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E-learning feladatok generálása 

Generating e-learning exercises 

Aszalós Lászlóa, Bakó Máriab 

aDebreceni Egyetem, Informatikai Kar 
aszalos.laszlo@inf.unideb.hu 

bDebreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar 
bako.maria@econ.unideb.hu 

Absztrakt: A BSc szint tömegképzéssé válásával újabb kihívással kell szembenézniük mind a diákoknak, mind 
az oktatóknak. Az ókorból eredő mester-tanítvány kapcsolat valójában csak a PhD szinten válik általánossá, az 
azt megelőző szinteken csak a tehetséggondozásban kap szerepet. Az akár több százas előadások mentén kevés 
figyelem jut egy diákra, meg a szemináriumok feszített munkatempója sem teszi lehetővé, hogy minden diák 
minden feladattípusnál megméresse magát a táblánál. Az oktató számára is mérhetetlen munkát jelentene minden 
diákja munkájának manuális ellenőrzése.  
Az e-Learning ebben jelenthet segítséget, tesztek, vagy számolást igénylő, sőt újabban programozási feladatok 
esetén a rendszer képes önállóan eldönteni, hogy a megoldás helyes-e vagy sem.  A diák így megbizonyosodhat 
róla, hogy valóban megértette-e az adott modulban szereplő ismereteket, és tudja-e a gyakorlatban alkalmazni. 
Másfelől az oktató a rendszer által generált statisztikák révén láthatja, hogy mely feladattípus megoldása jelent 
problémát a diákjai számára, melyeket kell részletesebben elmagyarázni, esetleg további, akár különböző szintű 
feladatokat csinálni az adott témakörre. Másrészt másképp összesítve az oktató láthatja, hogy mely diákja tér el 
az átlagtól, s a jobbaknak további feladatot javasolhat, bekapcsolhatja a tehetséggondozásba; míg a leszakadni 
látszó diákokkal részletesebben foglalkozhat, ezzel meggátolva a lemorzsolódást. 
Már csak egy feltétele van annak, hogy ez a gyakorlatban is jól működhessen: a feladatok léte, mégpedig 
megfelelő számban. Egyes feladattípusoknál természetesen nincs más lehetőség, mint manuálisan összeállítani a 
feladatokat, vagy teszteket, és az önképzés érdekében elmagyarázni, hogy adott válasz miért, vagy miért nem 
megfelelő. Természetesen ez hatalmas munkát jelent, és az oktató ekkora erőbefektetés után inkább a 
számonkérésre használja a feladatokat, mintsem az otthoni gyakorlásra.  
Mi két tantárgy (Informatika logikai alapjai, valamint Bevezetés a mesterséges intelligenciába) esetén más 
megközelítést választottunk. Ezt az tette lehetővé, hogy itt igen sok feladat esetén feladattípusokat jelölhetünk ki, 
és az egységes megközelítés miatt a feladatok, azok megoldásai, valamint a megoldásokhoz tartozó megoldások 
szoftverrel generálhatóak voltak. Ebben a cikkben bemutatjuk az implementált feladattípusokat, a felhasznált 
szoftverkörnyezeteket, és mindazokat a kihívásokat, melyet az általunk használt Moodle rendszer korlátai 
jelentettek. 

Kulcsszavak: e-learning, Moodle, feladatgyűjtemény 

Abstract: Obtaining a BSc is becoming more and more popular and this is creating new challenges to both 
students and lecturers. The master-disciple relationship, originating from the ancient world, only appears at PhD 
level; at lower levels students are only given such support in talent management. In lectures with hundreds of 
students, there is little time for individuals. There is no opportunity for each student to attempt all exercises 
under supervision, since it would be unachievable for the lecturer to supervise each and every student. 
E-learning could be revolutionary, by providing tests, calculations and nowadays programming problems, that 
can be checked by in-built algorithms and provide the users with instant feedback. Hence students can validate 
their understanding of the teaching material, and practice their knowledge using real life examples. This is 
beneficial for the lecturer as well, since by accessing user statistics, they can concentrate on less successful topic, 
hence create additional teaching material and examples for the students. Similarly, lecturers could access data of 
students who have lower than average, and personally suggest additional examples that could boost individual 
learning. This would drastically help prevent drop-outs and keep a more balanced class average. 
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There is a single condition for the success of e-learning, and that is an adequate number of examples. For some 
types of problems however, every single example has to be created manually, including sufficient explanations 
on the subject for independent learning, and that can be plentiful of work. Hence these materials are often used 
for examination purposes rather than independent learning materials. 
We took a different approach for two of our modules (Introductory Logics and Introduction to Artificial 
Intelligence). There are different types of questions, and due to the similarity in approaching the solutions for 
each of these types, we were able to create an algorithm that could generate any number of questions and 
answers. 
In this article, we will present these question types, softwares as well as the challenges and limits of the Moodle 
system used. 

Keywords: e-learning, Moodle, exercise book 

1. Bevezetés 

A számítógépek szélesebb körű elterjedésével – azaz a home computer megjelenésével a 
nyolcvanas évek elején – felmerült ezen eszközök felhasználása a tanulásban. Talán 
mondhatjuk, hogy ez inkább marketing volt, mint realitás, bár elég sokan elkezdtek 
oktatóprogramot írni. Szinte minden géptulajdonos elkészítette a szorzótábla begyakorló 
programot, és nagyon sok szókikérdező program is elkészült. Nem igazán mondhatjuk, hogy 
ezek hatékonyabbak lettek volna, mint az offline verziójuk, a tanulókártyák (flash cards), de 
az a tény, hogy a számítógépen lehetett tanulni, több motivációt adott a diáknak. 
Ez két programocska eklatáns példája a lehetséges irányzatoknak. A szorzótábla esetén 
véletlen módon generált adatok (esetünkben számok) segítségével elkészül egy kérdés, 
amelyekre megfelelő algoritmust végrehajtva megkapjuk az eredményt, amit a felhasználótól 
is bekérünk. A szókikérdező program esetén adott egy bizonyos méretű kérdés-válasz párok 
halmaza, melyből a gép teljesen vagy irányítottan véletlenül teszi fel a kérdéseket és várja a 
válaszokat. Az első típus hátránya, ha más fajta feladatunk van, azaz más algoritmus 
elsajátítására kívánjuk rávenni a diákokat, akkor ezt az algoritmust nekünk is le kell 
programoznunk. A szerzők már készítettek ilyen programokat térgeometria transzformá-
ciókhoz, logikai fogalmakhoz, alapvető informatikai algoritmusokhoz kapcsolódóan 2000 és 
2010 között [1–5]. A platform meghatározó lehet az implementáció tekintetében. Hogy 
lehetőleg bármely számítógépen használni lehessen a programot – akár még internet nélkül is 
–, lokális HTML oldalakkal és ezekben futó Javascript rutinokkal valósítottuk meg mindegyik 
oktatóprogramunkat. Az egyszerűség kedvéért egy-egy oldal egy fogalmat mutatott vagy 
gyakoroltatott be, azaz valódi Single Page Application volt mindegyik programunk. Viszont 
ezeket nehéz összefogni, mondjuk egy vizsgát összeállítani belőlük. 
Tanulókártyák esetén egyszerű a helyzet, szükséges egy keretrendszer, mely képes külső 
állományból fogadni a kérdés–válasz párokat, valamint azokat kikérdezni. Az már 
megvalósítás függő, hogy csupán szöveges információkat engedünk meg a kérdésben, vagy 
multimédia (kép, hang, illetve videó) elemek is szerepelhetnek. Természetesen ilyen 
alkalmazások nem csupán számítógépekre léteznek, hanem mobiltelefonokra is, és van ahol 
az alkalmazás környezete is fejlődik, például az Anki esetén, ahol közel száz magyar nyelvvel 
kapcsolatos tanulókártya-csomag található [6], és szinte mindegyik operációs rendszer alatt 
használható. 
A BSc, azaz a tömegképzés általánossá válásával úgy gondoljuk, mindenki észrevette a 
színvonal esését. Míg korábban egy tantermi gyakorlaton elég volt egy feladatfajtából egyet 
bemutatni, és mindenki megértette; manapság nem ártana mindenkivel egyet megoldatni a 
táblánál, hogy lehessen látni, valóban megértette, vagy sem. Mivel a tananyag meghatározó 
mértékben nem csökkent, így erre nincs idő. Azaz lehetőséget kellene adni a diáknak, hogy 
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gyakoroljon, és ha az derül ki számára, hogy hiányosságai vannak, akkor még idejekorán 
felkereshesse az oktatóját. 
A Debreceni Egyetemen 2016-ban indult meg egy nagy ívű fejlesztés, melynek révén a 
korábbi kari Moodle szervereket kiváltandó megtörtént egy központosítás, létrejött egy 
oktatást, valamint egy vizsgáztatást támogató Moodle szerver, valamint a Kassai kampuszon 
kialakításra került egy 150 fős vizsgaterem. Az oktatószerver lehetővé tette, hogy a közzétett 
teszteken a diákok gyakorolhassanak, míg a vizsgaszerveren a teljes vizsgáztatás is lehetővé 
vált. Természetesen ez utóbbihoz szükséges volt pár beállítás, melynek révén csak a 
vizsgateremből lehet megírni a tesztet, illetve korlátozva lett a vizsgaterem számítógépeiről a 
web elérése. 

2. Tantárgyak 

A Moodle igen általános oktatási keretrendszer, ezért nem meglepő, hogy a Debreceni 
Egyetem szinte összes karán szerepet kapott az oktatásban. Persze azért azt is be kell vallani, 
hogy sok oktató és diák számára alapvetően a Moodle egy tárhelyet jelent, ahova el helyezni, 
illetve le lehet tölteni az órai prezentációkat, esetleg az elmúlt évek dolgozatait. Másik kedvelt 
lehetőség a házi feladatok beadása, melynek révén az oktató szervezetten kapja meg a 
megoldásokat, így azok nem foglalják a helyet a levelezésében. 
A Moodle tesztek használata nem igazán elterjedt, mert mégiscsak el kell készíteni azokat a 
teszteket, ami egy idegőrlő munka. Persze van olyan karunk, ahol ezt nagy összefogásban 
megtették, és több tízezres kérdésbankokkal készülnek az online vizsgákra. Természetesen a 
nagy munkát megfelelően védik is, véletlenül sem kapják meg egy szeletét a diákok 
gyakorlásra. 
Mi azonban úgy hisszük, hogy a diáknak biztosítani kell gyakorló feladatokat, és ha ezek 
kellő számban léteznek, akkor a diákok nem az egyes megoldásokat fogják megtanulni, 
hanem az oda vezető utat, legalábbis a számítástudományhoz kötődő területeken. 
A Moodle tesztek generálásakor a pilot projektünk a Mesterséges intelligencia alapjai 
tantárgy volt. Igen sok egyetemhez hasonlóan az Informatikai Karon a Russel-Norvig könyv 
alapján haladunk [7], így a korábbi állapottér és keresés alapú megközelítés algoritmus 
központúsága mellett a hallgatói kreativitásnak is helyet kellett adnunk. Éppen ezért igen nagy 
arányban esszé típusú kérdéseket fogalmaztunk meg, ahol a diáknak a feltett kérdésre be kell 
gépelnie a választ. A kérdések között van olyan, melyet akár egy mondattal is meg lehet 
válaszolni, illetve voltak olyanok is, ahol hosszabban kellett kifejteni a választ, és 
megindokolni a döntést. 
Az ilyen kérdéseket tartalmazó teszteket nem tettük fel a gyakorló szerverre, mert nem volt 
kapacitás ezek megválaszolására. Viszont mivel közel 100 ilyen kérdésünk volt, a listát 
elérhetővé tettük, hogy a diák megkereshesse a választ az előbb említett könyvben. Tisztában 
vagyunk vele, hogy a mobilinternet világában élünk, és ha a diáktól elvesszük az okos 
telefonját, lesz nála még két tartalék, épp ezért a kérdések rendszerint nem a definíciót egy az 
egyben visszakérő kérdések voltak, hanem összehasonlító, elemzést igénylőek, melyekről 
ugyan szó volt az előadáson, de az órai fóliák nem tartalmazzák a kész megoldást. 
Ami a gyakorló szerverre is felkerült, az az óra anyagához kapcsolódó tesztek. Ezek között fa- 
és gráfkeresési, minimax, alfa-béta nyeséshez, élkonzisztenciához kapcsolódó feladatok 
vannak. Habár az igen-nem kérdések közkedveltek, ennél találgatással is elég jó 
eredményeket lehet elérni. Ha már négy kérdésből kell kiválasztani ez egyetlen jót (vagy az 
egy kakukktojást), akkor felére esik a találgatás esélye. Viszont mi még ezt is magasnak 
érezzük, így a teszteknél a Multiple Choice Question (MCQ) típusú kérdéseket alkalmaztuk, 
ahol nem feltétlenül 1 jó megoldás van a felsoroltak között. Habár lehetne akárhány választ is 
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megadni, mi maradtunk a négy válaszlehetőségnél. Ezeknél a kérdéseknél legalább egy jó 
válasznak kell lenni a Moodle korlátai miatt, de akár mind a négy is lehetne jó. Ez már 
gondolkozásra kényszeríti a diákot, nem lehet a választ kizárásos alapon megtalálni. 
A Moodle lehetővé teszi, hogy MCQ kérdés egy-egy jó válaszának is legyen pontértéke 
(jellemzően pozitív), és a rossz válaszának is (jellemzően negatív). Ezek után a megjelölt 
válaszok pontértéke összeadódik, és ha pozitív, akkor ez lesz a válasz értékelése. Sajnos a 
rendszer negatív pontot nem akar adni, így a találgatást nem tudjuk büntetni. Éppen ezért 
külön kérésünkre bekerült az egyetemi rendszerbe a Mindent vagy semmit típusú tesztkérdés, 
amely az MCQ speciális esete: csak akkor adja meg a pontot, ha pontosan a jó válaszok lettek 
megjelölve. 
Miután ez a merev hozzáállás kapott pár kritikát, sokat gondolkoztunk az eredetileg lehetővé 
tett pontozás konzisztens használatán. Végül arra jutottunk, hogy az összes jó válasz 
megosztva megkapja az 1 pontot, és az összes rossz válasz pedig a -1 pontot. Így ha két jó 
válasz van és két rossz, melyekből egyet-egyet megjelöl a diák, akkor nem kap pontot. Ha 
csak az egyik jót jelöli meg, akkor fél pontot kap. Három jó és egy rossz válasz esetén egy jót 
és a rosszat megjelölve elvileg -0.66 pont járna, de a Moodle ekkor is csak nullát ad. A diákok 
ezt a pontozást képtelenek felfogni, szerintük csak a megjelölt válasznak kellene számítania, a 
megjelölés hiányának már nem. 
Ezt a pontozási módszert az Informatika logikai alapjai tantárgy esetén vezettük be. Miután 
itt a tárgy lényege az induktív definíciókkal, két konzisztens fogalomrendszerrel 
megismerkedés, valamint konkrét algoritmusok megismerése, nincs szükség esszé jellegű 
feladatok alkalmazására, így pár kiegészítendő (simple answer) kérdésen kívül csak MCQ 
típusúakat használtunk, melynek eredményeképp a Moodle önállóan képes kijavítani a 
vizsgadolgozatot. 

3. Technikai részletek 

A Moodle kérdésbankja igen sok formátumból képes kérdéseket importálni. Ennek ellenére a 
rendszer saját Moodle XML formátumát használtuk. Miután túl sok információval nem 
rendelkeztünk erről a formátumról, következett a visszafejtés: manuálisan a Moodle-n belül 
létrehoztunk pár adott típusú kérdést, majd ezeket exportáltuk. Az eredményt kielemeztük, és 
próbáltunk hasonló állományt generálni programból. Mesterséges intelligencia esetén, a pilot 
projektben a Python nyelvet használtuk, ezen belül az XML fájlok lépésről lépésre történő 
létrehozására az lxml programkönyvtárat. Miután ezt csak generálásra használtuk – azaz nem 
kellett elemeznünk –, tökéletesen megfelelt volna valamely sablonkönyvtár (pl. Mustache 
vagy Jinja 2) is. 
Néhány keresési feladatnál konkrét fákra illetve gráfokra hivatkoztunk a feladat szövegében. 
A fa illetve gráf egy képfájl formájában szerepelt, ezt kellett a szöveg mellé rakni. Python 
alatt ez meglepő módon szinte elsőre sikerült, míg egy más tantárgy esetén Clojure nyelvet 
használva már ugyanezt nem tudtuk elérni. 
Mesterséges intelligencia esetén készítettünk pár egyszerűbb programocskát, mely a tanított 
algoritmusoknak megfelelő válaszokat generált. Ezekből kiindulva manuálisan készültek el az 
egyes tesztek egy Markdown-hoz közeli formátumban. Azért választottuk ezt a belső 
formátumot, mert ebből gyakorlatra lehetett generálni nyomtatható segédletet, valamint az 
előbb említett Python programmal Moodle-beli feladatokat. 
Miután logika esetén közel 40 feladatfajtát konstruáltunk meg, itt már alapelv volt a 
manualitás szinte teljes kizárása. Miután viszonylag kevés időnk maradt a tesztek 
elkészítésére, próbáltunk egy olyan rendszert, illetve környezetet választani, ahol hatékonyan 
lehet haladni. Így esett a választásunk a Clojure programnyelvre, melyben végül elkészült a 
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rendszer. Alapvetően a mellékhatásoktól mentes funkcionális programozási elveket követtük, 
apróbb, könnyen tesztelhető függvényekkel, s így rendszerint sikerült időben a diákok 
rendelkezésére bocsájtani az aktuális feladatokat. Az XML állományok generálására a Hiccup 
programcsomagot használtuk fel, mely alapvetően HTML generálására készült, de 
megbirkózott ezzel a feladattal is. A Hiccup első körben tekinthető egy sablonrendszernek, de 
valójában jelentősen túlmutat rajta, ezért igen kényelmessé tette az XML fájlok elkészítését. 
A Clojure nyelvvel egy tekintetben volt problémánk, a lista értelmezés egy lusta 
adatszerkezetet eredményezett, amely kiíráskor nem értékelődött ki, de végül minden esetben 
sikerült ezen úrrá lenni. 

4. Feladatok generálása 

A programozási nehézségek eltörpültek amellett, hogy hihető, de rossz válaszokat is kellett 
generálni a kérdéseink mellé. A jó válasszal rendszerint nincs probléma, adott az algoritmus, 
melyet az inputra végrehajtva megkapjuk a választ, illetve véletlent is tartalmazó esetben a 
válaszokat. Igen kevés feladattípus volt, ahol az inputot kicsit megváltoztatva, majd az 
algoritmust lefuttatva – a másik feladatra vonatkozó – jó válaszokat kaptunk, ami az eredeti 
feladathoz társítva már rossz válasznak tekinthető. Amennyiben lehetőség volt, a rossz 
válaszok mellé magyarázatot is generáltunk, hogy mind gyakorlás, mind vizsga esetén 
meglegyen az a visszajelzés, mely segíti a diákot. 
Néhány esetben ez nem volt járható út, így egy fájlba kiírtuk a generált kérdéseket és rá 
adható jó válaszokat. Majd manuálisan megkonstruáltunk és a fájlba írtunk néhány rossz 
választ is, valamint magyarázatot is mellé. Ez a fájl egyébként egy Clojure nyelvű 
adatszerkezetet írt le, melyből megfelelő programokkal tesztet generáltunk: véletlenszerűen 
csemegézett az adott kérdéshez adott jó és rossz válaszok közül. Így pár helyes és pár 
helytelen válaszból sok egymástól eltérő tesztfeladatot voltunk képes generálni. Ezek után 
nem volt nehéz több száz, vagy akár több ezer tesztet generálni ugyanabból a típusú 
feladatokból. Ezt felhasználva külön generáltunk feladatokat az egyik és a másik szerverre is, 
így hiába gyakorolt valaki otthon akármennyit, ismerős típusú, de új tesztekkel találkozott a 
vizsgán. 
A feladatokat generáló programocskák elérhetőek a https://github.com/aszalosl/logic-moodle 
oldalon, míg a resources alkönyvtárban a manuálisan létrehozott feladatok találhatóak. Mint 
ebből látható, a Moodle képes megérteni a TEX jelölésrendszerét, viszont a backslash 
többszörös szerepe miatt duplán kell alkalmaznunk. Az itt található adatfájlok szerkezetét 
követve saját feladatsorokat definiálhatunk. 
Annak érdekében, hogy ne vesszünk el a több ezer feladat között, a Moodle XML fájlban 
megadható egy hierarchikus típusrendszer a feladataink számára. 

5. Tapasztalatok 

Korábban egy hallgató 4-8 oldalnyi szöveget írt le a vizsgán, rendszerint olvashatatlan írással. 
Logikából a pontok felét az elméleti ismeretek (definíciók, tételek szövege) hibátlan 
visszaadásával, míg a másik felét feladatok megoldásával szerezhette meg. A korábbi évek 
diákoktól származó hibás válaszai olyan alapot biztosítottak, melyből elkészülhettek az 
elméleti kérdések rossz válaszai; így a magolás helyett a megértés került előtérbe. A 
feladatmegoldásnál is változások történtek, mert míg korábban minden diák elkészített egy-
egy, esetenként különböző választ ugyanarra a feladatra, s javításkor végig kellett menni 
ennek minden lépésén, most ő találja szembe magát azzal, hogy egy feladatnak több 
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megoldása is lehet. Lehetősége van mindegyiket külön-külön ellenőrizni, illetve saját maga is 
megoldhatja, s ekkor a saját megoldását kell a megadott válaszok egyikére, másikára 
transzformálnia. Úgy tűnik, hogy ez az irány elnyerte a diákok tetszését, mivel nagyobb a 
tantárgy teljesítési aránya, mint a korábbi években, mikor még „papíron” vizsgáztak. 
Mesterséges intelligencia esetén nem ennyire éles a váltás, mivel korábban is hasonló 
esszékérdések szerepeltek a feladatsorban, csak a közeg változott. Viszont ez jelentősen 
megkönnyíti az angol képzésben résztvevő, a világ minden részéről érkező, különféle kézírást 
használó diákok megoldásaink elolvasását, mert itt már gépelniük kell, így az oktató nincs 
betűfelismerő feladatra kárhoztatva. 
Feladatmegoldásnál az egy saját megoldás elkészítése helyett a megadottak ellenőrzése pár 
esetben problémát jelent; főleg, ha az adott diák nem tesztelte magát a gyakorló környezetben. 
Angol nyelvű képzésen 36 főt oktatunk, ebből 17 fő tesztelte magát a gyakorló környezetben. 
Ugyanezek a számok magyar képzésen 63-ból 52, bár a szorgalmi időszakban az idő 
előrehaladtával itt is csökkent a vállalkozó kedv. Ha azt látja az ember, hogy van olyan 
feladattípus, melyből átlagban 80 feladatot oldottak meg gyakorlásként a diákjaink (angol 
képzésben pedig 24-et), akkor elmondhatjuk, hogy volt értelme ezeket a teszteket elkészíteni. 
Persze még van feladatunk azzal, hogy minden feladattípus esetén közeledjenek az értékek, 
azaz a hajlandóság ne lankadjon. Logika esetén ezek a számok kisebbek, és az 
összeredmények is rosszabbak, arányaiban kevesebb diák ért el jó eredményt. 
Természetesen mind a feladatokat generáló programokat, mind a kézzel megírt válaszokat el 
lehet rontani. A programok hibáit a tesztelésen alapuló fejlesztés rendszerint előhozza, így 
még a feladatok kikerülése előtt javításra kerül, viszont a manuálisan elkövetett hibákat 
rendszerint már csak a diákok veszik észre. A felfedezett hibák pluszpontokkal való értékelése 
elég sokat segített a hibák számának csökkentésében. 
Ne felejtkezzünk el a szerveren tárolt feladatsorok előnyeiről és hátrányairól sem. 
Működőképes internetre van szükség a javításhoz, ami azért az esetek nagy részében adott. 
Nálunk azért szükség van a megfelelő VPN beállításokra is, mert a vizsgaszerver még 
javításra is csak az egyetemi intranetről érhető el. Másik oldalról nem kell a hallgatói 
dolgozatokat ide-oda hurcolni; nem felejtjük az irodánkban, vagy éppen otthon. Nem kell 
feltétlenül fogadóórát kijelölni, hogy a diák betekinthessen a dolgozatába, ezt akár a 
könyvtárból, vagy a kollégiumi szobájából is megteheti. Az egy helyen lévő, elektronikusan 
elérhető eredmények az adminisztrációt is leegyszerűsítik. 

6. Konklúzió 

Ha van kellő számban tesztfeladatunk, akkor számonkérés, a gyakorlás elektronikussá is 
válhat. Persze előbbi esetben alapvető feltétel a megfelelő infrastruktúra megléte, e nélkül mi 
sem kezdtünk bele az elektronikus vizsgáztatásba. A tanár és diák közti rabló-pandúr viszony 
a technika fejlődésével újabb és újabb szintekre lép. Nem megfelelő védelmi beállítások 
mellett volt arra példa, hogy a diák otthonról – azaz nem ellenőrzött körülmények között – írta 
meg a vizsgadolgozatát. Viszont ha megfelelő körülmények nem adottak, gyakorló 
feladatokat még mindig használhatunk.  
Az oktatni kívánt ismeret határozza meg, hogy van-e lehetőségünk feladatok generálására. 
Még ha manuálisan is kell előkészíteni a feladatokat, gyakran akkor is lehet bizonyos 
részfeladatokat átadni a generátor programnak. Cserébe vannak esetek, amikor a generált 
megoldás (mint például ábrák beszúrása) nem volt működőképes, manuális rásegítésre volt 
szükség. Ha visszacsatolást is kívánunk adni a feladat mellé, javítandó az ismeretek 
elsajátításának szintjét, akkor egyre kisebb eséllyel automatizálható teljes mértékben a feladat 
generálása. Ha kihívást tartogató teszteket kívánunk készíteni, akkor a hibás, de jónak látszó 
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válaszok elkészítése szinte mindig manuálisan oldható meg. Ennek ellenére úgy véljük, hogy 
ez egy jó irány, az ilyen feladatok használatával elérhető tudásszint-növelés, illetve a 
számonkérés során megspórolt idő megfizethetetlen.  
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Absztrakt: Egyetemünkön több mint húsz éve folyik informatikai szakirányú mérnöktanár képzés. Az 
informatika oktatásának módszertana jegyzet első kiadása 1995-ben, második kiadása 2000-ben, a harmadik 
kiadása 2007-ben jelent meg nyomtatott formában az egyetemi kiadónál. Az azóta eltelt idő alatt az 
iskolarendszerű szakképzésben több jelentős tantervi változás történt. A gyakori változásokkal a módszertan 
előadások igyekeztek lépést tartani. A tantervi változások miatt idővel a nyomtatott jegyzet teljes átdolgozása 
vált szükségessé. 2014 végén lehetőség nyílt arra, hogy a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 projekt keretében, 
korszerű, elektronikus, ezáltal könnyebben karbantartható, SCORM kompatibilis formában készüljön el a 
módszertan jegyzet új, teljesen átdolgozott változata. A szakképzés rendszerében bevezetett változások miatt 
szükségessé vált az elektronikus jegyzet második, módosított kiadásának elkészítése. Ez a kiadás már a 2016-tól 
érvényes szakképzési dokumentumokra épül. A tananyag moduláris jellegű. A modulok leckékből állnak. A 
leckék végén a követelményekkel kapcsolatos önellenőrző kérdések találhatók. A modulok végén modulzáró 
kérdéseket helyeztem el. Mind a leckezáró, mind a modulzáró kérdések automatikus kiértékelésűek. Egy 
SCORM kompatibilis keretrendszerben (ilyen pl. a Moodle) a hallgató azonnali visszajelzést kap arról, hogy 
helyesen válaszolt-e. A SCORM tananyag a WordForce 3 szoftverrel készült. 

Kulcsszavak: elektronikus tananyag, informatika szakmódszertan, SCORM, WordForce 

Abstract: Our university has IT teacher of engineering training for more than twenty years. The first edition of 
the lecture note of IT methodology was published in 1995, its second edition in 2000 and its third edition in 2007 
was published in printed form at the university publisher. Since then, there have been several major curricular 
changes in secondary vocational education. The methodology lectures tried to keep up with the frequent changes. 
Because of the curricular changes, over time, a complete revision of the printed lecture note became necessary. 
By the end of 2014, there was an opportunity to make a new, completely revised version of the methodology 
lecture note in the framework of the TÁMOP-4.1.2.B.2-13 / 1-2013-0002 project, in a modern, electronic, thus 
easier to maintain, SCORM compatible form. Because of the changes introduced in the secondary vocational 
education system, it has become necessary to make a second, modified edition of the electronic lecture note. This 
edition is based on vocational training documents valid from 2016. The curriculum is modular. The modules are 
made up of lessons. At the end of the lessons there are self-checking questions related to the requirements. At the 
end of the modules there are module closing questions. Both the lesson and the module closing questions are 
automatically evaluated. In a SCORM compatible framework (such as Moodle), the student will receive 
immediate feedback on whether he or she has responded correctly. The SCORM curriculum was created with the 
WordForce 3 software. 

Keywords: electronic curriculum, IT methodology, SCORM, WordForce 

1. Bevezetés 

Egyetemünkön több, mint húsz éve folyik informatikai szakirányú mérnöktanár képzés. Az 
informatika oktatásának módszertana jegyzet első kiadása 1995-ben jelent meg kis 
példányszámú, sokszorosított formában, emellett az egyetem vezetése HTML változatban is 
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elérhetővé tette a hallgatók számára. Az erről készült kalóz másolatot a magyar nyelvterületen 
többfelé használták. A jegyzet második kiadása 2000-ben, a harmadik kiadása 2007-ben jelent 
meg nyomtatott formában az egyetemi kiadónál. 
Az azóta eltelt idő alatt az iskolarendszerű szakképzésben több jelentős tantervi változás 
történt. A világbanki képzési modellt az Országos Képzési Jegyzéken alapuló tantervi 
modellek váltották fel. Az OKJ gyakori változásaival a módszertan előadásokon igyekeztünk 
lépést tartani. A tantervi változások miatt idővel a nyomtatott jegyzet anyagának teljes 
átdolgozása vált szükségessé. 
2014-ben lehetőségünk nyílt arra, hogy a TÁMOP-4.1.2.B.2-13-1-2013-0002 projekt 
keretében, korszerű, elektronikus, ezáltal könnyebben karbantartható, SCORM kompatibilis 
formában készíthessük el a módszertan jegyzet új, teljesen átdolgozott változatát. A jegyzet 
első kiadása a Nemzeti alaptanterv, a kerettantervek, az ECDL Syllabus és az OKJ 2014-ben 
érvényes változatát vette figyelembe. [1] 
A szakképzés rendszerében bevezetett változások miatt szükségessé vált a jegyzet második, 
módosított kiadásának elkészítése. Ez a kiadás már a 2016-tól érvényes képzési dokumentu-
mokra (OKJ, kerettantervek, szakmai és vizsgakövetelmények) épül. 

2. A tananyagfejlesztés modellje 

Egyetemünk Műszaki Tanárképző Tanszéke 2004 óta foglalkozik e-learning alapú 
távoktatással, az elektronikus tananyagok fejlesztésében nagy tapasztalatunk van. A moduláris 
felépítésű tananyagok fejlesztésénél az alábbi modellt használjuk (lásd 1. ábra). 

 
1. ábra. A tananyagfejlesztés modellje 

A tananyag egésze a kurzus. A kurzus modulokból áll. A modulok leckéket tartalmaznak. A 
lecke 0,5-1,5 óra alatt megtanulható tananyagot jelent. A leckék egységes szerkezetűek. 
Minden lecke elején megadjuk a tanulási célt, a követelményeket, a lecke megtanulásának 
becsült időszükségletét és a kulcsfogalmakat. A lecke tananyaga az ismeretek mellett 
tevékenységeket, feladatokat és a tananyag elsajátítását segítő multimédia elemeket is 
tartalmaz. A lecke végén önellenőrző kérdéseket és megoldandó feladatokat helyezünk el. A 
modul végén modulzáró kérdések és összetett, általában több lecke tananyagát felölelő 
feladatok találhatók. 
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2. Az elektronikus tananyag struktúrája 

Az informatika oktatásának módszertana három féléves tantárgy, minden félévben négy 
kreditpont értékkel. Az elektronikus jegyzet az első és a második félév elméleti tananyagát 
tartalmazza. A harmadik félév gyakorlati jellegű, kiválasztott szakgimnáziumi informatikai 
témakörök feldolgozásának módszertani kérdéseivel foglalkozik. 
Az elektronikus tananyag struktúráját az 1. táblázat tartalmazza. 

Modul Lecke 

1. Az informatika 
oktatásmódszertanának fogalma, 
tárgya, feladatai, 
kapcsolatrendszere 

Az informatika oktatásmódszertanának fogalma 
Az informatika oktatásmódszertanának tárgya 
Az informatika oktatásmódszertanának feladatai 
Az informatika oktatásmódszertanának kapcsolatrendszere 

2. Az informatika oktatásának 
célja és feladatai 

A NAT célkitűzései 
A szakgimnáziumi közismereti képzés kerettantervi 
célkitűzései 
Az ECDL célkitűzései 
Az OKJ szerinti szakképzés célkitűzései 

3. Az informatikai 
szakgimnázium tantervi 
struktúrája 

Az informatikai szakgimnázium óraterve 
Az informatika tantárgy tantervi struktúrája 
Az informatikai szakképzés tantervi struktúrája 

4. Az informatika oktatásának 
eszközrendszere 

Az eszközrendszer fogalma, részei, oktatási stratégiák 
Az oktatási módszer kiválasztását befolyásoló tényezők 
Az informatika oktatása során alkalmazott módszerek 
Az informatika oktatás hardver és szoftver eszközei 

5. Az informatika oktatásának 
folyamata 

Az oktatási folyamat fogalma, a motiváció szerepe az 
informatika oktatásában 
A tanulók ismeretszerző tevékenységének megszervezése 
Az ismeretek megszilárdítása 
Az ismeretek gyakorlati alkalmazása 
A tanulók tudásának ellenőrzése és értékelése 

6. Az informatika oktatásának 
szervezeti kérdései 

Óratípusok 
Szervezeti formák 
Munkaformák 

7. Felkészülés a tanítási órákra Tervszerűség, a tanmenet elkészítése 
A tematikus terv elkészítése 
Az óravázlat elkészítése 

1. táblázat. Az elektronikus tananyag struktúrája 

Az elektronikus jegyzet mellékletei a tantervelemzési gyakorlatok anyagát tartalmazzák: 
1. Matematikai módszerek a tananyag elrendezésében 
2. Tantervelméleti algoritmusok 
3. Relatív mutatók 
4. A reláció mátrix felvétele 
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A tantervelemzési gyakorlatokon használt tantervelméleti algoritmusok: 
• A K algoritmus 
• Az összefüggőség vizsgálatára szolgáló algoritmus 
• A módosított K algoritmus 
• A T algoritmus 
• A Z algoritmus 
• Az oszlopvektoros algoritmus 
• A sorvektoros algoritmus 

3. A WordForce 3.0 alkalmazás 

Tananyagaink korábban a Coedu keretrendszerhez készültek, a Coeditor szoftver felhasználá-
sával. A Coedu keretrendszer a SCORM szabványt még nem támogatta, időközben a 
fejlesztése is abbamaradt. Az utóbbi évek tananyagfejlesztési TÁMOP pályázatai SCORM-
kompatibilis tananyagok fejlesztését írták elő, így olyan szoftvert kellett keresnünk, amellyel 
Microsoft Word dokumentumokat lehet egyszerűen SCORM-kompatibilis tananyaggá 
konvertálni. 2011-ben pályázati erőforrásokat felhasználva tudtuk megvásárolni az 
ElearningForce Suite részeként a WordForce 3 alkalmazást. Azóta ezt használjuk a SCORM-
kompatibilis tananyagok előállítására. [2] A Word szalag menüsorába beépülő WordForce 3 
menüjét a 2. ábra mutatja. 

 
2. ábra. A WordForce 3 menüje 

A menüből látható, hogy az alkalmazással Word dokumentumba multimédia elemeket lehet 
beszúrni, felugró menüt lehet létrehozni és HTML forráskódot is be lehet illeszteni. Az 
alkalmazással többszörös feleletválasztásos feladattípust is lehet készíteni egy vagy több 
helyes válasszal. Nyílt végű, szókitöltő, megfeleltetés és sorbarendezés feladattípusok is 
készíthetők vele. Ezeket a feladattípusokat a leckezáró és a modulzáró feladatok készítésénél 
lehet felhasználni. 
A WordForce 3 menüjéből beszúrt elemek a Word dokumentumban balra illesztett 
táblázatként jelennek meg. Ezeket kijelölésük után az Edit nyomógombra való kattintással 
tudjuk szerkeszteni. A beillesztés eredménye a Publish nyomógombra való kattintással (a 
Web lehetőséget választva) a telepített böngésző programmal tesztelhető. A SCORM 1.2 és a 
SCORM 2004 kimenetet csak egy SCORM kompatibilis (pl. a Moodle 3.0) oktatási 
keretrendszerbe való feltöltés után tudjuk tesztelni. A tananyagfejlesztés közbeni tesztelésre 
általában a HTML változatot célszerű használni. Az elektronikus tananyag HTML 
változatának címlapját a 3. ábra mutatja. 
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3. ábra. Az elektronikus tananyag címlapja 

A képernyő bal oldalán levő keretben van az elektronikus tananyag menüje, a jobb oldalon 
levő keretben pedig a tananyag. A menü a tananyagban alkalmazott címsorokból épül fel. A 
tananyagainkban mi kurzuscím, modulcím, leckecím és leckerész cím címsorokat használunk. 
Az elektronikus tananyag menüje a Word dokumentum navigációs ablakának feleltethető 
meg, hiszen abban is a címsorok jelennek meg. 
A tananyagok egységes megjelenését a szerzők számára kötelezően előírt stílusok használata 
biztosítja. Külön stílust használunk a címek (kurzuscím, modulcím, leckecím és leckerész 
cím), a tananyag, a módszertani elemek, a felsorolások, a tevékenységek, a képek, a 
táblázatok és a feliratok (pl. a képaláírás) megjelenítéséhez. A szerzők a kötelezően 
használandó stílusokat egy előre elkészített dokumentumsablonban kapják kézhez. 
A média elemeknél beállítható a lejátszó ablak szélessége és magassága, megadható, hogy a 
lejátszás automatikus indítású vagy ismétlődő legyen. A felugró ablak elemnél megadhatók az 
ablak méretei, a link címe és a szöveges ablak tartalma. A HTML elem hozzáadásával 
különböző interakciókat (jelölő négyzeteket, rádiógombokat, szövegdobozokat, legördülő 
listákat) valósíthatunk meg. 
A különböző kérdéstípusok (többszörös feleletválasztás egy vagy több helyes válasszal, nyílt 
kérdés, hozzárendelés, sorbarendezés és mondatkiegészítés) a szokásos módon adhatók meg. 
Minden kérdéstípusnál beállítható a kitöltési lehetőségek száma. A többszörös 
feleletválasztásos kérdéstípusoknál beállítható a válaszvariánsok véletlenszerű sorrendben 
való megjelenítése. Ezt a lehetőséget persze csak a már letesztelt feladatlapnál érdemes 
választani. A Text Entry feladattípus rövid szöveges válaszok bevitelére ad lehetőséget. Az 
elfogadható válaszok előre definiálhatók. A megfeleltetés feladattípus arra ad lehetőséget, 
hogy a bal oldalon megadott elemekhez legördülő menüből válasszuk ki a megfelelő párt. A 
bal oldalon elhelyezhetünk állításokat is, és a jobb oldalon kiválaszthatjuk, hogy melyik az 
igaz vagy melyik a hamis. A sorbarendezés feladattípusnál a helyes sorrendet kell 
megadnunk. A mondatkiegészítéses feladattípusnál lehetőségünk van legördülő listából való 
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választásra, szövegdobozba való beírásra és a szövegdoboz és a szó bank együttes 
alkalmazására. 

4. A kurzus szerkezete 

A 3. ábrán látható címlap menüjéből kiválaszthatjuk a bennünket érdeklő modult. A modul 
címlapja megadja a leckék címeit. A modul leckéit a bal oldalon levő keretben található menü 
segítségével lehet elérni. A menü alaphelyzete a contents fül, ez a kurzus tartalomjegyzékét 
jeleníti meg. A search fülre kattintva a tartalomjegyzék helyén egy kereső ablak jelenik meg. 
A search fül melletti nyilak az előre és a hátra lapozást teszik lehetővé. A modul szerkezetét a 
4. ábra mutatja. 

 
4. ábra. A modul szerkezete 

A kurzus tartalomjegyzékében levő szimbólumok jelentése a következő. A jobbra mutató nyíl 
azt jelzi, hogy mögötte kibontható tartalmi struktúra van, rákattintva lefelé mutató nyíllá 
alakul és megjeleníti a tartalmi struktúrát. Az egymásba ágyazott négyzetek szimbólum 
tovább nem bontható tartalom megjelölésére szolgál. A lefelé mutató nyílra kattintva a 
kibontott tartalom bezárul, és a nyíl jobbra mutató nyíllá alakul vissza. A tananyag ablak 
tartalma ekkor változatlan marad, csak a következő tartalom választásakor változik meg. 
A lecke címére kattintva megjelenik a lecke menüje. A lecke fejrésze tartalmazza a célt, a 
követelményeket, az időszükségletet és a kulcsfogalmakat. A lecke fejrészét az 5. ábra 
mutatja. 
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5. ábra. A lecke fejrésze 

A tananyag oktatásának célja tájékoztatja a hallgatót arról, hogy hova jut el a lecke 
tanulmányozása során. A követelmények mérhető formában határozzák meg azt, hogy mire 
lesz képes a hallgató, ha megfelelően elsajátította a tananyagot. A követelményekben szereplő 
kifejezések (megnevez, felismer, értelmez, stb.) a Bloom-féle taxonómia szóhasználatát 
követik. Az időszükséglet becsült érték, ebbe beszámít a lecke áttanulmányozására, a 
tevékenységek elvégzésére és a feladatok megoldására fordított idő is. A kulcsfogalmak a 
lecke lényeges elemeinek kiemelését teszik lehetővé, ezekre a search funkcióval rá is lehet 
keresni. 
Egy leckerészekből álló tartalmi struktúra látható a 6. ábrán. A 6. modul 2. leckéje láthatóan 
négy, tovább már nem bontható tartalmi egységből áll. 
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6. ábra. Leckerész 

A melléklet egy részlete látható a 7. ábrán. 

 
7. ábra. A melléklet egy részlete 
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5. Kezelhetőség 

A tankönyvtárba feltöltött tananyag a megjelenítés sajátosságai miatt még asztali 
számítógépen is szükségessé teszi a függőleges és a vízszintes gördítő sávok használatát. A 
szöveg betördelve jelenik meg a tananyag ablakban, de a nagyobb képek és táblázatok már 
kilógnak belőle (lásd 8. ábra). 

 
8. ábra. A Bevezetés oldal a tankönyvtárban 

A tananyag második, módosított változatát a tankönyvtár megjelenítési korlátai miatt a 
WordForce 3 által generált HTML csomagként tettük elérhetővé a hallgatóink számára. A 
kezelhetőség érdekében a nagyméretű Word táblázatokat is kép változatukkal helyettesítettük. 
A kapott eredmény igazolta a várakozásainkat, a képek és a táblázatok így már a tananyag 
ablakon belül helyezkednek el (lásd 9. ábra). 
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9. ábra. A Bevezetés oldal a HTML változatban, táblagépen 

Microsoft Edge, Firefox és Chrome böngészőkben táblagép és okostelefon emulációval 
kipróbáltuk az elektronikus tananyagot, az jól működik. Táblagépen kipróbálva viszont 
gondot okozott a navigációs ablak ikonjainak és címsorainak érintéssel való kezelése, az apró 
ikonokat célszerű lenne nagyobbakkal helyettesíteni, és a betűméretet is ennek megfelelően 
megnövelni. 
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Absztrakt: A nagy és összetett számítógépes rendszerek működése általában csak közvetett módon, az általuk 
rögzített események alapján figyelhető meg. Ezeket az eseményeket a számítógépes rendszerek általában log 
állományokban tárolják. A log állományokból adatbányászati eszközök felhasználásával visszakereshetők az 
események. A tanulmány az egyetemi Coedu oktatási keretrendszer hozzáférési naplójának elemzésével tárja fel 
a leggyakoribb oktatási eseményeket. Az adatok előzetes feldolgozása során a szerző elvégzi a változók 
kivonását, a lap kiterjesztések feltárását és szűrését, a web robotok kiszűrését, valamint a felhasználók és a 
látogatások azonosítását. A tanulmány a kosár transzformáció kimenetét felhasználva bemutatja a feltáró 
adatelemzés eredményeit. A szerző ezt követően megvizsgálja a modellezés (csoportosítás, asszociációs elemzés 
és osztályozás) alkalmazásának lehetőségeit. A kutatás az IBM SPSS Modeler adatbányászati szoftver 
használatára épül. 

Kulcsszavak: adatbányászat, esemény bányászat, feltáró adatelemzés, modellezés 

Abstract: The operation of large and complex IT systems is typically observed only indirectly, based on their 
recorded events. IT systems usually store these events in log files. From the log files we can retrieve the events 
using data mining tools. The conference paper reveals the most common educational events using the access log 
file of the Coedu educational framework of the university. During the preprocessing of the data the author 
performs the extraction of variables, the exploration and filtering of page extensions, the filtering of web robots, 
and the identification of users and visits. The conference paper presents the results of the exploratory data 
analysis using the result of the basket transformation. The author subsequently examines the possibility of 
applying modeling (clustering, association and classification). The research is based on the use of the IBM SPSS 
Modeler data mining software. 

Keywords: data mining, event mining, exploratory data analysis, modeling 

1. Bevezetés 

A nagy és összetett számítógépes rendszerek működése általában csak közvetett módon, az 
általuk rögzített események alapján figyelhető meg. Ezeket az eseményeket a számítógépes 
rendszerek általában log állományokban tárolják. A log állományokból adatbányászati 
eszközök felhasználásával visszakereshetők az események. A tanulmány az egyetemi Coedu 
oktatási keretrendszer hozzáférési naplójának elemzésével tárja fel a leggyakoribb oktatási 
eseményeket. 
Az adatok előzetes feldolgozása során az IBM SPSS Modeler 18 szoftver felhasználásával 
elvégeztük a változók kivonását, a lap kiterjesztések feltárását és szűrését, a web robotok 
kiszűrését, valamint a felhasználók és a látogatások azonosítását. Végrehajtottuk a kosár 
transzformációt, majd annak a kimenetét felhasználva feltáró adatelemzést végeztünk. 
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Ezt követően megvizsgáltuk modellezés (csoportosítás, asszociációs elemzés és osztályozás) 
alkalmazásának lehetőségeit. A kutatás az IBM SPSS Modeler adatbányászati szoftver 
használatára épül. 

2. A hozzáférési napló szerkezete 

A hozzáférési napló állományok szövegfájlok. A szöveges log állományok eseményekké 
alakításának lehetőségeit az 1. táblázat mutatja. [1] 

Típus Előnyök Hátrányok 

Log elemző Nagyon pontos. A log megértését igényli. Nehéz 
különböző formátumú állományokra 
alkalmazni. Log elemző szoftver 
kifejlesztésére van szükség. 

Osztályozás 
(felügyelt tanulás) 

Pontos. Különböző log 
állományokhoz is 
alkalmazható. 

Tanító log állományokat igényel. Ezek 
szakértői előállítása költséges és 
időigényes. 

Csoportosítás 
(felügyelet nélküli 
tanulás) 

Nem igényel sok emberi 
erőfeszítést. Különböző log 
állományokhoz is 
alkalmazható. 

Nem elég pontos. 

1. táblázat 

Ezek közül az előnyöket és a hátrányokat mérlegelve az első lehetőséget választottuk. Az 
IBM SPSS Modeler 18 szoftver Apache Log Reader eszköze segítségével olvastuk be a log 
állományt. Mivel az Apache Log Reader csak 32-bites számítógépeken működik, ehhez 
először 64-bites változatban újra kellett fordítanunk a forráskódját a Microsoft Visual Studio 
segítségével. A Coedu hozzáférési napló szerkezetét az 1. ábra mutatja. 

 

1. ábra 
 
A Coedu log állomány Extended Common Log formátumú, a mezőket tabulátorok választják 
el egymástól. A log állomány kilenc mezőt tartalmaz, ezek a következők: az IPAddress, a 
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ClientID, a UserID, a Timestamp, Request, a StatusCode, a ReturnedContentSize, a 
ReferralURL és a UserAgentHeader. 

3. Az adatok előzetes feldolgozása 

Az adatok előzetes feldolgozásának lépései: 
1. a változók kivonása 
2. a lap kiterjesztések feltárása és szűrése 
3. a web robotok kiszűrése  
4. a felhasználók azonosítása 
5. a látogatások azonosítása 
6. a kosár transzformáció elvégzése 

A változók kivonása során a Request mezőből sztring műveletekkel előállítjuk a Method, a 
Resource és a Protocol nevű új változókat. A Request mező utolsó nyolc karaktere a Protocol 
(HTTP/1.0 vagy HTTP/1.1) A Method (pl. GET) a Request mező kezdő karaktersora, szóköz 
választja el a mező közbenső részétől, ez a közbenső karaktersor a Resource. 
Ezt követően meghatározzuk az új Resource változó leggyakoribb értékeit. Kiterjesztéseik 
alapján kiszűrjük a kért erőforrások közül a stíluslapokat (.css) és a kép állományokat (pl. .gif, 
.ico. jpg). Egy képeket is tartalmazó oldal letöltésekor a stíluslap és a képek is külön 
rekordokat képeznek, így ezek a rekordok nem relevánsak. 
A UserAgentHeader mező vizsgálatával kiszűrjük a web robotokat (pl. bot, crawl). A 
ReferralURL mező vizsgálatával meghatározzuk a leggyakoribb referáló oldalakat, és 
kiszűrjük közülük a gyanús oldalakat (pl. a .xyz domain nevet). A ReturnedContentSize mező 
vizsgálatával kiszűrjük a @NULL értékeket, ekkor ugyanis nincs letöltött tartalom (HTTP 
status code: 304 Not Modified). A szűrések hatását az állomány méretére a 2. ábra mutatja. 

A szűrés típusa Állományméret (rekord) 

Szűrés nélküli állomány 1534635 

A nem releváns állományok kiszűrése 357391 

Web robotok kiszűrése 204856 

Gyanús referral URL-ek kiszűrése 157818 

A @NULL(ReturnedContentSize) kiszűrése 156164 

2. táblázat 

Láthatóan a szűrés után a rekordok száma már csak tizede a szűrés előtti értéknek, a szűrés 
tehát jelentősen csökkenti a feldolgozásra váró rekordok számát. 

A felhasználók azonosításának lépései: 
1. A log állományt rendezzük először IPAddress, majd Timestamp szerint. 
2. Minden egyes IPAddress esetén feltételezzük, hogy minden egyes eltérő UserAgent 

más felhasználóhoz tartozik.  
3. A UserAgentHeader alapján minden felhasználó egyedi UserID azonosítót kap. 

A látogatások azonosításának lépései: 
1. Mindegyik azonosított felhasználó egyedi látogatás azonosítót (SessionID) kap. 
2. Definiálunk egy 30 perces t timeout köszöböt(1800 másodperc). 
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3. Minden egyes felhasználó esetén: 
a. Kiszámítjuk az egymást követő két log bejegyzés közötti időkülönbséget. 
b. Ha ez az időkülönbség nagyobb a t timeout küszöbnél, akkor az utolsó 

belépésnek új látogatás azonosítót (SessionID) adunk. 
4. A látogatásokat SessionID szerint rendezzük. 

A felhasználók és a látogatók azonosítását a saját fejlesztésű Apache Log Prepocessor 
szoftverrel végeztük el. Ezt követően az IBM SPSS Modeler szoftverrel a Resource 
változóból az új Page változóba kivontuk az eseményeket, és az új Attribute változóba az 
attribútumokat. A Page változó már lehetővé tette a leggyakoribb események meghatározását. 
A leggyakoribb eseményeket és leírásukat a 2. ábra mutatja. A leírás a saját tutori 
tapasztalataink alapján készült, fejlesztői dokumentáció soha nem állt rendelkezésünkre. A 
Coedu keretrendszer PHP4 alapú. 

 
2. ábra 

Az előzetes feldolgozás utolsó lépése a kosár transzformáció elvégzése. Az adatbányászati 
modellezéshez alkalmas formátumú bemeneti adattáblát kell létrehoznunk. Flag (más néven 
dummy) indikátor változókat hozunk létre annak jelzésére, hogy az adott oldal (pl. az 
/index.php4) szerepelt-e az adott látogatásban. Például: Page_/index.php4 = 1, ha igen, és 
Page_/index.php4 = 0, ha nem. Így minden látogatás egyetlen, a dummy változókat 
tartalmazó rekorddal írható le. 
A kosár transzformáció elvégzése előtt azonban tudnunk kell, hogy mely változók lehetnek 
fontosak a további vizsgálatok szempontjából. Azokat az oldalakat célszerű bevonni a 
vizsgálatba, amelyeknek a relatív gyakorisága nagyobb, mint 0,5%. A kosár transzformációt 
két lépésben hajtjuk végre. Először a Page változó értékeiből flag mezőket hozunk létre, majd 
a második lépésben egy VAGY művelet végrehajtásával előállítjuk az egyes látogatásokat 
jellemző, eredő rekordokat. 

30



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

4. A feltáró adatelemzés elvégzése 

A feltáró adatelemzés lépései: 
1. A látogatások esemény számának meghatározása 
2. A látogatások időtartamának meghatározása 
3. Az átlagos idő laponként meghatározása 
4. A látogatások esemény száma és időtartama közötti kapcsolat 

A látogatások esemény száma az egyes látogatásokhoz tartozó log bejegyzések számával 
azonos.  A látogatások esemény számának eloszlását a 3. ábra mutatja. 

 
3. ábra 

Látható, hogy az eloszlás bal oldali aszimmetriát mutat, a legtöbb látogatás kevés eseményt 
tartalmaz (az átlag 38, a medián 17, a modus 1, a minimum 1, a maximum 618 esemény). 
A látogatások időtartamának meghatározásakor csak azokat a látogatásokat hagyjuk meg, 
amelyek egynél több eseményt tartalmaznak. Minden látogatásra: 

a. Válasszuk ki az első és az utolsó lap lekérést. 
b. Határozzuk meg a látogatás időtartamát az utolsó lap időbélyegéből kivonva az első 

lap időbélyegét. 
A látogatások időtartamának eloszlását a 4. ábra mutatja. 

 
4. ábra 
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Látható, hogy az eloszlás bal oldali aszimmetriát mutat, a legtöbb látogatás rövid (az átlag 
2584, a medián 604, a modus 0, a minimum 0, a maximum 91225 másodperc). 
Az átlagos idő laponként meghatározása: 

_
_ _

_ _ 1

látogatás időtartam
átlagos idő laponként

látogatás esemény szám
=

−  

A nevezőből azért vonunk le 1-et, mert az utolsó meglátogatott oldal nem számít bele a 
látogatás időtartamába, de a látogatás esemény számába viszont igen. 
Az átlagos idő laponként eloszlását az 5. ábra mutatja. 

 
5. ábra 

Látható, hogy az eloszlás bal oldali aszimmetriát mutat, az átlagos idő laponként rövid (az 
átlag 64, a medián 24, a modus 0, a minimum 0, a maximum 1613 másodperc). 
A látogatások esemény száma és időtartama közötti kapcsolat regresszió-analízissel 
határozható meg. A kapcsolat pontdiagramját a regressziós egyenlettel a 6. ábra mutatja. Az 
ábrán meglehetősen sok kívülálló pont látható. 
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6. ábra 

A becsült regressziós egyenes egyenlete: 

58.134 56.242y x= +  

A számítás eredményeit a 3. táblázat mutatja. 

Coefficients 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 58,134 91,185  ,638 ,524 

Visit_Actions 56,242 1,248 ,621 45,048 ,000 

3. táblázat 

A 3. táblázatból látható, hogy a tengelymetszet értékének nullától való eltérése nem 
szignifikáns, a meredekségé viszont szignifikáns. 

5. A modellezés lehetőségei 

A klaszterezést gyakran használjuk az adatbányászatban a modellezés előzetes lépéseként. A 
kapott klaszterek más adatbányászati modellek (pl. a neurális hálók) bementi változóiként is 
felhasználhatók. A klasztereket a TwoStep algoritmussal állapítjuk meg, így nem kell 
előzetesen megadnunk a klaszterek számát. A bemeneti adatok legyenek a látogatások 
esemény száma és a látogatások időtartama. A modell összesített eredményeit a 7. ábra 
mutatja. 

33



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

 
7. ábra 

Az átlagos sziluett mutató 0,6, a modell jónak mondható. A legnagyobb, 1. klaszterbe a 
legkevesebb eseményt tartalmazó, legrövidebb látogatások sorolhatók. A középső, 2. 
klaszterbe a közepes számú eseményt tartalmazó, közepes időtartamú látogatások tartoznak. 
A legkisebb, 3. klaszterbe a legtöbb eseményt tartalmazó, leghosszabb látogatások sorolhatók. 
Legyenek most a TwoStep algoritmus bemeneti adatai a látogatások esemény száma, a 
látogatások időtartama, az átlagos idő laponként és a korábban elvégzett kosár transzformáció 
során kapott dummy változók. 
Tapasztalataink szerint a dummy változók hatására az átlagos sziluett mutató értéke 0,1-re 
csökkent. A modell ebben a formájában gyengének mondható. Ha a gyakorlatban is 
használható modellt kívánunk előállítani, akkor ki kell szűrnünk a számunkra nem fontos 
dummy változókat. 
Az egyes események relatív gyakorisága alapján hozhatunk döntést arról, hogy mely 
eseményeket tartunk fontosnak a modell szempontjából. Azokat az eseményeket célszerű 
kiszűrni a vizsgálatból, amelyeknek a relatív gyakorisága kisebb, mint 0,5%. A modell 
összesített eredményeit a 8. ábra mutatja. 
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8. ábra 

Az átlagos sziluett mutató 0,4, a modell használhatónak mondható. A legnagyobb, 2. 
klaszterbe a közepes eseményszámú, hosszabb látogatások sorolhatók. A középső, 1. 
klaszterbe a kis eseményszámú, rövidebb látogatások tartoznak. A legkisebb, 3. klaszterbe a 
nagy eseményszámú, hosszabb, a webmail használatával és nyomtatással járó látogatások 
sorolhatók. 
A modellezés másik lehetősége az affinitás-elemzés. Az affinitás-elemzés, más néven piaci 
kosárelemzés az együtt előforduló attribútumok közötti kapcsolatok, asszociációs szabályok 
feltárására törekszik. Az asszociációs szabályok az „IF előzmény(ek) THEN 
következmény(ek)” formát öltik, a szabályhoz kapcsolódó támogatás (support) és 
megbízhatóság (confidence) mértékével együtt. 
Az affinitás-elemzést az Apriori algoritmussal végezzük el, mert a szabályokon belüli 
struktúrát kihasználva kezelhetőbb méretűre csökkenti a keresési problémát. [2] Mivel az 
Apriori algoritmus nem kezel numerikus változókat, ezért a numerikus változókat kategórikus 
változókká kell átalakítanunk. A látogatás időtartama, az átlagos idő laponként és a látogatás 
esemény száma változókat alacsony (Low), közepes (Medium) és magas (High) kategóriákba 
soroljuk. Így kapjuk a SDurationBin, az ATimePageBin és a SActionsBin változókat. 
A keresést a gyakorlati használhatóság érdekében korlátoznunk kell. Tapasztalataink szerint a 
megbízhatóság-különbség kritériummal végrehajtott keresés szolgáltatja a leghasználhatóbb 
eredményeket. Az Apriori algoritmussal, a megbízhatóság-különbség kritériummal kapott, 
20% feletti támogatású asszociációs szabályokat a 9. ábra mutatja. A szabályokat a 
szabálytámogatás (rule support) mértéke szerint csökkenő sorrendbe rendeztük. Az SPSS 
Modeler értelmezésében a szabálytámogatás a támogatás és a megbízhatóság szorzata. 

35



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

 
9. ábra 

A kapott húsz szabályból a legnagyobb támogatású szabály a következő: 

IF ATimePageBin = Low THEN SDurationBin = Low 

A szabály támogatása 69,326. Ez azt jelenti, hogy a szabály (pontosabban az SPSS Modeler 
értelmezésében annak az előzmény része) a látogatások majdnem 70 százalékára vonatkozik. 
Ez kiemelkedően magas szintű támogatást jelent. A megbízhatóság értéke 90,143. Ez azt 
mutatja, hogy azon látogatások közül, amelyeknél az átlagos idő laponként alacsony, a 
látogatások 90 százaléka tartozik az alacsony időtartamú kategóriába. A megbízhatóság értéke 
is nagyon magas. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a szabály a gyakorlatban is jól 
használható. 
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Talán a leggyakoribb adatbányászati feladat az osztályozás. Az osztályozás esetében 
kategórikus célváltozónk van, amely előre meghatározott osztályokra vagy kategóriákra van 
felosztva (pl. alacsony, közepes és magas).  
Az osztályozási feladatot a C&RT algoritmussal végezzük el. A célváltozó a kategórikus 
változóvá átalakított látogatás időtartama (SDurationBin). Mivel az Apriori algoritmus 
kapcsolatot tárt fel a látogatás időtartama és az átlagos idő laponként változók között, ezért a 
kategórikus átlagos idő laponként (ATimePageBin) változót nem használjuk input 
változóként. Hasonlóan nem használjuk prediktorként a klasztereket megadó változót ($T-
TwoStep) sem, a látogatás időtartama ugyanis input változó volt a klaszterek 
meghatározásánál. A C&RT algoritmus által előállított döntési fát a 10. ábra mutatja. 

 
10. ábra 

A modell értékeléséhez a képzési/tesztelési/érvényesítési módszertant használjuk. [3] A ROC 
görbét a 11. ábra mutatja. 
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11. ábra 

A modell mindhárom partícióban hasonlóan jól teljesít. 
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Absztrakt: A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán az oktatásszervezési feladatok 
2015-ben történt átalakítása által indukált fejlesztési folyamatban célkitűzésként szerepelt az alap- és 
mesterképzésben résztvevők záródolgozat leadásának és azok bírálati, valamint záróvizsga-előkészítési 
tevékenységeinek áttekintése, az aktuális tevékenységek racionalizálása, a szűk keresztmetszetek, 
időveszteségek feltérképezése. Az átdolgozott és részben újraszervezet folyamatok új, minden azonosított 
szereplő által jól kezelhető, rugalmas keretrendszer létrehozását igényelték, melyben a megfelelő jogkörrel 
rendelkezők a saját feladatukhoz szükséges valamennyi adatot azok keletkezésekor elérhetik és felhasználhatják. 
Az új rendszer korszerű azonosítási lehetőségekkel bír, a szereplők könnyen menedzselhetik saját adataikat. A 
fejlesztés eredménye biztosítja, hogy a folyamat résztvevői felelősek az általuk rögzített adatok helyességéért, 
minimalizálható a téves adatrögzítésekből adódó ellenőrzési és javítási feladat idővesztesége, a részeredmények 
mentése és a véglegesítési lépésig rendelkezésre álló szerkesztési-módosítási lehetőség biztosítja a standardizált 
feladatvégzést, egyúttal a beavatkozási pontok csökkentését eredményezi. 
A fejlesztés eredményeit és a rendszer bővítésének lehetőségeit a „Thesis” rendszer létrehozásában kifejtett 
munkájukért kari Innovációs díjban részesült csapat mutatja be. 

Kulcsszavak: diplomabírálat, oktatásszervezés, folyamatszervezés, minőségbiztosítás, dokumentumkezelés 

Abstract: Reorganization of education processes in Faculty of Economy and Social Sciences of Szent István 
University in 2015 included the following development objectives: Evaluating the submission and review 
workflows of theses in bachelor and master degree programs, rationalizing the activities and mapping the 
bottlenecks in these activities. Revised and partially reorganized workflows make necessary to create a new, 
easy-to-handle by all potential users, flexible framework. In this system called ‘Thesis’ each user (with 
appropriate access rights) should access and apply all data that is needed in his/her role right after its creation. 
Users can sign in through advanced authentication methods and can manage personal information in their profile 
page easily. As a result of the development project, all participants of workflows are responsible for the 
correctness of their data entry, loss of time in process caused by data quality monitoring and correction can be 
minimized. Well-defined process steps (from ‘draft thesis’ to ‘completed review’ state) ensure standardized 
activities, at the same time reduces points of intervention throughout workflows.  
Results of development and further potentials are presented by the team rewarded with Innovation Award of the 
Faculty for their work in evolving ‘Thesis’ system.  

Keywords: thesis review, education process management, workflow management, quality management, 
document management 
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1. Bevezetés 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán 2015 nyarán végbement 
szervezeti változások eredményezték, hogy a szak- és diplomadolgozat leadásának, 
értékelésének és a bírálat eredményének hallgatókhoz való visszajuttatásának új szervezeti és 
informatikai keretet kellett kialakítani. A rendelkezésre álló idő és erőforrás meglehetősen 
szűkös volt. A probléma szeptember közepén merült fel, és a téli vizsgaidőszak bírálatához 
már az új rendszert kellett bevezetni, rövid kéthónapos fejlesztési idővel lehetett számolni. Az 
új rendszer kialakításával az Alkalmazott Informatika Tanszék lett megbízva. Az oktatók a 
napi előadás- és gyakorlatvezetési, valamint kutatási feladataik mellett, foglalkoztak a 
fejlesztéssel, így a két hónapos időkeret rendkívül rövid, intenzív munkát tett szükségessé. 
A fejlesztői munka különlegessége, hogy a háromtagú csapat az igényfelmérési, tervezési és 
tesztelői feladatokat is maga végezte, tekintve, hogy egyetemi tevékenységeikben a rendszer 
használói is, alkalmazói oldalról megtapasztalhatták a leginkább informatikailag támogatni 
szükséges folyamatokat.  
Az új rendszer tervezésének megkezdése előtt áttekintettük az aktuálisan használt rendszer 
előnyeit és felmértük a bírálati folyamatot, dolgozatok adminisztrációját nehezítő 
tevékenységeket, hogy ezeket elkerüljük. A Csapó [2] által kis- és középvállalkozásoknál 
tapasztalt információgazdálkodással kapcsolatos, veszteséget okozó tényezők közül 
várakozásaink szerint az alábbiakkal kell szembe nézni: 

1. Fontos információk, szakmai jártasság, szakértői tudás, gyakorlati képzettség valamint az 
értékes tapasztalatok válnak semmivé, ahogy ezek birtokosa elhagyja a szervezetet, 
esetleg más munkakörbe kerül, mivel a korábbi szoftver adminisztrációja erősen kötődött 
a működtetők személyéhez. 

2. A nem egységes folyamatok felesleges adatmozgatásokat okoznak, a nyilvántartó 
rendszerekben egymástól független adatrögzítés történik, mely egy részről hibás 
adatokhoz vezet, valamint a többszörös adatrögzítés felesleges többletmunkát 
eredményez. 

3. A bevitt adatok gyakori hibájából fakadóan állandó kézi adatellenőrzés miatti 
többletmunka, valamint a kézzel történő adatellenőrzések ellenére is gyakoriak a hibás 
adatok. 

4. Az integrált rendszer hiányából adódóan adatok újra bevitele is jelentős többletmunkát 
eredményez. 

5. Nem megfelelő informatikai felületek állnak rendelkezésre, az adminisztratív és a bírálati 
folyamatban a szoftver nem kellőképpen felhasználó-barát, a felhasználók hiányos 
informatikai tudása további nehézségeket okoz. 

6. Az archív adatok visszakereshetősége nem megoldott, jelentéskészítő rendszer hiányában 
a rendelkezésre álló, de soha fel nem használt adatoknak magas az aránya. Ezáltal 
rengeteg szükségtelen adat tárolódik az adatvagyon részeként, miközben egyes 
kimutatásokat ismétlődő jelleggel, kézi munkával kell összeállítani. 

7. A kialakított rendszerek adatbiztonságának biztosítása is gyakori problémát jelent, a 
hozzáférések egyedi authentikációja nem teszi lehetővé az ellenőrzött beléptetést. 

8. A rendelkezésre álló információk halmaza széteső, rendezetlen, nincs szerkezete, nem 
összpontosul célok köré. 

A tervezés megkezdése előtt tanulmányoztuk a felsőoktatásban egyébként szokásos 
megoldásokat, hogy a jó gyakorlatok átvételével az új rendszer versenyképességét növeljük. 
Az egyetemeken eltérő szervezeti háttér és IKT eszközök szolgálnak a szak- és 
diplomadolgozatok leadására és az értékelés elkészítésére. A legtöbb intézményben, például a 
Széchenyi István Egyetemen [3] a dolgozatok repozitóriumban történő tárolására találtunk 
megoldást. A dolgozatok értékelését a karunkon részben nagy létszámú külső bíráló végzi, 
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akiknek a Neptunhoz való hozzáférése nem megoldható, ezért kellett egy önálló értékelő 
rendszert létrehozni, hogy az abban elkészült bírálati lapok a tanulmányi adminisztrációba 
egyszerűen átvihetők legyenek. 
A fejlesztési tevékenység során az Aranyossy és munkatársai [1] által hazai és nemzetközi 
vállalati környezetben tapasztalt legfőbb IT projekt buktatók elkerülését céloztuk meg: 

1. Költségek és határidők alultervezésének veszélye részlegesen állt fenn, mivel a 
fejlesztést, tesztelést, karbantartást napi munkaidőnkbe illesztve végezzük, külön 
költségkeret nem áll rendelkezésre. A határidők szorosak, a feladat megoldását 
gyakran kell egyszerűsíteni vagy részeire bontva fejleszteni (Scrum), hogy a 
dolgozatok feltöltése időben megtörténhessen.  

2. Elégtelen felsővezetői támogatás kockázata ebben a projektben nem releváns, a kari 
vezetés a célkitűzés mellett szabad kezet adott a részletekben és a megvalósításhoz 
szükséges szabályozási háttér kidolgozásában is támogatást nyújtott. 

3. A nem megfelelő kommunikáció az érintettek között, mint veszélyforrás reális, a team 
mérete és összeszokottsága segít áthidalni a mindennapos problémákat, külső 
segítőknek és tesztelőknek igyekeztünk olyan kollégákat bevonni, akik megfelelő 
gyakorlattal rendelkeznek az IT fejlesztések terén, valamint képesek tömören 
összefoglalni tapasztalataikat. 

A tanulmányban bemutatjuk a Thesis előzményeként alkalmazott rendszer használatából 
levont fontosabb tanulságokat, a fejlesztés célkitűzéseit, a megvalósított alkalmazás technikai 
jellemzőit és jelenlegi funkcióit, valamint a lehetséges fejlesztési irányokat. 

2. Előzmények 

A Thesis rendszer bevezetését megelőző években Kar – azóta megszűnt – Oktatásszervezési 
Csoportja látta el a szak- és diplomadolgozatok bírálatához kapcsolódó koordinációs munka 
túlnyomó részét, valamint az online bírálati felület működtetését is. A folyamatot Bathó 
Henriettel, az Oktatásszervezés Csoport akkori vezetőjével folytatott beszélgetés során 
ismerhettük meg részletesebben. A kari szintre kiterjesztett elektronikus bírálat előtt a 
Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetben 2011. őszétől kezdték el ilyen módon 
értékelni a szakdolgozatokat a Gödöllőn rendezett XXX. OTDK-n használt bírálati szoftver 
segítségével. Ennek keretében a szak- és diplomadolgozatok, valamint a bírálatok kezelési 
folyamata a következők szerint alakult: 

1. Az Oktatásszervezési Csoport megkapta a szakvezetőktől, hogy a dolgozatotokat kik 
fogják bírálni. A hallgatók szintén az Oktatásszervezési Csoportnak adták le a 
dolgozatokat (CD-n is), amelyeket az adatok helyességének ellenőrzése után vettek csak 
át. A bírálati rendszer számára szükséges adatokat (pl. hallgatókról) a Neptunból töltötték 
le. 

2. Az Oktatásszervezési Csoport munkatársai feltöltötték adatokkal a bírálati rendszert. 
Ehhez a hallgatók, a dolgozatcímek, a dolgozatok és a bírálók listáját kellett előállítani és 
importálni. A kapcsolódó objektumokat (pl. a „dolgozatcím”-„dolgozat” és természetesen 
a „dolgozat”-„bíráló”) külön felületen kellett egymáshoz rendelni.  

3. Az Oktatásszervezési Csoport a szakvezetőktől kapott lista alapján kérte fel a bírálókat és 
juttatta el hozzájuk a hozzáférési adatokat. 

4. A bíráló az online felületen elkészítette a bírálatot, majd kinyomtatva leadta a 
tanszékeken (ahol ennek pdf-változatát az előírásoknak megfelelően feltöltötték a 
Neptunba). 
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A bírálati rendszerrel kapcsolatban a legfontosabb pozitívum, hogy a dolgozat értékelésére 
felkért oktatók és külsős szakemberek az elektronikus rendszert megszokták, elfogadott 
gyakorlattá vált, hogy pdf formátumú dolgozatokat olvasnak és online bírálati lapot töltenek 
ki. 
A rendszerrel szemben megfogalmazott kritikák egyik csoportja koncepcionális, a folyamat 
kialakításából következik, különösképpen az alábbiakban mutatkozott meg: 

1. A folyamat adminisztratív része erősen centralizált, az Oktatásszervezési Csoport egy, 
illetve később néhány munkatársa végezte az adminisztrációs teendők döntő többségét, a 
záróvizsga-időszak első felében (dolgozatleadás, bírálók hozzárendelése) jelentkezett 
kapacitáshiány. 

2. Egyes adatok (jellemzően a dolgozatcím) több forrásból származtak (Neptun, dolgozat 
elektronikus változata), ezért sokszor nem egyeztek meg karakterre pontosan egymással, 
így a dolgozatcím és a dolgozat bírálati rendszerbeli összekapcsolása nem volt teljesen 
automatizálható, sok manuális javítást igényelt. 

A szoftver működéséhez köthető problémakör alkotja a második csoportot. Ezzel 
kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a szoftver nem erre a feladatra lett eredendően kialakítva, 
illetve folyamatos fejlesztés, támogatás sem állt hozzá rendelkezésre. A funkcionális 
nehézségek fontosabb megnyilvánulásai: 

1. A kezelőfelület felépítése a feladathoz képest túl komplikált.  
2. A lekérdezés és keresés lehetőségei több igényt nem elégítettek ki.  
3. Hiányoztak fontos automatizmusok, pl. a bírálati pontszám alapján a minősítés (védésre 

engedhető/nem engedhető), és a jegy megadása.  
4. Nehézkes hibakeresés, pl. a fent említett nem összepárosítható dolgozatcímek esetében.  
5. Jogosultságbeli gondok: a lezárt bírálatot az adminisztrátor sem tudta újranyitni.  

3. Tervezési folyamat és rendszerterv 

A szervezeti keretek változását tehát a teljes folyamat újragondolása és a szoftvertámogatás 
cseréje kísérte. A dolgozatok leadása a Tanulmányi Hivatal ügyintézőihez került, a Neptunnal 
kapcsolatos adminisztrációkat ők bonyolítják le. Az egyes szakok vezetői kérik fel a 
dolgozatok bírálóit, ennek technikai lebonyolítását adminisztrátorok végzik, az elkészült 
bírálatokat ugyanők töltik fel a Neptun rendszerbe.  
A fejlesztés előkészítésének fontos lépcsője annak meghatározása, hogy a dolgozat 
leadásának és bírálati folyamatának egyes lépéseit ki jogosult, illetve köteles elvégezni. 
Áttekintettük a hazai felsőoktatásban szokásos megoldásokat, melyek sok tekintetben 
egymástól és a karunkon alkalmazott eljárásoktól is eltérnek, azonban közös jellemző, hogy a 
dolgozatok feltöltése, a nyomtatott példánnyal való azonosság szavatolása a hallgató (jelölt) 
kötelessége. A rendszerünkben ennek megvalósításához a jogi hátteret (Tanulmányi és 
Vizsgaszabályzat kari kiegészítése) kellett először rendezni. 
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán két időszakban történik a 
végzős hallgatók záróvizsgáztatása: december-január és május-június hónapokban. Az elmúlt 
félévek tapasztalatai alapján alakult ki a tervezett terhelés, vizsgaidőszakonként 500, 
maximun 1000 vizsgázóval kalkuláltunk. A dolgozatok mérete a korszerű pdf konverziók 
jóvoltából messze alulmúlja a maximálisan meghatározott 20 MB-ot. Az ennél nagyobb 
dolgozatok nem tölthetők fel az online felületen, de igény esetén a dolgozat maximális mérete 
növelhető.  
Tárhely-kalkulációnál dolgozatonként 2-3 kijelölt bírálóval számolunk (az esetleges újbóli 
bírálatra vonatkozó igény miatt). A bírálatokat online hozzák létre, az adatbázisban tárhely 
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igényük minimális, karakterenként 4 byte-tal számolva és max. 10 gépelt oldalnyi bírálattal 
sem több 50 kb-nál. A rendszer méretezésénél figyelembe vettük, hogy a terhelés várhatóan a 
leadási határidő körül csúcsosodik, és a várható dolgozatok számának 40-50%-a a leadási 
határidőt megelőző 24-48 órában kerül feltöltésre, ugyanúgy a bírálatok is a bírálati határidő 
vége felé okoznak nagyobb terhelést. Ez alapján a tervezett csúcsterhelés 50-100 egyidejű 
bíráló, vagy egyidejű feltöltő felhasználó. 
A felhasználói szerepkörök tekintetében – a rendszeradminisztrátoron kívül – az alábbiakra 
van szükség: 

1. Hallgató: a szerepkör általában egy záróvizsga-időszakra szól, jogosultsága a 
dolgozat egyes paramétereinek (cím, konzulens, szakirány, titkosítási kérelem) 
felvitele, illetve magának a dolgozatnak a feltöltése. 

2. Tanulmányi ügyintéző: állandó szerepkör, jogosultsága kiterjed az új hallgató 
rögzítésére, a hallgató feladatainak támogatása céljából fel tudja tölteni a 
dolgozatot és annak adatait. 

3. Szakadminisztrátor: állandó szerepkör, a dolgozathoz bírálókat jelöl ki, végigkíséri 
a bírálati folyamatot, támogatja a bírálók munkáját, a bírálatokat letöltheti. 

4. Bíráló: a dolgozatot letöltheti, az online felületen értékelheti a dolgozatot, a kész 
bírálatot pdf formátumban letöltheti. 

A felhasználói kör egy-egy vizsgaidőszakban megközelítőleg 1500 főre tehető, a biztonságos 
és ellenőrzött belépéshez egyrészt a Thesis rendszerben létrehozott lokális authentikáció 
használatos, ennek előnye, hogy az egyetemmel jogviszonyban nem állók (tipikusan az ún. 
külső bírálók) számára is létrehozható belépési jogosultság. Hátránya, hogy a meglévő 
egyetemi azonosító mellett újabb megjegyzendő belépési adatokat jelent (bár ez a bírálók 
esetében a korábbi rendszernél is így volt). A kialakított rendszerbe való belépéshez 
használható az egyetem központi címtára is, a hallgatói jogviszonnyal rendelkező vagy az 
egyetemmel munkajogi kapcsolatban álló felhasználók (adminisztrátorok és belső bírálók) 
számára ez az authentikáció kényelmesebb megoldást kínál. 
A támogatott folyamathoz két igen egyszerű workflow-t hoztunk létre, melyek a rendszerben 
létrejövő kétféle dokumentumtípushoz (dolgozat és bírálat) kötődnek. A workflow-k fázisai a 
következők: 

− Dolgozat: Piszkozat, Benyújtott dolgozat, Bírálatra kijelölt dolgozat, Bírálat elfogadva 
− Bírálat: Elkezdett bírálat, Befejezett bírálat 

Ezek egyrészt a tartalmak közötti szűrést könnyítik meg, az adminisztrátorok könnyedén 
leválogathatják az egyes fázisokban járó dokumentumokat. Másrészt pedig fontos eleme 
jogosultságrendszernek, hiszen az egyes fázisokban az egyes felhasználói csoportoknak eltérő 
jogosultságai vannak (pl. a hallgató egy Benyújtott dolgozat adatait már nem szerkesztheti). 
A rendszerben felépített jogosultság-konstrukció meglehetősen összetett, a Drupal CMS 
számos modulját alkalmazzuk hozzá: 

− Használjuk a Drupalban alapértelmezett jogosultságkezelését az egyes tartalmak 
létrehozásának engedélyezéséhez az erre kijelölt felhasználócsoportok számára. 

− A workflow egyes fázisaihoz rendelünk szerepkörönként eltérő jogosultságot. 
− Mivel a szakadminisztrátoroknak csak a saját szakjaik dolgozatait kell látni, ezért ők a 

szakok listáját tartalmazó kifejezésszótár alapján kapnak ezekhez jogot. 
− A bírálók csak azokhoz a dolgozatokhoz kapnak olvasási jogot, amelyekhez – a 

dolgozat tartalmak adatlapján – hozzá lett rendelve.  
− Emellett használunk mezőszintű jogosultságkezelést, hiszen pl. a dolgozat tartalmakon 

vannak nyilvántartva a dolgozat bírálói is, amit – más mezőkkel ellentétben – a 
hallgatók nem láthatnak és szerkeszthetnek. 
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4. A fejlesztés eredménye és értékelés 

A Thesis virtualizált környezetben fut, amely az alábbi paraméterekkel rendelkezik: 
VCPU:2 
RAM: 2GB 
DISK: 10 GB OS 
 50 GB DATA 
NET: 100 Mbps LAN 
OS: DEBIAN JESSIE 
PHP:5.6, php5-fpm 
DB: PostgreSQL 9.4, PgBouncer Connection Pooler, a webszerverrel közös gépen. 
CMS: DRUPAL 7.x  

A vizsgaidőszakon kívül gyakorlatilag nincs terhelés a rendszeren, az erőforrások egy része 
(RAM, VCPU) arra az időre felszabadítható és átadható más szolgáltatás számára, illetve 
kampányidőszakban – szükség esetén – további erőforrásokat lehet hozzárendelni. További 
méretezési lehetőséget jelenthet a dedikált adatbázisszerver használata, illetve teljesítmény-
elosztók használata. 
A rendszer üzemeltetési feladatai: 

1. OS frissítések telepítése, tesztelés: az operációs rendszer aktuális frissítéseinek telepítése 
heti rendszerességgel zajlik, melyet a frissítések telepítése után a rendszer 
funkcionalitásának ellenőrzése követ. A frissítések telepítése kampány időszakban 
szünetel, kivéve az operációs rendszer súlyos sebezhetősége esetén. 

2. CMS frissítése: A tartalomkezelő rendszer frissítése kockázatosabb, mint az OS frissítés. 
Ezen frissítések csak kampányidőszak előtt kerülnek telepítésre, mind teszt, mind éles 
környezetben és alapos tesztelést követően kerülnek jóváhagyásra. Súlyos sebezhetőség 
esetén a szükséges frissítések a CMS-be is felkerülnek, egy gyors teszt után. 

3. Mentés/helyreállítás: a mentés napi gyakoriságú, csak a releváns konfigurációs és 
adatfájlok kerülnek mentésre, aminek a visszaállíthatóságát rendszeresen teszteljük. 
Katasztrófahelyzet esetén a rendszer 1-2 órán belül újraépíthető a mentésből, egy másik 
gépen. 

A rendszer működésének bemutatására a tipikus dolgozat leadási és értékelési folyamatot 
tekintjük át: 

1. Rendszeradminisztrációs feladat a záróvizsgázó hallgatók azonosító és a dolgozat ismert 
adatainak importálása a Tanulmányi Osztály által a Neptunból exportált fájlból, ez 
megközelítőleg a leadási határidőt megelőző 30. napon zajlik, ekkortól áll rendelkezésre a 
hallgatók számára a dolgozat feltöltésének lehetősége. A hallgatók Neptun kódja egyúttal 
kapcsolatot jelent az egyetemi központi címtárral, illetve az abban nem szereplő hallgatók 
az e-mail címük segítségével jelentkezhetnek be a Thesisbe. 

2. A hallgatók kitöltik a dolgozat online űrlapját, és feltöltik a dolgozat pdf változatát. A 
feltöltés végén egy igazoló űrlapot nyomtathatnak ki, a papír formátumú dolgozat 
tanulmányi osztályon való leadásának ez feltétele. Igazoló lapon szerepelő QR-kód révén 
a tanulmányi előadó számára adott a lehetőség, hogy ellenőrizze, a megfelelő helyen és 
módon töltötte fel a dolgozatot a hallgató. 

3. A dolgozatok leadási határideje a kari időbeosztásban meghatározott, ezt szorosan 
követheti a bírálók kijelölése és felkérése. A szakadminisztrátorok a leadott dolgozatokat 
közvetlenül és folyamatosan nyomon követhetik, a dolgozatok összesítése a rendszerből 
elérhető, táblázatkezelő által feldolgozható formában exportálható. 

4. A bírálók többnyire a Thesis rendszerben használt authentikációs folyamat keretében 
férnek hozzá a számukra kijelölt dolgozatokhoz. Az értékelés elkészítésére számára 3-4 
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hét áll rendelkezésre, a szakadminisztrátorok támogathatják a folyamatot, a bírálóknak 
segíthetnek a bírálat rögzítésében, az értékelés korrigálásában. 

5. Az elkészül bírálatokat a szakadminisztrátorok a Thesisből pdf formában letöltheti és ezt 
a Neptunban a hallgatók rendelkezésére bocsáthatják, valamint a záróvizsga jegyzők 
számára táblázatos formában letölthetik a dolgozatok bírálatának eredményeit. 

Összességében a fejlesztés révén sikerült lerövidíteni az adminisztrációs (dolgozatok 
rögzítésével, bírálók kijelölésével kapcsolatos) folyamatok átfutási idejét. A bírálók számára 
bővebb időkeret áll rendelkezésre, az online felületen kényelmes szerkesztési és módosítási 
lehetőségek támogatják a tevékenységet, valamint időkorlát nélkül visszakereshetőek az 
elbírált dolgozatok és a rögzített értékelések. 

5. Következtetések és fejlesztési javaslatok 

A fejlesztések révén a szak- és diplomadolgozatok bírálati folyamata egy megfelelően 
komfortos rendszerben kezelhető. A fejlesztések azonban nem tekinthetőek befejezettnek, egy 
részről a felhasználók (bírálók, szakadminisztrátorok) folyamatosan igényt támasztanak 
további funkciókat iránt, mely révén még inkább felhasználó baráttá válhat a rendszerünk. 
Más részről a figyelemmel kísérjük a felsőoktatásban megtalálható megoldásokat, azok jó 
gyakorlatainak átvételét fontos célnak tartjuk. 
Az egyik fejlesztési irány a működő rendszer finomítása, ezen a vonalon a bírálók 
automatikus e-mail üzenetben értesülnének a számukra kijelölt dolgozatokról, esetleg a 
Thesis-ben közvetlenül visszaléphetne a bírálattól. További lépésben a bírálók beállíthatnák, 
hogy összesen mennyi dolgozat áttekintését vállalják, a szakadminisztrátorok jelzést 
kapnának, ha a bíráló számára a limiten felüli dolgozatmennyiség kerül kijelölésre. 
A szak-/diplomadolgozat beadásának és bírálatának tevékenységén túli kiterjesztés lehet a 
másik fejlesztési irány, a témák meghirdetése, konzulens- és témaválasztás, a tervezet 
jóváhagyása, a konzultációk igazolása – a megfelelő szabályozás kialakítása után – történhet 
elektronikus úton. 
A működés során felhalmozott adatmennyiség hasznosítása a harmadik fejlesztési lehetőség, a 
plágiumvizsgálat, az irodalmi hivatkozások visszacsatolása, az elektronikus repozitórium 
működtetése vagy az annak történő automatikus adatátadás is lehetséges. 
Végül a kari vezetés számára értékes statisztikák készíthetők, például az oktatók, konzulensek 
és bírálók terhelésének vizsgálata, tevékenységének értékelése is szempont lehet az 
elkövetkezendőkben. 

6. Köszönetnyilvánítás 

A szerzők köszönik fejlesztés során a tesztelésben aktívan közreműködő kollégáik segítségét, 
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Absztrakt: A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán jelenleg minden alapképzésnek 
része egy alapozó informatika tárgy. A tantárgy célja, hogy azokat az alapvető informatikai kompetenciákat 
erősítse meg a hallgatókban, amelyeket az egyetemi éveik alatt (illetve többségüknek utána is) használniuk kell: 
információkeresés, -feldolgozás, elemzés, tanulmánykészítés. Mivel ezen ismeretek jelentős része a középiskolai 
tananyagban is szerepel, azt várhatjuk, hogy a hallgatók viszonylag stabil informatikai alapokkal érkeznek az 
egyetemre. Ez azonban nincs így: Megfigyeléseink szerint – amelyek egybevágnak a más intézményekben 
tapasztaltakkal – az elsőéves hallgatók informatikai tudása és ezek alkalmazási képessége igen vegyes képet mutat. 
Ennek okán jutottunk el oda, hogy keressük azokat a számszerűsíthető jellemzőket, amelyekkel vizsgálhatjuk a 
hallgatók tanulási szokásait. 
A szóban forgó informatika tananyag oktatása során 2009 óta használunk Moodle-keretrendszerben készített 
oktatástámogató kurzusokat (tananyagmegosztásra, illetve számonkérésre és a hallgatók eredményének 
nyilvántartására). Az így felhalmozódott nagymennyiségű naplóbejegyzés jó alapot biztosít arra, hogy a hallgatók 
tevékenysége és a tantárgyból elért eredménye közötti összefüggést vizsgáljuk. Ennek segítségével 
beazonosíthatók olyan jellegzetességek, melyeken keresztül az informatikai kompetenciákban mutatkozó hiányok 
hatékonyabban orvosolhatók. 

Kulcsszavak: naplóelemzés, elearning, online viselkedéselemzés 

Abstract: There’s a ‘Basics of computer science’ course in the curriculum of every bachelor program in Faculty 
of Economy and Social Sciences of Szent István University. The aim of these courses to enhance the abilities of 
students that are necessary through their education program (and after it as well): searching, processing, analyzing 
data and textual information, elaborate studies. Since this material is part of the studies in secondary schools and 
premise of graduation in many schools, freshmen in universities are supposed to own and use this knowledge. 
However, according to our observations and studies written in other universities it is not the case: large proportion 
of students has rather low computer skills in the above-mentioned fields. For this reason we have started to search 
for those quantifiable characteristics that can help us examine the learning habits of students in our courses.  
Since 2009 we have set up online courses in Moodle learning management system in the ‘Basics of computer 
science’ topic. We provide there learning materials as well as make students fulfill their tasks (upload essays, take 
quizzes etc.) online. In the end they can see their results and grades in the online course as well. During these years 
enormous number of log entries have piled up in our database. These data tables provide an excellent basis to 
investigate correlation between online activities of students and their final result. With the help of this research we 
may identify characteristics of students’ behavior through which we can reduce deficiency of competences in 
computer skills. 

Keywords: log analysis, elearning, online behavior analysis 
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1. Bevezetés 

1.1. Az elsőéves hallgatók informatikai ismeretei 

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának kurzusai között a 
bolognai rendszer hazai bevezetése óta szerepel az Informatika alapjai (később Informatika és 
adatbáziskezelés alapjai) című tantárgy, melyet az összes elsőéves alapképzésben résztvevő 
hallgató köteles teljesíteni (évente mintegy 220-240 újonnan felvett hallgató, főként 
gazdaságtudományi és agrártudományi szakokon). A tárgy célja az alapvető irodai 
szoftverekhez kötődő haladó szintű ismeretek (a szövegszerkesztés, táblázatkalkuláció, 
prezentációkészítés, adatbáziskezelés területén) erősítése, melyeket az egyetemi feladatok 
(zárásként a szakdolgozat) elkészítésében hasznosíthatnak, valamint nagyon sok munkakörben 
is találkozhatnak ezekkel elvárásként. 
Hallgatóink középiskolai tanulmányaik során lényegében kivétel nélkül tanultak több-kevesebb 
informatikát, kisebb részük érettségi tantárgyként is ezt választja. A Nemzeti Alaptantervben 
és az érettségi vizsgák témaköreit szabályozó 40/2002. (V. 24.) OM rendeletben az informatika 
tantárgyra vonatkozó leírás alapján vélhetnénk úgy, hogy a felsőfokú képzésben 
megkérdőjelezhető a tantárgy helye, a középiskolában a tanulók már kellő mélységig 
elsajátították a szükséges tudnivalókat (lásd pl. [1]) – függetlenül attól, hogy tesznek-e érettségi 
vizsgát belőle. Ezzel szemben az érettségire felkészítő középiskolai oktatók folyamatosan 
küszködnek a rendelkezésre álló órakeret elégtelenségével, amelyen a NAT 2012 bevezetése 
egyáltalán nem javított [2]. Ha az informatikából érettségizők számára sem biztosított a 
megfelelő óraszám az ismeretek elmélyítéséhez, akkor azt várhatjuk, hogy az informatikát nem 
ennyire célorientáltan tanulók tudásában még inkább mutatkoznak hiányok. Ki kell emelni azt 
is, hogy az általunk oktatott alapozó informatika tárgy több területen (szövegszerkesztés: pl. 
tudatos stílushasználat, felhasznált irodalom rögzítése, jegyzékek, táblázatkalkuláció: pl. 
adatbázisfüggvények, kimutatások) meghaladja azt a szintet, amivel a köziskolában találkozott 
a hallgatók túlnyomó többsége. 
Az előképzettségre vonatkozó negatív tapasztalatokról az elmúlt években többen is 
beszámoltak akár szakmai beszélgetéseken, akár publikációkban: 

− Az Óbudai Egyetemen a publikáció megszületésének időpontjában két alapozó 
informatika tárgyat is oktattak, melyek közül a másodikhoz tartozott gyakorlat. A 
hallgatók eredménye ez utóbbiban (különösen a laborgyakorlatban) volt jobb, de e 
kurzusnál is megfigyelhető volt az előképzettségben mutatkozó hiány [3]. Hasonló 
jellegű tudásbeli problémákat említettek az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston 
Mérnökpedagógiai Központ mesterképzéseinek hallgatóival kapcsolatban [4]. 

− Az Általános Vállalkozási Főiskolán (ami jelenleg az IBS részeként működik) is azt 
tapasztalták, hogy a középiskolából érkező hallgatók tudása igen heterogén, különösen 
az informatika érettségivel vagy ECDL-vizsgával nem rendelkezők voltak nagy 
hátrányban. Ezt sokszor csak az ott oktatott informatika tárgy megismétlésével tudták 
behozni [5]. 

− A Debreceni Egyetem Informatika Karán 2011-ben és 2012-ben végeztek felmérést az 
elsőévesek táblázatkalkulációs tudásáról. Bár ők eltérő tudományterületen tanulnak, 
érdemes kiemelni, hogy a hallgatók rosszabbul teljesítettek a felmérésen, mint ahogy 
előzetesen saját tudásukat értékelték, ami pedig alacsonyabb volt, mint az érettségi 
eredményük [6] 

− Nagy Enikő doktori értekezésében a Pécsi Tudományegyetem turizmus-vendéglátás 
szakra belépő hallgatóinak informatikatudását vizsgálta. A felmérést a hallgatók közel 
70%-os eredménnyel teljesítették [7]. Ez ugyan megfelelő szintű előképzettségnek 
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tűnik, ám a megoldandó feladatok valóban az alapszintű informatikai ismeretek 
meglétét vizsgálták, nem terjedtek ki az irodai szoftverek magabiztos használatára sem. 

− Baksa-Haskó Gabriella a gazdálkodástani felsőoktatás informatikaoktatásáról készített 
doktori értekezést. Ebben egyebek mellett felmérte az elsőéves hallgatók 
informatikatudását a Budapesti Corvinus Egyetemen, a Budapesti Kommunikációs 
Főiskolán és az Általános Vállalkozási Főiskolán. Ez alapján a hallgatók saját tudásukat 
is átlagosnak-gyengébbnek ítélték meg saját átlagukhoz képest néhány olyan területen 
(haladó szövegszerkesztés és táblázatkalkuláció), amelyre kifejezetten fókuszálunk az 
alapozó informatikai tárgyunkban. A kutató feltett néhány olyan kérdést is, ami a 
tényleges tudást vizsgálta. Ezekben a hallgatók jellemzően 40% körüli sikerességgel 
válaszoltak helyesen [1]. 

Saját tapasztalataink és szakirodalmi források alapján kijelenthetjük, hogy a szóban forgó 
képzések elsőéves hallgatóinak informatikai ismeretei igen heterogének, a középszintű 
informatika érettségi színvonalát semmiképpen sem meghaladóak. Ezért mindenképen helyét 
érezzük a képzésben az alapozó informatikai kurzusnak. A hallgatók ismereteinek elmélyítését 
kell, hogy szolgálja a kurzus minden aspektusa, így a tanulási környezet is.  

1.2. Hallgatói online tevékenység elemzése 

A különféle elearning-keretrendszerek (pl. Canvas, ILIAS, Moodle, Blackboard) 
felsőoktatásban való mind szélesebb körben való használata során óriási mennyiségű adat 
keletkezik a hallgatókkal kapcsolatban. Egyrészt az online felületen végzett tevékenységük 
(hányszor lépett be, mennyi időt töltött a rendszerben, melyik tananyagra, feladatra hányszor 
kattintott, hogyan működött együtt a többiekkel stb.), másrészt a kurzusokban elért 
pontszámaik, eredmények, valamint egyéb módon (pl. kérdőíves felmérésekkel, tanulmányi 
rendszerekből) gyűjtött adataik segítségével komplex elemzések végezhetők. Így vizsgálható 
pl. a hallgató tevékenységének egyes jellemzőinek hatása a félév végi eredményére, a 
kurzusfelületen elhelyezett egyes elemek hatékonysága, csoportokba sorolhatók hallgatók, 
vizsgálhatók tanulási szokásaik, előrejelezhető teljesítményük. 
Ezekhez a feladatokhoz alkalmazható az adatbányászat módszertana, így alakult ki az oktatási 
adatbányászat (Education Data Mining, EDM), mely egy meglehetősen fiatal kutatási terület, 
2004-ben jelentek meg az első ilyen tartalmú tanulmányok [8]. Néhány évvel később kezdett 
formálódni egy ehhez sok szempontból hasonló, Learning Analytics névre hallgató terület (LA 
– magyarul egyetlen helyen Tanulmányi Analitika néven említik) [9]. Bár az egyes szerzők 
különféle szempontok (alkalmazott technikák, a vizsgálatok fókusza stb.) alapján némiképp 
eltérően definiálják a két kutatási területet [9], mindkettőről elmondhatjuk, hogy az tanulási 
folyamatok során történő adatgyűjtéssel és adatelemzéssel foglalkozik, melynek 
eredményeként a tanulás támogató akciók fogalmazhatók meg [10]. Az elmúlt évtizedben 
számos szerző sok szempontból vizsgálta az oktatási rendszerekben keletkező adatok 
adatbányászati és más módszerekkel való feldolgozhatóságát [11] [9]. 
Az eltérő értelmezésre példaként érdemes kiemelni az alkalmazott technikákat. A szerzők egy 
része szerint az EDM a klasszikus adatbányászati technikákat alkalmazza (klaszteranalízis, 
osztályozás, asszociációs szabályok), míg a LA más módszereket is használ (pl. különféle 
statisztikai módszerek, adatvizualizáció, közösségi kapcsolati háló elemzése) [10]. Mások 
viszont fordítva definiálják ezt: az EDM eszköztárába sorolják az előzőekben említett, nem a 
szigorúan vett adatbányászat módszertanába sorolt technikákat is. [11]. 
Az ilyen elemzéseknek triviális érintettjei a hallgatók és az oktatók, ám rajtuk kívül az egyes 
szerzők további érintett csoportokat is nevesítettek. Ezeket összefoglalva a képzési/tanulási 
folyamat során keletkezett adatok elemzésében, az eredmények hasznosításában az 1. 
táblázatban látható csoportok lehetnek érdekeltek. 
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1. táblázat. Képzési folyamat adatelemzésének érintettje [10] [11] [12] [13] 

Érintett csoport Az elemzések fontosabb elérendő céljai a csoport számára 

Hallgatók − A saját tanulási folyamatuk nyomon követése, személyre szabása (pl. 
tananyagok, tevékenységek, források ajánlása) – ezen keresztül jobb 
teljesítmény elérése 

− Teljesítményük elhelyezése a többi hallgatóhoz képest 

Oktatók − A hallgatók tanulási folyamatának nyomon követése, tanulási szokások 
vizsgálata  

− Hallgatók csoportba sorolása, teljesítményük előrejelzése 
− Az online kurzus elemzése didaktikai, módszertani szempontokból 
− Az online kurzus felépítésének adaptálása a hallgatói képességekhez, 

igényekhez 

A képzési program(ok) 
menedzsmentje, 
kurzusfejlesztők 

− Az elearning rendszer és a képzési program kurzusainak monitorozása, jobbá 
tétele 

− Oktatók tevékenységének értékelése (kurzushasználat, kurzus tartalmának 
frissítése, interakciók a hallgatókkal) 

Adminisztráció − Az online kurzusok használatának nyomon követése (elsősorban technikai 
szempontból – pl. hatékonyabb erőforrás-felhasználás) 

Oktatási intézmény  
(pl. egyetem) 

− A képzésekre vonatkozó intézményi szintű döntések támogatása (pl. 
kurzusajánlás megfogalmazása, képzések hatékonyságának vizsgálata) 

 
A következőkben röviden bemutatunk néhány olyan kutatást, melyek az oktatási folyamat során 
keletkező adatok elemzési lehetőségeit vizsgálták. Ezekkel igyekszünk szemléltetni azt a 
sokszínűséget, mely akár a használt eszköztárban, akár az alkalmazott módszerekben 
megmutatkozik.  
A Dierenfeld-Merceron szerzőpáros egy mindenki számára kéznél levő eszközzel, a MS Excel 
kimutatás-varázslójával (Pivot table) vizsgálta a Moodle rendszerből letöltött tevékenység-
naplókat [14]. Bemutatják, hogyan lehet kimutatásokkal vagy felületdiagramokkal szemléltetni 
az adatok megoszlását (pl. az egyes gyakorlótesztek megoldásának időbeli alakulását), valamint 
az adatok szűrésével szemléltetni egy-egy feladat hatását a hallgatók záróeredményére. 
Jókai Erika és szerzőtársai a Fogyasztóvédelem c. tárgy Moodle-kurzusának felhasználói 
adatait elemezték a Clementine adatbányászati szoftverrel [15]. Kutatásukban olyan kérdésekre 
keresték a választ, mint pl. változtat-e a tananyaghoz való online hozzáférés a hallgatók tanulási 
szokásain (gyakoriságszámítás segítségével) vagy van-e összefüggés a kurzusban elérhető 
tananyagok és tesztek megnyitása és a félév végén megszerzett érdemjegy között (korreláció-
számítás használatával). 
Kevin Casey és Paul Gibson három képzés 13 kurzusának használati naplóját vizsgálta 
részletesen szintén korrelációszámítást használva [16]. A szokásos „hogyan hat az online 
kurzuslátogatás az érdemjegyre?” vizsgálat mellett olyan tényezőknek az érdemjegyre gyako-
rolt hatását is elemezték, mint a kampuszról vagy azon kívülről végzett tevékenységek, a 
kurzusba feltöltött tananyagok megnyitási aránya vagy a hét egyes napjain mért kurzus-
látogatások. 
Romero és munkatársai a Córdobai Egyetem 7 kurzusának tevékenységnapló-adatait vizsgálták 
az adatbányászati eszközök széles skálájával, a Weka és a Keel adatbányászati szoftverekkel 
[17]. Elemzéseikhez olyan kurzusokat választottak, ahol az oktatók többféle tevékenységet 
(feladat, üzenet, teszt, fórum) használtak és a rendszerben elérhető volt a hallgatók pontszáma 
is. Tanulmányukban bemutatják néhány típushelyzetet az adatvizualizáció (problémával küzdő 
hallgatók kiszűrése a rendszerhasználat alapján), klaszteranalízis (hallgatói csoportok létre-
hozása a hatékonyabb közös munka érdekében), osztályozás (eredményesebben használható 
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kurzusfelépítés kialakítása) és asszociációs elemzés (potenciális kurzusteljesítési problémák 
feltárása) felhasználásával. 
Jui-Long Hung és Ke Zhang tajvani hallgatók kurzustevékenységét elemezte tipikus viselkedési 
mintázatok után kutatva [18]. Ennek során készítettek leíró statisztikákat, végeztek 
klaszteranalízist és asszociációs elemzést, végül a hallgatók teljesítményére vonatkozó 
prediktív elemzést. 

2. Módszertan 

Vizsgálatunkba a Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Karán az első 
félévben oktatott Informatika és adatbáziskezelés alapjai (BA- és BSC-képzések) és Szakmai 
és pénzügyi információs feldolgozási alapismeretek (felsőoktatási szakképzések) Gödöllőn 
nappali képzésben tanuló hallgatói kerültek bevonásra a 2016/2017. tanév őszi félév 
vonatkozásában. Ez a gyakorlatban három kurzust jelent a Moodle rendszerben, mivel az 
alakképzésben oktatott tárgyat a szakok egy részében heti három, másik részében heti négy 
órában oktatjuk (ez így két külön kurzust igényel, a harmadikat a felsőoktatási szakképzésben 
tanulók használják).  
A tárgyak és a kurzusok felépítése hasonló: A hallgatók számonkérésként online teszteket 
töltenek ki és gyakorlati beszámolókat oldanak meg, majd töltenek fel a kurzuslapra. Emellett 
segédanyagokat, gyakorlófeladatokat kínálunk fel nekik letöltésre, valamint lehetőség van 
kommunikációra (elsősorban hirdetőtábla-jelleggel) fórumokon keresztül. Mivel a tesztírás és 
a feladatfeltöltés korlátozott teljesítésű, kötelező tevékenység, ezért a félév során érdemben 
dolgozó hallgatók között érdemi különbséget elsősorban a letölthető tananyagok használata 
jelenti. Ebből a szempontból a hasonló kutatásokban vizsgált kurzusok jóval sokszínűbbek 
voltak, elemezhető volt pl. a hallgatók közötti interakció, a választható feladatok teljesítése. 
A vizsgált félévben összesen 295 hallgató vette fel a kurzusainkat, közülük 222 fő nyert 
felvételt abban az évben. Az elemzés csak rájuk terjed ki, mivel azok tanulási, 
rendszerhasználati szokásaira voltunk kíváncsiak, akik most kerültek be az egyetemre, akik 
először hallgatják nálunk a tantárgyat. 
Az elemzésekben használt adatvagyon döntő részben a tanszék által üzemeltetett Moodle-
rendszerből származik, ezen belül két forrásból: a hallgatói eredményeket tartalmazó Pontok c. 
lekérdezésből és a felhasználói tevékenységeket rögzítő rendszernaplóból. Emellett intézményi 
engedéllyel felhasználtuk a Neptun tanulmányi rendszerből kinyert hallgatói listát is: Ennek 
segítségével tudtuk kiszűrni az érintett évben felvetteket és tudtunk szakot rendelni a 
hallgatóhoz.  
A Moodle-ból letöltött adatokat elsőként MS Excelben dolgoztuk fel. A tevékenységnaplóból 
szűrtük ki az oktatókra és a nem beazonosítható felhasználókra vonatkozó bejegyzéseket, így a 
három érintett kurzusból összesen mintegy 62 ezer bejegyzést nyertünk ki. Ebből azonban csak 
az abban az évben felvetteknek a szorgalmi időszak végéig (a gyakorlati jegy megszerzéséig) 
kifejtett tevékenységére volt szükségünk. Mivel a vizsgaidőszakban a hallgatóknak csak kisebb 
része tesz javítóvizsgát, ennek az időszaknak a bejegyzései torzították volna a vizsgálatot. A 
szűrések után a vizsgálataink alapjául mintegy 41 ezer adatsor maradt.  
Ezt követően MS Excel kimutatásvarázslója és FKERES() függvények összeállítottuk 
elemzéseink kiinduló táblázatát. Ebből eltávolítottuk még azon hallgatók adatait, akik a félév 
során egyáltalán nem szereztek pontot (csak beiratkoztak a félévre) vagy akik csak félév elején 
megírt beszámolót teljesítették nagyon gyenge eredménnyel. Így a vizsgálatban összesen 193 
hallgató szerepelt (n=193). A táblázatban a következő oszlopokat hoztuk létre: 

− Csoportképzés céljából: 
o Tantárgyi csoportok képzési típus és óraszám alapján (3 online kurzus) 
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o Képzés típusa (alapképzés, felsőoktatási szakképzés) – esetleges eltérő 
motiváció 

o Pénzügyi státusz (önköltséges, állami ösztöndíjas) – esetleges eltérő motiváció 
az ösztöndíj megőrzésére 

o Szak (5-5 alapképzési és felsőoktatási szakképzési szak) 
− Elemzendő mutatók: 

o Kurzus összpontszáma – a félév végi eredmény, melynek a többi tényezővel 
való összefüggését vizsgáljuk 

o Hallgatók felvételi összpontszáma – egyfajta jellemzése az előképzettségnek 
o Összes látogatás a kurzuslapon – bármilyen elemre történő kattintás a 

kurzuslapon 
o Hétvégén történt látogatások a kurzuslapon (n=160) – feltételezzük, hogy a 

szorgalmas hallgatók jellemzője, hogy hétvégén is használják a kurzuslapot. 
o Összes látogatás a laborokból – valamelyest jellemzi az órai aktivitást 
o Összes látogatás más számítógépekről – az órákon kívüli aktivitásra utal 
o Tananyagok megtekintésének száma 

A tényezők közötti összefüggések vizsgálatához Pearson-féle korrelációs együtthatót 
számoltunk, valamint a hallgatók csoportosításához készítettünk klaszter-elemzést is. 
Terjedelmi korlátok miatt azonban ezek jobbára csak a lehetőségek felvillantására elegendőek. 
Az eredményeket a következő fejezetben foglaljuk össze. 

3. Eredmények 

Elsőként azt vizsgáltuk, hogyan alakult a hallgatók eredményessége. Ezt képzési típus, 
finanszírozási forma és szakok szerinti bontásban a 2. táblázatban tekinthető át. 

2. táblázat. A kurzus összpontszáma mutató alakulása képzési típus, finanszírozási forma és szakok szerint 

képzés típus képzés pénzügyi státusz 

Állami 
ösztöndíjas 

Önköltséges Végösszeg 

alapképzés (BA/BSc) 68,91 62,52 64,93 

Gazdálkodási és menedzsment 
 

72,63 72,63 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök 68,18 
 

68,18 

Kereskedelem és marketing 
 

59,39 59,39 

Pénzügy és számvitel 
 

72,30 72,30 

Turizmus-vendéglátás 95,21 53,74 56,33 

felsőoktatási szakképzés 46,41 38,81 44,97 

Gazdálkodási és menedzsment (FOSZK) 48,27 25,41 42,99 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (FOSZK) 37,67 41,29 38,64 

Kereskedelem és marketing (FOSZK) 46,11 40,12 44,81 

Pénzügy és számvitel (vállalkozási) (FOSZK) 64,82 76,85 66,82 

Turizmus-vendéglátás (FOSZK) 42,79 25,72 40,66 

Végösszeg 53,71 57,12 55,10 
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A tantárgy teljesítésének feltétele a félév végén alapképzésen legalább 60 pont megszerzése 
volt. Így azt láthatjuk, hogy a hallgatók a Kereskedelem és marketing és a Turizmus-
vendéglátás szakon átlagosan ez alatt (a kiugró 95 pontos érték egyetlen hallgatót takar), a többi 
szakon 70 pont körül teljesítetek. Felsőoktatási szakképzésen 50 ponttól kezdődött a megfelelt 
szint, a Pénzügyi és számvitel szakot kivéve a többi szak hallgatóinak átlaga jelentősen elmaradt 
ettől. 
Következő lépésként áttekintettük, hogy az egyes mutatók a teljes sokaság esetében milyen 
összefüggésben vannak a kurzus összpontszámával. Ennek eredményét a 3. táblázat mutatja be. 

3. táblázat. A vizsgált mutatók korrelációja a kurzus összpontszámával 

Mutató Korrelációs együttható Szignifikancia 

Felvételi összpontszám 0,160 0,026 

Összes látogatás 0,460 0,000 

Összes látogatás – hétvégén 0,116 0,146 

Összes látogatás – gépteremből 0,490 0,000 

Összes látogatás – más gépekről 0,250 0,000 

Tananyag – összes megtekintés 0,193 0,007 

 
Kiemelkedően magas értéket nem találtunk, az összes látogatás és a géptermekből történő 
látogatás mutatójánál figyelhető meg közepes mértékű összefüggés a tantárgyból elért 
eredményekkel. Emellett a hétvégén végzett kurzuslátogatásnál tapasztalt gyenge összefüggés 
nem is tekinthető szignifikánsnak. 
Ezután összehasonlítottuk a kurzushasználatra vonatkozó mutatók összefüggését az 
összpontszámmal külön az alapképzésben és külön a felsőoktatási szakképzésben résztvevők 
esetén (4. táblázat). 

4. táblázat. Kurzushasználat kapcsolata az összpontszámmal (alapképzés vs. felsőoktatási szakképzés hallgatói) 

Mutató Alapképzés hallgatói (n=98) Felsőoktatási szakképzés 
hallgatói (n=95) 

Korrelációs  
együttható 

Szignifikancia Korrelációs  
együttható 

Szignifikancia 

Összes látogatás 0,406 0,000 0,464 0,000 

Összes látogatás – gépteremből 0,329 0,000 0,346 0,000 

Összes látogatás – más gépekről 0,301 0,002 0,412 0,000 

Tananyag – összes megtekintés 0,181 0,073 0,256 0,012 

 
Ezekből az adatokból a felsőoktatási szakképzés hallgatóinak eredményei közül a géptermen 
kívüli tevékenységet érdemes kiemelni: Ez jelentős mértékben meghaladva a teljes sokaságnál 
mért értéket, mutat közepesen erős korrelációt az összpontszámmal. 
Zárásként a kurzusoldalon végzett tevékenységek és az összpontszám bevonásával végeztünk 
egy klaszter-elemzést. A 6 klaszterből álló végeredmény az 5. táblázatban látható. 
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5. táblázat. Klaszterelemzés eredménye 

Tényezők 
Összes adat 

(n=193) 

Csoportok 

1. 

(n=25) 

2. 

(n=33) 

3. 

(n=27) 

4. 

(n=31) 

5. 

(n=54) 

6. 

(n=23) 

Gyakorlati 
pontszám 

55.104 76.2808 43.9127 14.8707 48.9658 71.3202 65.5739 

Összes látogatás 206.7927 260.4 134.0606 139.2593 227.2258 190.1667 343.6522 

Összes látogatás – 
gépteremből 

127.4508 189 94.9697 98.6667 116.8065 134.5185 138.6957 

Összes látogatás – 
más gépekről 

79.342 71.4 39.0909 40.5926 110.4194 55.6481 204.9565 

Tananyagok 
megtekintése 

53.5855 70.48 28.6061 40.963 64.3226 39.5926 104.2609 

 
Az eredményt áttekintve azt állapíthatjuk meg, hogy három csoport teljesít messze átlag felett: 
az 1. csoport az átlagokhoz képest sokat használja a rendszert, ám jellemzően inkább a 
gépteremből és kiemelkedő eredményt ért el. Az 5. csoport viszont úgy ért el igen jó eredményt, 
hogy minden tekintetben keveset tevékenykedett a kurzuslapon. Róluk feltételezhetjük, hogy a 
hozott tudásuk járult hozzá ehhez az eredményhez. A 6. csoport viszont igen intenzív 
kurzushasználattal ért el viszonylag jó eredményt. A 3. csoport alig vette ki a részét az online 
tevékenységből, ehhez gyenge eredményt párosult. A 2. csoport is igen ritkán használta a 
kurzuslapot (különösen a tananyagokat), ám mégsem ért el annyira gyenge eredményt, mint a 
az előző csapat. Végül a 4. csoport átlag körüli kurzusbeli tevékenységgel az átlagtól valamivel 
gyengébb összpontszámot teljesített. 

4. További vizsgálati irányok 

Az előzőekben bemutatott vizsgálat természetesen több szempontból fejleszthető, mind az 
alkalmazott módszertan (és így a kapott eredmény felhasználási irányai), mind az alapadatbázis 
tekintetében. Az elemzendő adatok egyrészt kiterjeszthetők a múltba, mivel 7 félév kurzusainak 
felhasználási adatai állnak rendelkezésünkre. Másrészt az elmúlt félévben kísérleti jelleggel 
töltöttünk ki a hallgatókkal az informatikai előképzettségükre vonatkozó kérdőívet, melyet a 
jövőben rendszeressé kívánunk tenni. További tényezőként vizsgálni fogjuk a középiskolák 
eredményességét jellemző mutatókat is. 
Ezen adatok segítségével vizsgálhatjuk a hallgatói tanulási szokások időbeli változását, 
valamint lehetőségünk lesz pontosabb hallgatói profilok felvázolására, melyek segítségével pl. 
javasolt tanulási utak, tanulmányi eredmény-előrejelzések készíthetők. 
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Absztrakt: A gamifikáció egyre szélesebb körben alkalmazott módszer a különböző tantárgyak tanításában. A 
gamifikáció metodikája közelebb viheti az elsajátítandó tananyagot a ma netgenerációjához, ezért alkalmas 
módszerként integrálható a tanórán kívüli, non-formális környezetben történő ismeretátadásba is.  
A játékokon felnőtt netgeneráció tagjai az őket körülvevő megváltozott környezet hatására az előző 
generációkhoz képest gyökeresen másképp szocializálódtak. Ez azt eredményezi, hogy a környezetükből 
származó ingereket az előző generációkhoz képest eltérően dolgozzák fel. A netgeneráció figyelemkultúrája is 
megváltozott, impulzív, gyors információszerzéshez szoktak. E generáció képviselői otthonosan mozognak az 
informatikai játékok világában. Egy ilyen típusú környezet és a hasonló szituációkban már korábban elsajátított 
kompetenciák egyfajta biztonságot adnak számukra a végrehajtandó tevékenységeket illetően is, ami növelheti a 
motivációt és hatékonyabbá teheti a tanulást.  
Egy olyan, a gamifikációt alkalmazó módszert kívánunk előadásunkban bemutatni, amely non-formális oktatási 
területen, múzeumi környezetben, a múzeum kiállításainak anyagát kívánja közelebb hozni a ma diákjához.  
A debreceni Déri Múzeum kiállításait mint játékkörnyezetet felhasználva alakítottunk ki egy olyan módszert, 
amely a digitális játékok eszközrendszerét részben felhasználva kívánja megismertetni a diákokat a régiós és 
nemzeti kultúránk részét képező néhány kiemelkedően fontos műtárggyal. Az állatok tanácskozása címmel 
meghirdetett program keretében kialakított foglalkozás ötvözte a mesék világát az informatikából jól ismert 
játékok bizonyos lehetőségeivel. A diákok egy történetbe kerültek, aminek keretében új helyzetben próbálhatták 
ki magukat, miközben megismerték a kiállítási egységeket. Előadásunkban e programot kívánjuk bemutatni, 
amely a gamifikáció módszereinek a múzeumpedagógiában alkalmazható lehetőségeibe hivatott betekintést adni. 

Kulcsszavak: gamifikáció, múzeumpedagógia, netgeneráció 

Abstract: Gamification is an increasingly widespread method in teaching many subject. The methodology of 
gamification can bring the learning material closer to today’s net generation and can therefore be integrated as a 
suitable method for transferring knowledge into non-formal learning environments. As a result of the changed 
environment around them, students who grown up on computer or mobile games have radically different 
socialization compared to the previous generations. In our presentation we present a method that uses 
gamification which intends to bring the artwork material of the museum closer to the student in a non-formal 
educational area, in a museum environment. Using the exhibits of the Déri Museum in Debrecen, we have 
developed a methodology that applies parts of the digital games’ toolkits to make the students acquainted with 
some of the most important artefacts that are part of our regional and national culture. The session, organized 
under the title “Discussion of Animals”, combines the world of tales with some of the functionalities of games 
that are well-known from the computer games. 
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1. Bevezető 

A diákok mindennapjaikat a kibertérben töltik, ahol tevékenységeik a pedagógusok számára 
láthatatlanok. Fontos lenne, hogy az oktatásba beemeljük ezt a területet is, mert növeli a 
diákok motivációját, kollaborációra, csoportmunkára ösztönöz, ami nagy jelentőséggel bír 
minden tantárgy esetében. Ennek eléréséhez azonban az igényeiknek és elvárásaiknak 
megfelelő módszert kell az oktatásban alkalmazni. Kutatások sora bizonyította a videojátékok 
pozitív hatását, és az oktatásban való alkalmazhatóságukat (l. később). Mégis a formális és a 
non-formális oktatási környezetben dolgozó pedagógusok is kevéssé élnek ezekkel a nem 
tradicionális oktatási módszerekkel a tanórák, illetve a foglalkozások során, annak ellenére, 
hogy a videojátékok sémáját követő oktatási módszerrel könnyebben közelebb vihetnék a 
diákokhoz az elsajátítandó tananyagot. Eddig azt tapasztaltuk, hogy a játékosítás módszerével 
a videojátékokból megismert metódusok logikáját követve a diákok könnyebben elsajátítják a 
tananyagot, motiváltabbak és könnyebben aktivizálhatók. Nagy szükség lenne arra, hogy a 
pedagógusok a formális és a non-formális oktatási környezetben is éljenek ezekkel a nem 
tradicionális oktatási módszerekkel. 

2. Az információs társadalom oktatási módszerekkel szemben támasztott 

elvárásai 

A technika térhódításának köszönhetően jelentősen átalakult a világ. Ez az átalakulás a 
különböző oktatási színtereken is tetten érhető, és hatására egy újabb területen is kiütköztek a 
különböző generációk közötti különbségek.   
Az 1946 és 1964 közötti időszakban születtek a baby boomerek. Életük során nagy politikai 
és társadalmi változások részesei voltak. Végignézték a technika ugrásszerű fejlődését, 
mellyel egyre kevésbé tudtak lépést tartani, ami a fordított szocializáció jelenségéhez vezetett. 
Jellemzőjük a munkahelyek tisztelete és a tekintélyelvűség. Őket az X generáció követte, az 
1965-1975-ös születésű nemzedék, akik fiatal felnőttként lettek részesei az információs 
technológia robbanásszerű fejlődésének. Az 1976 és 1995 között születettek az Y generáció 
tagjai. Ők a mai 20-30-asok. Ők már a számítógépek árnyékában nevelkedtek, és így a 
csoporthoz tartozás közösségi élményét is az internet világában találták meg. (Tari, 2010) Az 
1996 után születettek a Z generáció tagjai, akik készség szinten használják a digitális 
eszközöket. (Tari, 2011) Tapscott szerint (Tapscott, 1998) a net nemzedék tagjai mind 
intellektuális, mind társas szempontból sokkal gyorsabban fejlődnek, mint a baby boomerek. 
Azok, akik a digitális kultúrába születtek bele, nem pusztán befogadók, hanem az internetes 
tartalmak alakítói, ami révén a saját kommunikációs és intellektuális képességeik is fejlődnek. 
Prensky erre a korosztályra a digitális bennszülött fogalmat használja. Ez a generáció a 
megváltozott környezet hatására az előző generációkhoz képest gyökeresen másképp nőtt fel. 
Ennek hatására a környezetéből származó ingereket az előző generációkhoz képest eltérően 
dolgozza fel. (Prensky, 2001) Ezért meg kell értenünk ennek a generációnak a működését, 
hogy az igényeiknek megfelelően változtathassunk nem csak az oktatás tartalmán, de 
módszerein is. Nevezhetjük őket digitális bennszülötteknek vagy a netgeneráció tagjainak, 
e korosztály informális környezetének bázisát a kibertér alkotja. A számítógépes játékok 
segítségével szereznek barátokat és tanulnak nyelveket. Kutatások sora bizonyította ezeknek a 
játékoknak a káros hatását a játékosokra. Azonban az utóbbi időben a kutatások fókuszába a 
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videojátékok pozitív hatásai kerültek. Eredményeik nyomán láthatjuk, hogy a játékoknak 
látásjavító hatásuk (Dye és munkatársai, 2009) is van, sőt a játék olyan speciális tanulási 
folyamatokat generál, melyek javítják a játékosok teljesítményét (Schrader és McCreery, 
2008) és a szociális készségeikre is pozitív hatást gyakorol. (Ducheneaut és Moore, 2005).  
A játékban való feloldódás sok esetben flow-élménnyel társul. Csíkszentmihályi Mihály úgy 
írja le a flow-t, mint egy olyan állapotot, amiben az ember teljesen képes belemélyedni abba, 
amit csinál. Az örömmel végzett tevékenység hatására az egyén intenzív élményt él át, úgy 
érzi, repül az idő. A mindennapok gondjai háttérbe szorulnak. Az áramlatélményt bármilyen 
tevékenység kiválthatja, tehát nem a tartalomtól, hanem a tevékenység minőségétől függ. 
Akkor élhetjük át ezt az érzést, ha olyan tevékenységet végzünk, amit szívesen csinálunk. 
Fontos, hogy mindig lebegjen a szemünk előtt egy elérendő cél, és hogy a kihívás mértéke se 
túl magas, se túl alacsony ne legyen. Ekkor leszünk képesek a legjobban teljesíteni. 
(Csíkszentmihályi, 1997) Ha a tanulás olyan játékosított tevékenységgé válik a diákok 
számára, ahol a kihívás mértéke épp ideális, akkor az információ elsajátítása során is átélhetik 
a flow élményt.  
A játékosítás fogalmának többféle megközelítési lehetősége létezik. Mi Karl M. Kapp 
definícióját segítségül hívva a fogalom alatt játék alapú működési elveket, játékesztétikát és 
játéktervezői gondolkodás használatát értjük a tanulók figyelmének lekötése, cselekvésre 
sarkallása, tanulásuknak elősegítése és a problémák megoldása céljából. (Kapp, 2012) 
A számítógépes játékok működési mechanizmusa modellezhető nem elektronikus 
környezetben is. Így a tanulás fókuszát irányíthatjuk olyan tartalmak felé, melyek a NAT, a 
kerettanterv, illetve a helyi tantervek által meghatározottak. A diákoknak így egy általuk már 
megszokott és bevált módszerrel lesz lehetőségük elsajátítani a tananyagot. Mivel a 
netgeneráció képviselői otthonosan mozognak az informatikai játékok világában, ezért az 
ilyen típusú környezet és a hasonló szituációkban már korábban elsajátított kompetenciák 
egyfajta biztonságot adnak számukra a végrehajtandó tevékenységeket illetően is, ami 
növelheti a motivációt, és hatékonyabbá teheti a tanulást. A gamifikáció metodikája közelebb 
viheti az elsajátítandó tananyagot a ma netgenerációjához, ezért alkalmas módszerként 
integrálható a tanórán kívüli, non-formális környezetben történő ismeretátadásba is. 
(Formann, 2017)  
A játékosítás, szemben a játékkal, mindig rendelkezik valamilyen, a puszta szórakozáson 
túlmutató céllal. Így a szórakozás csupán eszköz a tanulási tartalmak minél gördülékenyebb 
elsajátításához. A NAT az egyes műveltségi területek követelményeinek meghatározásakor 
figyelembe vette a diákok életkori sajátosságait, melyek az azonos korcsoportba tartozó 
diákok közös jellemzői. Nem csak a pedagógusok számára, de a múzeumpedagógusoknak is 
általános viszonyítási alapot jelentenek a foglalkozások, többek között a játékosított 
foglalkozások megtervezésekor is. Az állatok tanácskozása döntően a 3–5. osztályos tanulók 
számára készült. Ezen korosztály számára a szülő és a pedagógus a tekintélyt jelenti. 
Véleménye ezért meghatározó. A 6–10 éves gyermekek fogékonyak az örömre, érdeklődők, 
nyitottak. Feladataikba nagy lelkesedéssel és sok energiával vetik bele magukat, szabály-
tudatuk erős. A felnőtteknek igyekeznek megfelelni. Mozgásigényük és játékszükségletük 
magas. Érdeklődésüket az őket körülvevő valóság köti le. Kíváncsiak az ok-okozati 
kapcsolatokra, összefüggésekre. Ebben a korban szívesen nyilatkoznak meg, közlési vágyuk 
erős. Motivációjuk mozgató rugói az érzelmek. A cselekvéssel egybekötött tartalmakra sokkal 
inkább emlékeznek, gondolkodásuk közvetlen tapasztalatokhoz kapcsolódik. (NAT, 1995) 
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3. A múzeum, mint non-formális oktatási tér 

A közgyűjtemények, ezen belül a múzeumok szerepe összetett. A látogatóbarát 
múzeumoknak a tudományos érték felmutatása mellett kiállításaikban reflektálniuk kell a 
társadalom igényeire, aktuális problémáira is. Mégis egy 2010-ben közzétett reprezentatív 
kutatás eredményei szerint a múzeum, mint informális pedagógiai tér a múzeumok fejlesztési 
stratégiájában nem kap jelentős szerepet. (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010) Szükséges tehát a 
múzeumi szakmát is nyitottabbá tenni a pedagógiai munkára, hogy az iskolák pedagógiai 
programjába jobban beilleszthető legyen a múzeumlátogatás. 
A non-formális oktatási környezet szerepe mindinkább felértékelődik. Ezért különösen fontos 
szerep hárul a közgyűjteményekben dolgozó múzeumpedagógusokra és könyvtárpedagó-
gusokra. Ezeknek a szakembereknek a feladata ugyanis, hogy a közgyűjtemények a 
tudományos érték felmutatása mellett ne zárkózzanak be az elefántcsonttornyukba. A 
közgyűjteményeknek lépést kell tartaniuk a látogatók technikai elvárásaival, és a 
közgyűjteményekben dolgozó közművelődési munkatársaknak foglalkozásainkat a látogatói 
igényekre kell szabniuk. A foglalkozásoknak illeszkedniük kell a közgyűjtemények anyagán 
túl a látogatói csoportok korosztályi sajátosságához, de a NAT-hoz, a kerettantervhez és a 
helyi tantervekhez is. Azonban ez az illeszkedés mégsem jelent egy-egy foglalkozás esetében 
akkora kötöttséget, mint jelentene formális oktatási környezetben. A közművelődési 
szakembereknek nem kell számolni a kötött tananyaggal, sem az óraszámkényszerrel, ezért 
nagyobb szabadsággal alkalmazhatnak foglalkozásaik során nem tradicionális pedagógiai 
módszereket.  

4. Gamifikáció a múzeumban – egy lehetséges módszer 

Az alábbiakban egy ilyen, nem hagyományos pedagógiai módszer, a játékosítás módszerének 
múzeumi környezetben való megvalósítását, az alkalmazás egy lehetséges módját mutatjuk 
be. 

4.1. Az alkalmazott módszer bemutatása 

A játékosítás során a látogatók, jelen esetben általános iskolás tanulók csoportja, a múzeumi 
környezetben egy mesébe csöppen. A kerettörténet hét kis állatról szól: Egyszer volt, hol nem 
volt, volt egyszer egy Nagyerdő, és állt az erdő közepén egy vénséges vén tölgy. Ennek a 
fának az árnyékában tartották tanácskozásukat az állatok. A világ minden tájáról jöttek 
küldöttek, hogy megvitassák az élőhelyeik állapotát. A hátas állatokat képviselte a ló, az 
emberszabásúakat három makákó, a ragadozókat a vadmacska, az ízeltlábúakat a katica, a 
gyapjas állatokat a bárány, a háziállatokat a kutya. A tanácskozást az oroszlán vezette. Így 
ment ez évről évre, mígnem egyszer a tanácskozásra betoppant a vadász. A tanulóknak 
egyszerre egy kis állaton kell segíteniük valamilyen feladat megoldása révén.  
A foglalkozás sikeres lebonyolítása két tényezőn múlik. Azon, hogy a múzeumpedagógus 
minden szükséges instrukcióval ellássa a gyerekeket. Ők ugyanis egy számukra teljesen 
ismeretlen közegben, a múzeumban, egy szintén ismeretlen játékba csöppentek. Rá kell őket 
vezetni a játék logikájára ahhoz, hogy sikeresen végre tudják hajtani a feladatokat. Így a 
foglalkozás elején az instrukciók lényegre törő és pontos átadására van szükség. A diákok 
figyelmét fókuszálni kell a legfontosabb tudnivalókra. Egy saját fejlesztésű térkép segít nekik 
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a múzeumi térben való eligazodásban, amennyiben a játék megkezdése előtt együtt 
értelmezzük velük a térképet. Meg kell beszélni velük a piktogramok jelentését, és azt is, 
hogy kihez fordulhatnak segítségért, amennyiben a játékban elakadnának, hiszem, a 
múzeumpedagógus egy személyben nem lehet minden csoport mellett, a játék összes 
helyszínén jelen. Ezért válik különösen fontossá a másik tényező, a múzeumi 
frontálszemélyzet, a teremőrök jelenléte. Őket még a foglalkozás előtt be kell avatni a játékba. 
El kell mondani nekik, hogy az általuk vigyázott kiállítási egységben a tanulók mit fognak 
keresni, ahogy azt is, hogy ha megtalálták, milyen feladat kapcsolódik az adott tárgyhoz, és 
merre kell a diákoknak tovább indulni a feladat teljesítéséhez. A teremőrök csak ezeknek az 
információknak a birtokában tudnak segíteni a gyerekeknek. Épp ezért, habár a 
múzeumpedagógus instrukciói alapján indul a játék, annak fenntartható működését a 
teremőrök biztosítják. Nemcsak a térben való, hanem a játékban való eligazodás segítése is a 
feladatuk.  
A játék egy választott központi térből, a Nagyerdő kiállítási egység fájától indul, ahol 
tanácskozásukat tartják az állatok. A foglalkozás első pár percében a gyerekek bevonódnak a 
játékba, megismerik a kisállatok történetének előzményét, azt, hogy a tanácskozásukra 
betoppanó vadász hogyan rémítette meg őket. A játék összeállítása során külön hangsúlyt 
fektettünk arra, hogy a játékba bevont műtárgyak szervesen kapcsolódjanak a történetbe, és 
hogy a mese szövege segítse a diákokat a keresgélésben. Mikor a mesében azt olvassák, hogy 
a bárány kővé dermedt rémületében, akkor a kiállításban egy olyan követ kell keresniük, 
amire egy bárány van faragva. Ez mind a hét kis állat esetében igaz. Így segíti a szöveg az 
asszociációt. De a diákok nem csak a térképre és a mese szövegére támaszkodhatnak, a 
múzeumi környezet is segítségükre van. A tanácskozás helyszínétől kiindulva ugyanis a hét 
állat hét különböző lábnyoma vezet a kiállítás különféle irányaiba. A foglalkozás kezdetén a 
tanulókból szimpátiacsoportok alakulnak. Létszámtól függően 4-6 fővel maximum 7 csoport 
alakítható. Minden csoport választ magának egy tetszőleges lábnyomot, de minden 
csoportnak különböző lábnyomot kell választania. A csoportok csak azt követően kezdik meg 
a játékot, hogy közösen megbeszéltük, az egyes lábnyomok vajon melyik állathoz tartoznak. 
A Déri Múzeum kiállításai két emeleten terülnek el. A kiállítótér nagy kiterjedése indokolja, 
hogy a lábnyomokkal megmutassuk a diákoknak a helyes irányt. Így minden segítség adott 
számukra a játék sikeres végigjátszásához. A hét kis állaton (oroszlán, bárány, ló, kutya, 
macska, katicabogár, makákó) hét feladat végrehajtásával segíthetnek. A diákoknak előbb 
meg kell találniuk az elbújt állatokat, majd végre kell hajtani a hozzájuk kapcsolódó 
feladatokat. A fent említett bárányt úgy menthetik meg, ha megsimogatják, és megnyugtatják. 
Ehhez a múzeumpedagógiai foglalkoztatóban el kell készíteniük a bárányt kartonpapírból és 
vattából. A feladatok között tehát vannak kézügyességet fejlesztő, de gondolkodást és 
észlelést fejlesztő feladatok is. A kerettörténeten belül mind a hét kisállatnak megvan a maga 
története. Ha a diákok mindegyiken segítettek, egyben a játék végére is értek. A játék 
csoportban játszható. Előnye, hogy a történetvezetése nem lineáris, bármelyik lábnyomot 
elkezdhetik követni az egyes csapatok.  
A foglalkozás megtervezésekor figyelmet fordítottunk arra is, hogy ne csak a hét kis állat 
legyen a múzeum különböző pontjain, hanem a hozzájuk fűződő feladatok miatt is új kiállítási 
egységekkel ismerkedjenek meg a gyerekek, és ezáltal a lehető legteljesebb képet kapják a 
Déri Múzeum kiállításairól. Az első emeleti kiállítóterekben a bárányt Debrecen város 
kőcímerén kell megtalálniuk. A kövön egy címerpajzs látható az 1560-as évszámmal, 
valamint egy balra néző zászlós bárány. Eredetileg a Városháza homlokzatán volt látható, 
most a Déri Múzeumban őrzik. A diákoknak meg kell keresniük Marschalkó János szobrának, 
a Haldokló Oroszlánnak kicsinyített mását is a kiállítóterekben. A szobrot 1867. augusztus 2-
án leplezték le a Református Kollégium előtti Emlékkertben, majd 1899-ben, a debreceni 
csata ötvenéves évfordulóján onnan helyezték át a Honvédtemetőbe. A szobor az 1849. 
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augusztus 2-ai csatában elhunyt hősöknek állít emléket. Az oroszlánhoz kapcsolódó feladat 
teljesítése során a gyerekek megismerkednek Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály 1807-ben 
kiadott Magyar füvészkönyvében szereplő növények akkor magyarosított elnevezésével.  
A második emeleti kiállítóterekben a diákok megkeresik a kutyát Munkácsy Mihály Ecce 
Homo (Íme az ember) című festményén, melyet a mester a trilógia képei közül utolsónak, 
1896-ban, a millenium évében készített el. Hogy segíthessenek rajta, be kell járniuk az egész 
Képtárat. A macskát a Csillagos ég lakói című régészeti kiállításban találják meg. 
Megmenteni akkor tudják, ha megismerkednek az egyiptomi sírkamra-festészettel. A három 
makákót (Mizaru, Kikazaru, Iwazaru) a Szamuráj udvarház kiállítási egységben találják meg. 
A hozzájuk kapcsolódó feladat elvégzése során a diákoknak meg kell ismerkedniük a japán 
írással.  
A tanulók a feladatok teljesítése során, a teremőrök felügyeletével, tárgymásolatokat is 
kezükbe vesznek. Így lehetőségük van megismerkedni közelről a japán wakizashival és a 
német Zweihanderrel is. 

4.2. Kapcsolat az iskolai tantervvel 

A foglalkozásoknak kapcsolódniuk kell a NAT-hoz. Az állatok tanácskozása az anyanyelvi 
kommunikáció és a szociális és állampolgári kompetencia területek fejlesztésén túl a 
környezettudatosságra is nevel, alapul véve a NAT Fenntarthatósággal, környezettudatos-
sággal kapcsolatos irányelveit, melyek a következők: „A felnövekvő nemzedéknek ismernie 
és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a természetben és a kultúrában. Meg 
kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és felelősségteljesen, megújulási 
képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet ismeretén és 
szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 
magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket 
a környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell 
arra, hogy a tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek 
változásokat, válságokat idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb 
környezetük értékeinek, sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába.” (NAT, 2012) A játék 
tudatosítja a tanulókban, milyen fontos a környezetvédelem, és az állatok élethelyének 
megóvása. 
Az életkori jellemzőknek megfelelően kialakított játékosított tanulási formában fel tudnak 
oldódni, motivációjuk megnő, és a játékosított tanulás módszerével könnyebben és 
tartósabban tudnak információkat megjegyezni. A szimpátia, a csoportokban való dolgozás 
versenyre ösztönzi őket. A kapott feladatokat összedolgozva gyorsabban és könnyebben 
tudják megoldani. A játék végén az egyes feladatok közös megbeszélésére, megoldásuk 
elmondására nagy igényük van. A játékban teljesen képesek feloldódni, amennyiben a játék 
logikáját megértik, és szisztematikusan alkalmazzák. Ehhez szükséges, hogy a játék maga is 
végig következetes legyen, hogy az egyes feladatok azonos logikai mintát kövessenek. 

5. Konklúzió 

Az informatika fejlődésének hatására az otthoni tanulási környezetre a technikai eszközök 
domináns jelenléte lett jellemző. Ezzel párhuzamosan a társadalomban új igények fogalma-
zódtak meg az informális és a non-formális oktatási környezettel szemben. Ahogy a non-
formális oktatási környezet szerepe felértékelődött, úgy vált egyre fontosabbá, hogy a 
közgyűjtemények kiszolgálják a társadalom igényeit. Ehhez a közművelődési szakembe-
reknek fel kell ismerniük a közgyűjtemények oktatásban betöltött szerepének fontosságát, 
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majd ezt követően olyan oktatási módszerekkel kell közelebb vinniük a látogatókhoz a 
gyűjtemények tartalmát, ami megfelel a különböző korosztályok igényének.  
A netgeneráció tagjai videojátékokon nőttek fel, így könnyebben tanulnak a nem tradicionális 
oktatási módszerek segítségével. A játékosítás módszere a 3-5. osztályos tanulók számára 
teljes bevonódást tesz lehetővé. Segítségével a közművelődési szakemberek a gyűjtemények 
anyagát a NAT elvárásai szerint, a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével, a diákok 
igényeinek megfelelően tudják interpretálni. A foglalkozás során a diákok motiváltak lesznek 
az élmény alapú tanulásra, melynek segítségével még jobban bevésődhetnek az oktatási 
tartalmak. 
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Absztrakt: Cikkünkben a Budapesti Metropolitan Egyetemen (METUn) az Informatika I. kurzus során 
alkalmazott új tanulásszervezési módszert szeretnénk bemutatni. Az általunk kialakított modellben a tükrözött 
osztályterem módszerét ötvöztük a projekt alapú tanulással, amit egy kollaboratív értékelési módszerrel 
egészítettünk ki. Az újítást indokolta, hogy a hallgatók órai aktivitása egyre romlott, és ettől félév végi 
teljesítményük sem maradt el. Oktató kollégáink ebben a helyzetben pedig egyre frusztráltabbá váltak, hiszen 
úgy tűnt, „feleslegesen beszélnek” az órán. A legújabb kutatások szerint az aktív tanulási módszer a hatékony 
tanulási forma a jelen kor hallgatói számára, így a tükrözött osztályterem módszerét választottuk az eddigi 
tendenciák (egyre romló teljesítmények) megváltoztatására. Bemutatjuk a féléves tapasztalatainkat, valamint 
elemezzük a hallgatók eredményességét és véleményét az alkalmazott oktatási módszerről. 

Kulcsszavak: tükrözött osztályterem, aktív tanulás, hatékony időgazdálkodás 

Abstract: In our article we would like to introduce the new learning organization method what we applied on 
the Informatics I. course on Budapest Metropolitan University (METU). In our model we used the flipped 
classroom method combined with project based group work and a collaborative evaluation method was 
integrated too. The innovation had been explained with the less and less activity of the students in the class, and 
the same tendency in their efficiency. In this situation our colleagues got more frustrated because it seemed they 
„talk needlessly” in the class. From the newest researches we know the effective learning is the active learning 
method to the students of contemporary, so we chose the flipped classroom method to change the tendency (from 
bad to worse efficiency). We introduce the experience of that semester and analyse the efficiency and opinion of 
the students from the applied didacticism. 

Keywords: flipped classroom, active learning, effective time-management 

1. Bevezetés 

A Budapesti Metropolitan Egyetemen (METUn) az Informatika I. kurzus során alkalmazott új 
tanulásszervezési módszer a 2016-17-es tanév őszi félévében került bevezetésre 9 
informatikát oktató kolléga közreműködésével, amikor is közel 700 hallgató oktatása valósult 
meg. Az újítást indokolta, hogy az elmúlt években egyre nehezebb volt az informatika órán a 
hallgatókat aktivizálni, bevonni a munkába. Gyakran a diákok csak passzív szemlélődőként 
vettek részt az órákon, és figyelmüket rendszeresen a közösségi alkalmazások kötötték le. Az 
oktatók egyik legnagyobb kihívása a hallgatók aktivitásának növelése az órákon. Első 
ötletünk, az internetelérés korlátozása, nem jelent megoldást, hiszen mobil eszközeikkel 
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wifire csatlakozva órán is van internet hozzáférésük, és a táskába elrakatott telefonok is 
nagyon hamar újra előkerülnek óra közben. 
Kurzusunk megtervezése előtt végiggondoltuk, hogy mit várunk a hallgatóktól, ami egybe 
esett a hazai és nemzetközi felsőoktatási intézmények fő célkitűzéseivel is. Nevezetesen, 
kollaborációs készségek, problémamegoldó készségek, kritikus gondolkodás, kommunikációs 
készségek fejlesztése. Nem a lexikális tudás elsajátítása a fő cél, hanem olyan 
készségfejlesztés, ami rugalmasan, kreatívan alkalmazható később tetszőleges területeken.  

A tükrözött osztályterem alkalmazása olyan tanulói magatartást, hozzáállást, tanulási 
felelősséget, önállóságot és öntudatosságot igényel, amivel korábban nem, vagy csak ritkán 
találkozott a hallgató. Mindezekre fel kell készíteni a résztvevőket. A tanulási folyamat első 
felében komoly feladat, hogy a hallgató felismerje saját felelősségét a saját tanulási 
folyamatában.  

Napjaink társadalmának egyik legfontosabb kritériuma a tudatos időgazdálkodás, amire mi 
is nagy hangsúlyt helyeztünk, hiszen minden percet előre megterveztünk. A bevezetett új 
oktatási módszerrel minőségibb kontakt órákat kaptunk, növekedett a hallgatói aktivitás, a 
hallgatók érzelmileg is jobban bevonódtak a munkába („saját projektem”, „saját 
eredményeim”), hatékonyabb időgazdálkodást tudtak kialakítani. 

2. Módszertani háttér 

Az aktív tanulási megközelítés olyan hallgató központú tanulási módszereket integrál, mint a 
kooperatív tanulás, a probléma és projekt alapú tanulás, a társaktól való tanulás [1] [2] [3]. 
A hagyományos kontakt tudásátadás helyett a tükrözött osztályteremben az oktató a 
tananyagot egységekre bontja, tanulást támogató online anyagokat készít. Óra előtt a tanuló 
egyénileg megtanulja ezeket, így felkészülten érkezik az órára. Ezáltal felszabadítva időt a 
kontakt órán való aktív, tevékenység alapú tanulásra. A tanár és a társak segítik az egyén 
tanulását. Végiggondolva a tevékenységeket, amit lehet online, azt online tanulás-szervezéssel 
oldunk meg, ezáltal minőségi időt teremtve a kontakt foglalkozáson [4] [5] (1. ábra). 

 
1. ábra. Hagyományos oktatási modell vs. Tükrözött osztályterem modell [6] 

A projekt alapú oktatásnál, amikor a problémamegoldásra fókuszálunk a tanulók maguk 
döntik el, hogy mely tudás szükséges a megadott probléma vagy feladat megoldásához, 
végrehajtásához [7]. Ezáltal fejlődik a problémamegoldó készség, gyakorlat orientáltság, 
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kollaborációs készségek. A kooperatív és kollaboratív tanulási környezetben a tanulók többet 
kommunikálnak magáról a tananyagról, mint amikor a tanár frontálisan oktat [8]. 

3. Oktatási modellünk 

Ahogyan azt korábban megállapítottuk, célunk volt a hallgatók aktivitásának és 
problémamegoldó készségének növelése, illetve egy olyan aktív, rugalmas tanulási modell 
kialakítása, ami jól alkalmazható a felsőoktatásban, jelen esetben az informatika tantárgy 
oktatásában.  
Fő céljaink: 

1.  növelni a hallgatók felelősségét és motivációját saját tanulási folyamatukban; 
2.  növelni a hallgatók aktivitását a kurzus során; 
3.  segíteni a hatékony kollaborációt közöttük; 
4.  fejleszteni a projekt feladatokat, ami növeli az egyénre szabhatóságot, illetve a 

hallgatók felelősségét; 
5.  elemezni a hallgatók hozzáállását, viselkedését projekt munka során, illetve 

megismerni a véleményüket az alkalmazott módszertanról. 
Az általunk kialakított modellben a tükrözött osztályterem módszerét ötvöztük a projekt alapú 
tanulással, amit egy kollaboratív értékelési módszerrel egészítettünk ki. A 2. ábra a hetente 
ismétlődő feladatokat a foglalja össze. 

 
2. ábra. Hetente ismétlődő oktatói feladatok 

A kurzus heti feladatait 2 fő részre osztottuk: óra előtti és órai tevékenységek (2. ábra). 
Óra előtti tevékenységek és feladatok:  

a) Az online tananyag előállítása és megosztása az oktatási keretrendszerben. A tanár 
elérhetővé teszi a heti tananyagot az online tanulási felületen. A hallgatók minden 
gyakorlati órán megkapták a következő hétre az online tananyagot. 

b) Heti projektfeladatok specifikálása. A projekt feladatok minden esetben nyílt végű 
feladatok voltak.  A feladatok specifikációját egységesen alakítottuk ki, melyet az 
oktató kollégák a megosztott Google Drive mappában értek el. 

67



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

c) Értékelési szempontok, értékelő űrlapok kialakítása. Minden héten a kiadott 
feladatokhoz 5 értékelési szempontot tartalmazó, egységes értékelő  űrlapot hoztunk 
létre.  

Órai tevékenységek, projekt alapú tanulás: 
a) Hallgatói csoportok kialakítása. Az esetek többségében a háromfős hallgatói csoport 

csak egy héten dolgozott együtt, de volt két hetes projektfeladat is,  ebben az esetben 
ugyanaz a csapat két hétig dolgozott együtt. 

b) Oktatói instrukciók, támogatás és segítség a feladat megoldáshoz. 
c) Kontakt óra vezénylése, hallgatók támogatása, segítségnyújtás. 
d) Projekt munkák értékelése, egyes hallgatók pontjainak rögzítése. A projektek kollektív 

pontot kaptak, amelyet a hallgatók az egyéni hozzáadott értékek alapján osztottak szét, 
így hozzájárulva az értékelési folyamathoz. 

4. Hallgatói vélemények kérdőíves elemzése 

Az új módszer eredményességének vizsgálatára, illetve a hallgatói tapasztalatok összegyűjté-
sére egy kérdőíves elemzést végeztünk a 2016-2017-es tanév II. félévében az Informatika II. 
gyakorlatok első óráján. Ezt a tárgyat csak azok a hallgatók vehették fel, akik az Informatika 
I.-et sikerrel teljesítették. 544 hallgató töltötte ki a kérdőívet, közülük 80-an már korábban 
teljesítették az előfeltételt (Informatika I. tantárgyat), 464 fő pedig az új módszertannal tanult. 
A 80 főt egyfajta kontroll csoportként is tekinthetjük a kérdőívünk elemzésekor. 

Az általunk oktatott informatika tantárgyat az ún. KÜT (Kommunikáció, Üzlet, Turizmus) 
terület hallgatói tanulják. A kérdőívet kitöltők szakos megoszlását a 3. ábrán láthatjuk. 

 
3. ábra. Hallgatók szakos megoszlása 

Az új módszertan egyik fontos eleme, hogy akinek hiányosak az alapismeretei, lehetősége 
legyen felkészülni a kiadott segédanyagok alapján. Ezért kíváncsiak voltunk arra, mennyire 
használták ki ezt a lehetőséget. Az eredmény eléggé vegyes képet mutat, az új módszertannal 
tanuló hallgatók fele legalább a gyakorlatok 50%-ára előre felkészült. Amennyiben ezt 
összevetjük a korábbi évfolyamoknál mért eredménnyel elmondható, hogy jelentős növekedés 
tapasztalható azon hallgatók körében, akik szinte minden órára (órák 70-100%-ára) külön 
készültek. Több mint háromszorosára nőtt az ebbe a kategóriába tartozó hallgatók száma (6%-
ról 20%-ra emelkedett) (4. ábra). 
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4. ábra. A felkészülés aránya 

A megkérdezett 464 hallgatóból, 426-an nyilatkoztak úgy, hogy az órák bizonyos százalékára 
előzetesen készültek. Így megvizsgáltuk, hogy ők átlagosan mennyi időt töltöttek a 
felkészüléssel. Jellemzően fél és egy óra között volt a felkészülési idő. A diagramról (5. ábra) 
leolvasható, hogy azon hallgatók között, akik kevés alkalommal készültek az órára, a 
gyakorlatok maximum 20%-ban, azaz csak 1-2 gyakorlatnál foglalkoztak előzetesen a 
tananyaggal még viszonylag nagy számban vannak azok, akik kevesebb mint fél órát töltöttek 
felkészüléssel. Ellenben a legszorgalmasabb hallgatók, akik a gyakorlatok több mint 70%-ra 
készültek, azaz a 12 gyakorlati foglalkozás esetében legalább 9 esetben előzetesen is tanultak, 
jelentősen megnő azok aránya, akik hosszabb időt töltöttek az otthon tanulással. 

 
5. ábra. Készülések száma és időtartama  

38 csoportban összesen 9 tanár részvételével történt az új módszertan bevezetése, így nagyon 
fontos volt a folyamatosan összehangolt munka. Az oktatás közben is figyeltük a hallgatói 
visszajelzéseket, eredményességet, illetve, hogy az előzetes terveinket mennyire sikerült a 
gyakorlatban megvalósítani. Egymás között megosztottuk a tapasztalatainkat, és igyekeztünk 
apróbb finomításokkal még hatékonyabbá tenni a módszertant. 
Több olyan visszajelzés is volt a hallgatók részéről, amit nehéz volt megítélni mennyire 
tekinthető általánosnak a hallgatók körében. Volt, aki óra elején egy tananyagot bemutató 
rövid előadást igényelt volna, volt, aki részletesebb feladatleírást kért, vagy aktívabb tanári 
részvételt az órai feladatmegoldásokban. Ellenben többen azt jelezték, hogy minden úgy jó, 
ahogy van és nagy élvezettel vetették bele magukat a munkába. 
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A kérdőív kitöltésnek egyik célja, hogy a hallgatók által nyújtott egyéni visszajelzéseket 
megvizsgáljuk, mennyire tekinthetőek általánosnak, mi az, ami legnagyobb nehézséget 
jelentett számukra az új módszertannal történő tanuláskor. Megfogalmaztunk több állítást, 
amit 1-5-ös skálán kellet értékelniük, hogy mennyire találják igaznak magukra vonatkoztatva. 
Ezen állítások és a rájuk adott értékek átlaga látható az 1. táblázatban. 

Mennyire tartja igaznak az alábbi állításokat? (1-egyáltalán nem, 5-nagyon) 

Azáltal, hogy magunknak kellett megoldani a feladatokat nehezebb volt, de jobban 
megértettem a tananyagot. 

3,1 

Ha otthon nem foglalkoztam az anyaggal, nagyon nehéz volt az órai feladatokat elvégezni. 2,8 

Jó volt, hogy csoportban dolgozhattunk, mert így kisegítettük egymást és jobban haladtunk 
a feladattal. 

4,2 

Élveztem, hogy több kreatív faladat is volt, amikor mi találhattuk ki, hogy mit vizsgálunk. 3,6 

Nehéz volt megérteni, hogy mi a feladat. 2,3 

Jó lett volna egy mintát látni arra, hogy mit kell az adott órán megcsinálni. 3,5 

Igazságosnak tartom az értékelési rendszert. 3,9 

Olyan osztályzatot kaptam, amit megérdemeltem. 4,0 

Nagyon sok energiát igényel a diáktól ez az oktatási forma. 2,5 

Hatékonyabb ezzel a módszerrel tanulni, mint a hagyományos frontális oktatással. 3,6 

Hasznosnak tartom az Informatika I. kurzus során tanultakat. 3,8 

Elégedett vagyok a rendelkezésre álló segédanyagokkal. 3,8 

1. táblázat. Hallgatói vélemények 

Az értékekből leolvasható, hogy alapjában véve elnyerte a diákok tetszését az új oktatási 
forma. Amit leginkább élveztek, az a csoportos munkavégzés, ami korábban ennél a 
tantárgynál egyáltalán nem volt jellemző. 
A tükrözött osztályterem módszer egyik fontos eleme az otthoni felkészülés, így fontos annak 
mérése, hogy mennyire tudják egyéni tanulásra használni a rendelkezésre álló 
segédanyagokat. A visszajelzésekből látható, hogy alapjában véve elégedettek vele, de még 
biztosan lehet a módszer ezen elemén fejleszteni. Ennek elemzése, és tökéletesítése a jövő 
feladata. 
Hasznos megvizsgálni, hogy az elért osztályzat függvényében, mennyire tartották hatéko-
nynak az új oktatási módszertant. Azaz a jövőben inkább tanulnának a korábban alkalmazott 
hagyományos módszertannal, vagy ezzel a nagyobb önállóságot igénylő projekt 
módszertannal kombinált tükrözött osztálytermet választanák? 

 
6. ábra. Vélemények a módszer hatékonyságáról 
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A 6. ábráról leolvasható, hogy mindegyik csoportban (elért osztályzattól függetlenül), 
szívesebben tanultak az új módszertannal. Értelem szerűen a legnagyobb különbség az 5-ös 
osztályzatot elért hallgatók körében volt az új módszertan javára. 

A kérdőíves elemzés is megerősítette, amit a tanítás során már tapasztaltunk, hogy a nagy 
energiabefektetés ellenére érdemes volt változtatnunk, és hogy jó irányban haladunk. 
Természetesen még apróbb finomításokra szükség van, de a felállított oktatási modell 
működőképes, hatékony, és nagyobb élményt jelent mind az oktatói, mind a hallgatói oldalon. 

5. Konklúzió 

Az általunk bevezetett projekt alapú tanulással kiegészített  tükrözött osztályterem modell 
sikerének kulcsa a hallgatók motiválása, olyan projektfeladatok kialakítása, amellyel 
bevonhatók a hallgatók. 
A hallgatók olyan helyzetbe kerültek ennél a tantárgynál, mint korábban még nem (pl. maguk-
nak kellett kitalálni feladatokat, kérdőívet összeállítani, elemezni, kérdéseket megfogalmazni, 
kollaboratívan dolgozni, egymás munkáját értékelni, otthon előre felkészülni az órára). 
Az alkalmazott módszer rávezette a hallgatókat a hatékonyabb időgazdálkodásra. 
A kidolgozott új oktatási módszerrel megvalósult a kollaborációs készségek, gyakorlat 
orientáltság és probléma megoldó készségek fejlesztése, de sajnos nem találtuk bizonyítékát a 
kritikus gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlődésének. Erre később még nagyobb 
hangsúlyt kell helyeznünk, újabb elemekkel bővítve a modellt. 
Az oktatói tapasztalatokat, észrevételeket a félév során folyamatosan rögzítettük annak 
érdekében, hogy a következő félévben mindezen vélemények figyelembevételével finomít-
hassuk a kialakított modellünket. 
Összességében elmondható, hogy az új módszertannak köszönhetően, teljesen megváltozott a 
hallgatók hozzáállása az adott tantárgyhoz, sokkal hatékonyabbak lettek az órák, nőtt a 
hallgatók önállósága, motiváltsága, és a tudásátadáson túl, megvalósult számos olyan készség 
fejlesztése, ami napjainkban nélkülözhetetlen. 
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Absztrakt: Az Európai Bizottság által 2011-ben elindított DIGCOMP - projekt keretében 2013-ra elkészült egy 
digitális kompetencia keretrendszer. A DIGCOMP - keretrendszer az Európai Parlament és az Európai Tanács 
2006-os digitális kompetencia fogalmát tekinti kiindulási pontnak. A DIGCOMP megalkotásával az volt a 
szándék, hogy egy olyan keretrendszer jöjjön létre, amely magába sűríti a jelenleg elérhető keretrendszereket, 
kezdeményezéseket. [1] 
A DIGCOMP legerőteljesebben az IT szektorra fókuszáló European e-Competence Framework-re és a tanári 
kompetenciákat tartalmazó ICT Competency framework for teachers rendszerekre épít. A DIGCOMP 
megalkotóinak kifejezett célja volt egy olyan keretrendszer létrehozása, amely nagyon sokoldalúan 
hasznosítható, és mindig az éppen aktuális célnak megfelelően alakítható.  Ennek szellemében 2014-ben 
elkészült egy indikátor-készlet a keretrendszerre építve, amely elsősorban arra alkalmas, hogy összehasonlítsa az 
egyes uniós tagállamok állampolgárainak digitális kompetenciaszintjét. Ez az indikátor-készlet az Eurostat 
számítógép-és internethasználatra vonatkozó kérdéseiből épül fel.  
A magyar társadalomban a könyvtárosok már a kezdetektől fogva nagy szerepet vállalnak a lakosság digitális 
kompetenciájának fejlesztésében.  Az 1997. évi CXL. törvény (kulturális törvény) a nyilvános könyvtárak 
alapfeladatává teszi a könyvtárhasználók segítését a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, 
az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Ebből a szerepből adódóan elengedhetetlenül fontos, hogy feltárjuk 
a könyvtárosok digitális kompetenciaszintjét.  
A vizsgálat lefolytatásához, amelyre 2017 januárjában került sor a magyarországi könyvtárosok körében, a 
DIGCOMP keretrendszer biztosította az elméleti és módszertani alapot. Az eszköz felhasználható mint 
önértékelési eszközkészlet, és mint a kompetenciaszintet mérő eszköz is. Lehetőség van az egyes 
kompetenciaterületeket (információ, kommunikáció, tartalom-előállítás, biztonság, problémamegoldás) speciális, 
az adott felhasználási területre, foglalkozási csoportra leginkább jellemző kérdésekkel is feltárni. Jelen 
vizsgálatban önértékelésre, és az Eurostat kapcsolódó kérdéseivel kompetencia mérésre is sor került. Az Eurostat 
kérdések használata nem tekinthető a könyvtári területre nézve feltétlenül a legrelevánsabbnak, de 
mindenképpen megvan az a nagy előnye, hogy így a könyvtárosok összehasonlíthatóvá válnak más lakossági 
csoportokkal. Természetesen csak olyan csoportokkal, amelyeket az Eurostat is mér. Ugyanakkor felmerül az 
igény egy, kifejezetten a könyvtárosok digitális kompetenciáját feltáró kérdéssor létrehozására is. [2] 
A komplex vizsgálat megteremtette annak a lehetőségét, hogy összehasonlíthassuk az önértékeléssel nyert 
eredményeket a tényleges kérdések megválaszolásából származtatott eredményekkel. A tanulmány azt mutatja 
be, hogy a két vizsgálati módszer együttes használatából milyen következtetések vonhatók le a módszerek 
megbízhatóságára, használhatóságára. Természetesen fény derül a magyar könyvtárosok digitális kompetencia 
szintjére is.  

Kulcsszavak: digitális kompetencia, DIGCOMP, könyvtárosok 

Abstract: In 2011 The European Commission launched the DIGCOMP project to develop a Digital Competence 
Framework. The DIGCOMP has been developed for the purpose of describing the competences needed by 
individuals to be digitally competent. The DIGCOMP consists of self-assessment grid and a detailed framework 
with description of the different aspects of digital competence. The framework identifies five competence areas: 
information, communication, content creation, safety and problem solving.  
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In 2014 the Eurostat made a set of indicators for proposing measurement of digital competence from existing 
relevant Survey of internet usage in households and by individuals. This survey contains some of questions on 
ICT skills and activity covering many of the competence areas identified by the DIGCOMP.  
This study presents the results of the examination which was managed in beginning of 2017 among the 
Hungarian librarians for identifying their digital competence levels. The project has been based on the 
DIGCOMP self-assessment grid and it has used the Eurostat indicators involved into the DIGCOMP framework.  

Keywords: digital competence, DIGCOMP, librarians 

1. Bevezetés 

Az Európai Bizottság által 2011-ben elindított DIGCOMP - projekt keretében 2013-ra 
elkészült egy digitális kompetencia keretrendszer. A DIGCOMP - keretrendszer az Európai 
Parlament és az Európai Tanács 2006-os digitális kompetencia fogalmát tekinti kiindulási 
pontnak. A DIGCOMP megalkotásával az volt a szándék, hogy egy olyan keretrendszer jöjjön 
létre, amely magába sűríti a jelenleg elérhető keretrendszereket, kezdeményezéseket. [1] 
A DIGCOMP legerőteljesebben az IT szektorra fókuszáló European e-Competence 
Framework-re és a tanári kompetenciákat tartalmazó ICT Competency framework for 
teachers rendszerekre épít. A DIGCOMP megalkotóinak kifejezett célja volt egy olyan 
keretrendszer létrehozása, amely nagyon sokoldalúan hasznosítható, és mindig az éppen 
aktuális célnak megfelelően alakítható.   
Kutatóként régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy milyen módszerrel lehetne a 
legeredményesebben mérni az egyes lakossági-és foglalkozási csoportok digitális 
kompetencia szintjét, lehetőség szerint megteremtve az eredmények nemzetközi 
viszonylatban történő összehasonlításának a lehetőségét is.  
A DIGCOMP keretrendszer mindkét elvárás szempontjából ideális megoldásnak tűnt, ezért 
2017 januárjában erre az eszközre építve végeztem el a magyarországi könyvtárosok digitális 
kompetencia mérését. A választásom azért esett erre a foglalkozási csoportra, mert a magyar 
társadalomban a könyvtárosok már a kezdetektől fogva nagy szerepet vállalnak a lakosság 
digitális kompetenciájának fejlesztésében.  Az 1997. évi CXL. törvény (kulturális törvény) a 
nyilvános könyvtárak alapfeladatává teszi a könyvtárhasználók segítését a digitális írástudás, 
az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában. Ebből 
a szerepből adódóan elengedhetetlenül fontos, hogy feltárjuk a könyvtárosok digitális 
kompetenciaszintjét. A vizsgálat a Magyar Könyvtárosok Egyesülete égisze alatt zajlott, 606 
könyvtáros sikeres bevonásával.  

2. A DIGCOMP keretrendszer 

Az eszköz felhasználható mint önértékelési eszközkészlet, és mint a kompetenciaszintet mérő 
eszköz is. Amennyiben önértékelési eszközként használjuk a DIGCOMP-ot, lehetőségünk van 
öt digitális kompetenciaterületet, és ezeken belül három jártassági szintet, alap, közép és 
haladó szintet azonosítani. A kompetenciaterületek a következők: információ, kommunikáció, 
tartalom-előállítás, biztonság, problémamegoldás. Az egyes kompetenciaterületek szintjei jól 
definiáltak, a használónak csak választania kell, hogy a felkínált leírások közül melyik 
jellemzi leginkább a saját kompetenciaszintjét.  Például a tartalom-előállítás 
kompetenciaterület alap szintjének a következő a meghatározása:  
Elő tudok állítani egyszerű digitális tartalmat (szöveget, vagy táblázatot, vagy képeket, vagy 

hang dokumentumot, stb.) A mások által készített dokumentumokon alapszintű változtatásokat 

vagyok képes végrehajtani. Meg tudom változtatni a szoftverek és alkalmazások néhány 

74



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

egyszerű beállítását, funkcióját. (alapbeállítások alkalmazása) Tudom, hogy az általam 

megtalált tartalmak egy része szerzői jogvédelem alatt áll.  

Az önértékelési eszközt használhatják az egyes állampolgárok saját digitális kompetencia-
szintjük leírására, akár egy külső fél számára is értelmezhető módon, és annak megértésére, 
hogy hogyan fejlesszék kompetenciáikat. [2] 
A DIGCOMP mint keretrendszer rendkívül nagy mélységben részletezett, strukturált. Öt 
dimenziót foglal magába: 

1. dimenzió: kompetenciaterületek  
2. dimenzió: kompetenciák, amelyek az adott kompetenciaterülethez tartoznak; 
3. dimenzió: jártassági szintek (alap, közép és haladó)  
4. dimenzió: példák a tudás-, a képesség- és az attitűdelemekre valamennyi kompetencia 

esetében 
5. dimenzió: példák a kompetenciák különböző célú használatára. [2] 

A DIGCOMP megalkotóinak kifejezett szándéka volt egy olyan keretrendszer létrehozása, 
amely nagyon sokoldalúan hasznosítható, és mindig az éppen aktuális célnak megfelelően 
alakítható. 
2014-ben elkészült egy indikátor-készlet a keretrendszerre építve, amely elsősorban arra 
alkalmas, hogy összehasonlítsa az egyes uniós tagállamok állampolgárainak digitális 
kompetenciaszintjét. Az indikátorok jellemzően az Eurostat által végzett kérdőíves felmérések 
során használt, az információs társadalom jellemzőit feltáró kérdések közül kerültek ki. [3] Az 
Eurostat a 2000-es évek elejétől végez kérdőíves felméréseket az információs társadalom, 
ezen belül az egyének digitális jártasságának mérésére. Természetesen a kérdések az idők 
során sokat változtak, és bizonyos kérdések ma már nem relevánsak, illetve egyes 
témaköröket, mint például a biztonságot vagy az online etikettet eddig csak alkalmanként 
vagy egyáltalán nem tartalmazták a kérdőívek. [2] 
Lehetőség van az egyes kompetenciaterületeket speciális, az adott felhasználási területre, 
foglalkozási csoportra leginkább jellemző kérdésekkel is feltárni.  
A jelen tanulmányban ismertetésre kerülő vizsgálatban önértékelésre, és az Eurostat 
kapcsolódó kérdéseivel kompetencia mérésre is sor került. Az Eurostat kérdések használata 
nem tekinthető a könyvtári területre nézve feltétlenül a legrelevánsabb megoldásnak, de 
mindenképpen megvan az a nagy előnye, hogy így a könyvtárosok összehasonlíthatóvá 
válnak más lakossági csoportokkal. Természetesen csak olyan csoportokkal, amelyeket az 
Eurostat is mér. Ugyanakkor felmerül az igény a későbbiekben, egy kifejezetten a 
könyvtárosok digitális kompetenciáját feltáró kérdéssor létrehozására is.  
Az Eurostat a lakosságot digitális kompetenciaszintjük alapján ugyancsak három szintre 
osztja be, de ez kicsit eltér a DIGCOMP korábban említett besorolásától. Ezek a nincs 
kompetenciája, alapszintű kompetenciája van, és az alapszint feletti kompetenciája van.  
Az önértékelés és a kompetencia-mérés eredményeinek összehasonlításakor figyelemmel 
kellett lenni a két vizsgálati eszköz különbségeire, de a szintek egymásnak való megfeleltetése 
nem okozott különösebb nehézséget. 

3. A vizsgálat és eredményei 

A könyvtárosok digitális kompetencia mérése online kérdőívvel történt 2017 januárjában. A 
kitöltők a saját kompetenciaszintjüket feltáró önértékelést végeztek, és megválaszolták az 
Eurostat által 2016-ban használt, a lakosság digitális kompetenciaszintjét mérő kérdéseket is. 
A felmérés a Magyar Könyvtárosok Egyesülete támogatásával zajlott, így elvileg a kérdőív 
szinte valamennyi magyarországi könyvtároshoz eljutott. A vizsgálat zárásakor 606 kitöltött 
kérdőív volt. A 2014-es könyvtári statisztika szerint könyvtári munkakörben közel 4000 fő 
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dolgozik [4], így a minta nagyságát illetően reprezentatívnak tekinthető, de az egyes 
könyvtártípusok szempontjából csak a közkönyvtárak (városi, községi, megyei) eredményei 
tekinthetők megbízhatónak, és az abból levonható következtetések általános érvényűnek.  
A tanulmányban elsősorban arra kívánok kitérni, hogy az önértékeléses módszerrel a 
könyvtárosok saját maguk által megállapított digitális kompetencia szintjei, és az Eurostat 
kérdések alapján elvégzett szintbesorolás útján nyert eredmények mennyire állnak 
összhangban egymással.  

3.1. Információ kompetenciaterület 

A könyvtáros szakma szempontjából legnagyobb prioritású kompetencia terület az információ 
és annak kezelése. Az önértékelés alapján a könyvtárosok 42%-a van haladó, 46%-a közép 
szinten, és csupán 12%-uk áll alapszinten. Ez a kompetencia terület fedi le leginkább az 
információs műveltség Alexandriai Nyilatkozat szerinti tartalmát. [5] Az elemzésbe beemelt 
könyvtártípusok között nincs jelentős eltérés az információkezelés területén, és az egyes 
életkori csoportok is közel azonos arányban birtokolják az egyes jártassági szinteket. Az 
1. ábrán láthatjuk az önértékelés során nyert szinteket könyvtártípusonként. 
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1. ábra. Információkezelés önértékeléssel – könyvtártípusonként 
 
Az információ kompetenciaterületet az Eurostat a következő elvek alapján sorolja be 
szintekre:  

• nincs kompetencia: a felsorolt tevékenységek közül egyiket sem végzi 
• alap szintű kompetencia: csak egy tevékenységet végez 
• alapszint feletti kompetencia: legalább két tevékenységet végez a felsoroltakból 

A felmérésben a 2016-ban használt Eurostat-os kérdések szerepeltek a következők szerint:  

Az alábbi tevékenységek közül melyeket használta az elmúlt három hónapban magáncélra az 
internetet? 

• Online hírek, újságok, magazinok olvasása 
• Információkeresés termékekről, szolgáltatásokról 
• Egészséggel kapcsolatos információk keresése (sérülés, betegség, táplálkozás, az 

egészség javítása) 
• Egyik sem  
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A válaszok kiértékelése alapján a könyvtárosoknak mindössze 1%-a nem rendelkezik 
információs kompetenciával, 15%-uk alapszinten, 84%-uk pedig alapszint felett áll ezen a 
fontos kompetenciaterületen.  
Összehasonlítva az önértékeléssel és a kérdésekkel nyert eredményeket megállapíthatjuk, 
hogy mindkét módszerrel nagyon hasonló végkifejlethez jutottunk. A könyvtáros szakma 
gyakorlása szempontjából kiemelkedően fontos kompetenciát, az információ kezelését a 
könyvtárosok minimum több mint 84%-a alapszint feletti mértékben birtokolja.  

3.2. Kommunikáció kompetenciaterület  

A kommunikáció kompetenciaterület alapszintjén állók a DIGCOMP önértékelési 
eszközkészlete alapján jellemzően a kommunikációs eszközök alapvető funkcióit használva 
kommunikálnak, az alapvető kommunikációs viselkedési szabályok ismerete mellett. A 
középszinten állók már fejlettebb funkciókat használnak, tartalmat osztanak meg közösségi 
oldalakon. A haladó szinten állók már az eszközök széles skáláját használják, és rendszeresen 
használnak kollaborációs eszközöket is.  
A felmérés alapján a kommunikáció is viszonylag erős területe a könyvtárosoknak, 74%-uk 
közép vagy haladó szinten áll. A könyvtárak közül a felsőoktatási könyvtárakban látszik a 
legerősebbnek ez a terület, de haladó szinten legtöbben a megyei könyvtárakban 
kommunikálnak.  
Az életkor egyértelműen hatással van erre a területre. Az egyre magasabb életkori 
csoportokban egyre alacsonyabb a kommunikációs szint, ahogyan azt a 2. ábra is mutatja.  
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2. ábra. Kommunikáció – életkori csoportok 

A kommunikáció kompetenciaterület szintjeit az Eurostat az információ kompetencia-
területnél is használt elvek alapján határozza meg. 
A felmérés a következő tevékenységeket adta meg választási opcióként, az Eurostat 
gyakorlatához igazodva.   

• E-mailek küldése és fogadása  
• Interneten keresztül folytatott telefonálás / video hívások (web-kamerán keresztül) 

interneten (alkalmazásokat használva, például: Skype, Facetime),  
• Közösségi hálókban való részvétel (felhasználói profil készítése, üzenetek posztolása, 

vagy egyéb közreműködés a facebook-on, twitter-en, stb.),  
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• Saját előállítású tartalmak feltöltése (szöveg, fotók, zene, videók, szoftverek, stb.) 
bármilyen weboldalra megosztás céljából 

A könyvtárosok valamennyi életkori csoportjában azok voltak a legtöbben, akik a felkínált 
teljes tevékenységspektrumot gyakorolják. 
Az önértékelés és az internetes aktivitásra vonatkozó kérdések a kommunikáció 
kompetenciaterületen is közeli eredményeket hoztak. Az önértékelés azt állapította meg, hogy 
74%-uk, a kérdések elemezése pedig azt, hogy 85%-uk birtokol alapszint feletti 
kommunikációs kompetenciát. Valószínűleg az önértékelés árnyaltabb szintleírásai alapján a 
könyvtárosok kritikusabban látták saját kompetenciájukat, mint ahogyan azt az Eurostat 
kérdések feltárták. Az önértékelésben mind közép mind haladó szinten megjelenik a saját 
digitális identitás alakításának és a digitális lábnyom nyomon követésének képessége is. 
Feltételezhetően ez a kitétel késztette a könyvtárosokat saját kompetenciájuk visszafogottabb 
értékelésére.   

3.3. Tartalom-előállítás kompetenciaterület  

Az önértékelés során a tartalom-előállítás alap szintje azt jelenti, hogy elő tudnak állítani 
egyszerű digitális tartalmat és alapvető ismereteik vannak a szerzői jogvédelemről. 
Középszinten különböző formátumban tudnak digitális tartalmat előállítani, és tudnak néhány 
licencet alkalmazni saját tartalmaik előállítása során. Haladó szinten már különböző 
formátumban, platformon és környezetben tudnak digitális tartalmat előállítani. Bele tudnak 
nyúlni (nyílt) programokba, módosítani, változtatni vagy írni tudják a forráskódot. 
Ezen a területen már komoly lemaradásaik vannak a könyvtárosoknak az önértékelés szerint. 
Haladó szinten mindössze 8%-uk áll, és válaszadók 52%-ának csak alapszintű jártassága van. 
A legjobbnak vagy a legkevésbé rossznak a felsőoktatási könyvtárakban tűnik a helyzet, itt a 
könyvtárosoknak csak kb. 38%-a áll alapszinten. 
Életkori csoportok szerint az 50 év felettiek állnak a leggyengébben, és a húszas éveikben 
járók a legjobban, de igazán nagy különbségek a legfiatalabbaktól eltekintve nincs az egyes 
korcsoportok között.  
Az Eurostat a tartalom-előállítás területén a következő gyakorlatot követi a 
kompetenciaszintek megállapítása során:  

• nincs kompetencia: a felsorolt tevékenységek közül egyiket sem végzi 
• alap szintű kompetencia: egy vagy több alapszintű tevékenységet végez, de nincs 

közöttük alapszint feletti tevékenység 
• alapszint feletti kompetencia: legalább egy alapszint feletti tevékenységet végez 

(alapszint feletti tevékenységek: Weboldalak és blogok létrehozása, Szöveget, 
képeket, táblázatokat vagy diagramokat tartalmazó prezentációk vagy dokumentumok 
létrehozása, Kód írása egy programozási nyelven, Táblázatkezelő szoftver haladó 
funkcióinak használata az adatok elemzéséhez és rendezéséhez, mint például 
válogatás, szűrés, képletek használata, diagramok létrehozása) 

A felmérésben résztvevő könyvtárosok közül mintegy 400 fő végez minimum egy alapszint 
feletti tevékenységet, így ezzel a módszertannal 67%-uk alapszint feletti, 33%-uk pedig 
alapszintű kompetenciával rendelkezik.  
A tartalom-előállítás kompetencia terület esetében nagy az eltérés a két módszerrel nyert 
eredmények között. Az önértékelés egyértelműen rosszabb képet mutat. A különbség 
magyarázata nagy valószínűséggel abban rejlik, hogy az önértékelésnél a haladó szint már 
kötelezően tartalmazta a programozási ismereteket is, míg az Eurostat módszertanában ez 
csak egy lehetséges választási opció az alapszint feletti kompetencia birtoklásához. 
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A könyvtárosok viszonylag gyenge eredménye ellenére a tartalom-előállítás területén, azt 
mondhatjuk az Eurostat 2016-os felmérésének eredményei alapján, hogy a magyar 
könyvtárosok jelentősen felülmúlják a magyar diplomások és az EU diplomásainak 
teljesítményét is. A vizsgálatban szereplő könyvtárosok között egyetlen sem volt, aki ne 
rendelkezett volna tartalom-előállítási kompetenciával, míg a magyar diplomások és az uniós 
diplomások 14%-énak nincs ilyen kompetenciája. A magyar könyvtárosok 67%-a, a magyar 
diplomások 64%-a, az uniós diplomások 67%-a birtokol alapszint feletti kompetenciát. 

3.4. Problémamegoldás kompetenciaterület 

Az önértékelés a problémamegoldás területén egyrészt a felmerülő technikai problémák, 
meghibásodások kezelésének, másrészt pedig annak képességét vizsgálja, hogy a rutin 
feladatok megoldásán kívül mennyire vagyunk képesek a megfelelő szoftvert, eszközt 
kiválasztani és használni. 
A könyvtárosok 40%-a alapszintű, 44%-a közepes szintű és 16%-uk haladó szintű probléma-
megoldási kompetenciával bír.  
A könyvtárak közül a felsőoktatási könyvtárak mellett a városi könyvtárak jeleskednek 
leginkább ezen a területen. 
Az életkor szerinti szintek, ahogyan azt a 3. ábrán láthatjuk, gyakorlatilag azonosak a 
kommunikáció kompetencia területnél tapasztalttal. Úgy látszik, hogy a fiatal korcsoportnak 
az eszközökhöz, technológiához fűződő viszonya egészen más, mint az idősebb korosztályba 
tartozóké. 
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3. ábra. Problémamegoldás – életkori csoportok 

Az Eurostat ezt a kompetenciaterületet a korábbiakhoz viszonyítva kissé bonyolultabban 
vizsgálja.  

• nincs kompetencia: a felsorolt tevékenységek közül egyiket sem végzi 
• alap szintű kompetencia: csak egy tevékenységet végez a két dimenziós 

problémamegoldásból vagy képes beazonosítani az igényét és az arra adható 
technológiai választ 

• alapszint feletti kompetencia: a problémamegoldás mindkét dimenziójából végez 
legalább egy-egy tevékenységet. 
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A dimenzió: képes beazonosítani az igényét és az arra adható technológiai választ 

• Időpont foglalás weboldalon keresztül (például kórházban, háziorvosnál)  
• Termékek vagy szolgáltatások eladása például aukciós oldalakon  
• Internetes bankolás  
• Terméket vagy szolgáltatás vásárlása vagy rendelése interneten keresztül magáncélra 

az elmúlt 12 hónapban  

A kérdésekre adott válaszok alapján megállapítható, hogy a könyvtárosok 59%-a alapszint 
feletti és 41%-uk alapszintű kompetenciával rendelkezik. A könyvtárosok között nem volt 
olyan személy, aki ne birtokolta volna a számítógépes problémamegoldást, ugyanakkor a 
magyar diplomások 9%-a nem rendelkezett ezzel 2016-ban az Eurostat adatai szerint. 
A két vizsgálati módszer (önértékelés, Eurostat kérdések) szinte azonos eredményt hozott, 
ami egyértelműen utal az eszközrendszer megbízhatóságára és alkalmazhatóságára.  

3.5. Biztonság kompetenciaterület  

A DIGCOMP önértékelés megfogalmazása szerint az alapszinten álló alapvető lépéseket tud 
tenni az eszközei védelme érdekében, és tudja, hogy csak bizonyos típusú információkat 
oszthat meg magáról és másokról online környezetben. 
A középszinten álló tudja, hogyan védje meg digitális eszközeit, frissítse védelmi stratégiáját, 
és képes megvédeni saját magát és mások online magánszféráját. Általános ismeretei vannak 
az adatvédelemmel kapcsolatban, és arról, hogy hogyan gyűjtődnek és kerülnek 
felhasználásra az adatai. 
A haladó gyakran frissíti a védelmi stratégiáját, képes cselekedni, ha a készülék veszélyben 
van. Gyakran változtatja az online szolgáltatások alapértelmezett adatvédelmi beállításait, 
hogy fokozza a magánszféra védelmét.  
Az önértékelés során feltárt helyzetet alapvetően nem tartom aggasztónak, hiszen a 
könyvtárosok több mint fele haladó (18%) vagy közép (38%) szinten áll a biztonság 
kérdésében, de az alapszinten állók nagy táborában komoly teendők vannak. Sőt, ha 
figyelembe vesszük, hogy a felmérésben részt nem vevő könyvtárosok valószínűleg a kevésbé 
digitálisan kompetensek táborát gyarapítanák, a kompetencia fejlesztése rendkívül fontos. 
Könyvtártípusok szerint a vizsgálat nem mutatott ki különbséget. Az életkori csoportokban az 
aktív negyvenesek és ötvenesek eredményei a leggyengébbek, de valamennyi életkori 
csoportnak vannak hiányosságai.  
A biztonság kompetenciaterülethez nem tartoznak Eurostat-os kérdések, mert az EU 
statisztikai hivatala eddig csak alkalmanként tett fel erre a kérdéskörre irányuló kérdéseket.  

3. Összefoglalás 

A lefolytatott vizsgálat során nyert adatok számtalan további elemzési lehetőséget hordoznak 
még magukban. Jelen tanulmányom elsődleges célja az volt, hogy ráirányítsam a figyelmet a 
digitális kompetencia mérésének, értékelésének a DIGCOMP által kínált lehetőségeire, 
továbbá arra, hogy az Eurostat kérdéseinek használatával úgy juthatunk ismeretekhez egy 
tetszőleges csoport digitális kompetenciájáról, hogy az összehasonlíthatóvá válik az Eurostat 
által mért adatokkal.  
A DIGCOMP keretrendszer egy generikus eszköz, amely magában hordozza annak a 
lehetőségét, hogy egy adott foglalkozási kör, szakmacsoport számára fontos digitális 
kompetencia elemeket is feltárjuk a segítségével. Természetesen ebben az estben lemondunk 
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a nemzetközi összehasonlítás lehetőségéről, hiszen itt már nem Eurostat-os, hanem szakma 
specifikus kérdéseket kellene feltennünk. 
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Absztrakt: Az informatika tanárképzésben, mint az osztatlan tanárszakok mindegyikében 8 kreditnyi szakmód-
szertani tárgyat kötelező elvégezni. Ez az ELTE hagyományai szerint (az ELTE más szakjaihoz igazodva) 4 kre-
dit Informatika oktatása és 4 kredit Elemi informatika tárgyakat takar, mindkettő 2 féléves tárgy, heti 2 órában, 
gyakorlati jeggyel. Egyes részeik közösek az általános és a középiskolai tanárképzésben, más részeik lehetnek 
különbözőek. 
Már a szak képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásakor kiderült, hogy ez a kredit- és óraszám  
messze nem elegendő. Ennek a felismerésnek a hatására a képzésben további szakmódszertani tárgyakat vezet-
tünk be. Közülük az egyik tárgycsoport a Feladatmegoldó szeminárium, 6 félévben heti 2 órás (2 kredites) fog-
lalkozásban. A tárgycsoport első 2 féléve közös, a 3-4. félév a középiskolai tanároknak, az 5-6. félév az általános 
iskolai tanároknak szól. 
Ez a tárgycsoport a képzés szakmai tárgyaira épít, azokat egészíti ki sok-sok módszertani ismerettel, feladatmeg-
oldó gyakorlatokkal. Úgy gondoljuk, hogy a szakmai tárgyak mély tudása ugyan elegendő háttérismeret 
tanárszakos hallgatóinknak a későbbi tanítási gyakorlatukhoz, de az ismereteket sokkal közelebb hozza a való-
sághoz azok iskolai szintet megközelítő gyakorlása. 

Kulcsszavak: informatika tanár, programozás, feladatmegoldás, szakmódszertan. 

Abstract: In the university education of informatics teachers, as a part of the undivided teaching profession, 8 
credits of professional methodology are mandatory. This is based on the ELTE tradition (according to other cur-
ricula of ELTE) 4 credits Teaching of Informatics and 4 credits Comprehensive Information Technology sub-
jects, both with 2 semesters, 2 hours a week with a practical ticket. Some of them are common for both elemen-
tary and high school teacher training, others may be different. 
It was already at the definition of the qualification and output requirements of the education that this was far 
from sufficient. As a result of this discovery, further courses of methodologies were introduced. One of them is 
the Problem Solving Seminar. This subject group builds on the professional subjects of the education, and adds 
to them many methodological knowledge and problem-solving exercises, with 6 semester per 2 hours (2 credits) 
per week. The first 2 semesters of the subject group are common for all students. The 3-4. semesters are for high 
school teachers, 5-6. semesters are for elementary school teachers. 
This subject group builds on the professional subjects of the training, and adds to them many methodological 
knowledge and problem-solving practices. We believe that the profound knowledge of professional subjects has 
enough background knowledge for our teaching students to their subsequent teaching practice, but the 
knowledge is much closer to practicing their reality at school level. 

Keywords: informatics teacher, programming, problem solving, methodology. 
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1. Bevezetés 

A feladatmegoldó szeminárium tárgysorozat 6 félévből áll, mindegyik féléve valamilyen 
szakmai tárgyra épít, azokhoz tartozó feladatokat old meg. 
A tanárképzés jelenlegi szerkezetében az általános iskolai és a középiskolai tanárok képzése 3 
évig közös, utána az általános iskolai tanároknak további 1 éves, a középiskolai tanároknak 
pedig 2 éves szakmai-módszertan képzés következik. A feladatmegoldó szeminárium részben 
a közös szakaszban, részben a két elkülönült szakaszban valósul meg. 
Közös képzési szakasz: 

• Feladatmegoldó szeminárium 1 
• Feladatmegoldó szeminárium 2 

Középiskolai tanároknak: 
• Feladatmegoldó szeminárium 3 
• Feladatmegoldó szeminárium 4 

Általános iskolai tanároknak: 
• Feladatmegoldó szeminárium 5 
• Feladatmegoldó szeminárium 6 

Bár a két képzés elkülönül a 4. tanévtől kezdődően, ajánlások szerint a hallgatók mégis „keve-
rednek” köztük. Akik például 6 vagy 8 osztályos gimnáziumban szeretnének majd tanítani, 
azoknak ajánlott felvenni az általános iskolai tanároknak szánt tárgyak egy részét, többek kö-
zött a feladatmegoldó szemináriumot is. 

A tantárgy célkitűzése 
A szeminárium során a hallgatók tanári segítséggel, segítő kérdésekkel, javaslatokkal, de 
mégis önállóan dolgoznak fel, oldanak meg problémákat az informatika különböző területei-
ről a probléma-megoldási stratégiáknak megfelelő csoportosításban, ütemezésben. A problé-
mák zöme elemi (középiskolai) eszközökkel megoldható. 

A tantárgy felépítése 
A tárgyhoz nem tartozik előadás. Az ismereteket szemináriumi körülmények között sajátítják 
el a hallgatók. A gyakorlati munka során, tanári vezetés és felügyelet között jutnak annyi gya-
korlati ismerethez, hogy a tárgyhoz tartozó e-anyagot otthon képesek legyenek elsajátítani, a 
számos házi feladatot megoldani. 

2. Feladatmegoldó szeminárium 1 

Alapja: Programozási alapismeretek [1]. 
A tárgy első félévében 2 témakör kerül terítékre: a számítógépi grafika (SzG) és a programok 
hatékonysága (Hat). [2] Az első témakör erősen számítógéphez kötött. Kifejezett célja. hogy 
bevezesse a hallgatókat a SzG legalapvetőbb algoritmusaiba. Az alkalmazott algoritmikus 
eszköz a középiskolákban is jól ismert pszeudokód; kódoláshoz Pascal nyelv vagy Delphi.  
A SzG altémakörei az alábbiak [2,3,4]: 

• Alapszókincs, grafikus primitívek 
• A raszteres kép 
• Markerek 

• Görbeív-rajzolások 
• Tartományfestések 
• Képvágás 

A témakörök egy-egy 90 perces szemináriumra tervezettek. Az 1. témakörben vázoljuk, hogy 
mivel foglalkozik SzG, a hétköznapok grafikai problémáitól, a (mérnöki) tudományokban elő-
fordulókig. Ezt követően a képmegjelenítés hardver és alap-szoftver alapelveit tisztázzuk. Egy 
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tipikus grafikus rendszer (GR) felépítése során kerülnek szóba az ún. grafikus primitívek 
(pont szakasz, négyszög, körív, sokszög, szöveg…). Itt választjuk kettő a világ- és a képer-
nyő-koordinátarendszer fogalmát. Ugyancsak itt kerülnek szóba a nyelvi alapok is, amelyek 
illeszkednek az éppen választott programozási nyelvhez. A feladatok részben a fiktív GR-hez, 
illetve a konkrét programozási nyelv grafikai elemihez kapcsolódnak, az utóbbiak kipróbálá-
sát célozzák, tekinthetők amolyan SzG-i „ujjgyakorlatoknak”. 
A 2. témakör a raszteres képek legegyszerűbb transzformációit, a nagyítás, a kicsinyítés mód-
szereit (algoritmusait) járják körül, és egy érdekes témakörrel, az élkiemelés lényegével zárul. 
A sikerek elérését gyorsítjuk azzal, hogy keretprogramot bocsátunk közre, amelyben csak az 
éppen érdekes algoritmusok kódjait kell beilleszteni. Ez a koncepció a későbbi témák feldol-
gozására is jellemző lesz. 
Harmadikként a markerekkel, a SzG népszerű manipuláló eszközével foglalkozunk. A mar-
kert mint egy adattípust vezetjük be, az ábrázolásával és a műveleteivel megadva. E fogalom-
ra építünk egy egyre összetettebb program-sorozatot. A programokban a markereket mozgat-
ni, méretezni, fajtáját megváltoztatni lehet, illetve különféle alakzatokat rajzolni. 
görbeív-rajzolások témát a szakaszrajzolás algoritmusaival kezdjük, majd a körrajzolás külön-
féle matematikai alapú algoritmusai következnek. Egy általános algoritmus gondolatával fe-
jezzük be a témát, amely jól alkalmazható számos, a körnél jóval bonyolultabb görbék esetén 
is. 
Az 5. témakör a tartományfestés. Itt számos algoritmust próbálunk ki, ismerünk meg, amelyek 
algoritmikusan abban különböznek egymástól, hogy mi az az elemi grafikai objektum (pont, 
szakasz), amelyből épül a tartomány, illetve milyen adatszerkezetben (sor, verem) tároljuk a 
tartomány még bejáratlan részét azonosító pontot. 
A képvágás téma a Cohen-Sutherland algoritmusának megismerését jelenti. Az alapalgorit-
must kell egy összetettebb programban felhasználni a lényeg demonstrálására. 
A hatékonyság altémái: 

• A hatékonyság fogalma 
• A végrehajtási idő csökkentése 
• A helyfoglalás csökkentése 

A hatékonyság bevezető szemináriumán a fő fogalmat járjuk körbe, a „mikor hatékonyabb 
egy program, egy másiknál?” kérdésre keresve a választ. Néhány feladathoz készítünk külön-
féle filozófiájú megoldásokat, és ezek gyengeségeit-erősségeit állítjuk szembe egymással. 
A 2. témakör a végrehajtási idő csökkentésének módszereit tartalmazza. E nagy témakörnek 2 
szemináriumot is szentelünk. Az elsőben a ciklus végrehajtási számának csökkentésével gyor-
sítjuk a programot, míg a másodikban a ciklus egyszeri végrehajtási idejét igyekszünk mini-
malizálni. A szemináriumokon az elvek tisztázása után konkrét feladatokra keresünk többféle 
hatékonyságú megoldásokat, amelyeket absztrakt módon mérhetővé, összehasonlíthatóvá 
tesszük. 
Az adatok helyfoglalás csökkentését néhány gyakorta alkalmazható módszer bemutatásával 
kezdjük, majd konkrét feladatokon gyakoroljuk be e technikákat, ismét hangsúlyt helyezve az 
összehasonlítás absztrakt mérhetőségére. A helyfoglalásba a program kódjának a mérete is be-
leszámít. Igaz ennek jelentősége az adatok helyfoglalásához képest jóval kisebb, ráadásul erő-
sen programozási nyelvtől függ, ezért ez az altéma kisebb súllyal szerepel az anyagba. Né-
hány kódolási példával mutatjuk be a lehetőségeket. 

3. Feladatmegoldó szeminárium 2 

Alapja: Algoritmusok és adatszerkezetek 1 [5]. [6] 
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A kurzus célja az adat-absztrakciós készség fejlesztése és annak módszertani vonatkozásai. 
Az adatkezelés szintjeinek ismerete, elsősorban az absztrakt adattípus fogalmának használata. 
A tananyag a C++ STL legfontosabb konténer típusainak megismerését célozza. A megértés-
hez szükség van művelet-absztrakciós készségre is, nevezetesen a generikus függvények és 
típusok fogalmának ismeretére. Ezt a célt úgy érjük el, hogy megmutatjuk, hogyan lehet a 
programozási tételek algoritmusát általánosan (generikusan) megadni. A témakörök: 

• Vektor 
• Verem, sor 
• Prioritási sor 
• Halmaz 
• Függvény 

A hallgatóknak minden tárgyalt adattípusnak a C++11 és FreePascal (3.0) megvalósítását meg 
kell ismerni és képesnek kell lenni azok alkalmazására tipikus problémák megoldása során. 
A hallgatóknak minden az öt témakörhöz egy-egy feladatot kell megoldaniuk, amelyben 
használják a megfelelő adattípust. A megoldást mind C++ mind FreePascal nyelven el kell 
készíteniük, az egyik nyelven a tanóra alatt, a másikat önállóan, megadott határidőig. A meg-
oldásokat a Bíró (biro.inf.elte.hu) online feladatértékelő rendszer használatával kell teljesíteni. 

4. Feladatmegoldó szeminárium 3-4 

Alapja: Algoritmusok és adatszerkezetek 1-2 [5,8]. [7,9] 
A kurzus célja, hogy a hallgató megismerje az alapvető problémamegoldási stratégiákat és 
ezeket tudja használni tipikus feladatok megoldására.  
Minden témakörre három tanítási hét jut. Az első héten a témakör elméleti hátteréről beszé-
lünk, és ismertetjük a témakörhöz tartozó alapvető algoritmusokat és tipikus alkalmazásukat.  
A második héten hátrom-négy feladatot ismertetünk, és megbeszéljük a megoldások elvi váz-
latát. A harmadik hét konzultációs jellegű, a hallgatónak önállóan kell megoldania egy válasz-
tott feladatot. A megoldást a Bíró feladatértékelő rendszer használatával kell teljesíteni. A 
megoldás algoritmusát bármely olyan nyelven megadhatja, amelyet a Bíró rendszer ismer, 
ezek a Pascal, C/C++, C#, Java, Python. A komplett megoldást három hét alatt kell teljesíteni. 
A Feladatmegoldó szeminárium 3. témakörei: 

• Rekurzió 
• Dinamikus programozás 
• Mohó stratégia 
• Geometriai algoritmusok 

A Feladatmegoldó szeminárium 4. témakörei 
• Körmentes gráfok 
• Gráfok mélységi bejárása 
• Legrövidebb utak gráfokban 
• Gráfok minimális feszítőfái 

5. Feladatmegoldó szeminárium 5 

Alapja: Tantárgyi alkalmazások 1 [10]. 
A tantárgyi alkalmazások 1 kurzus során a hallgatók megismerkedhetnek a robotika alapjai-
val, lehetőségeivel a közoktatás területén. Az alapvető megközelítés az oktatás irányából tör-
ténik. Egy módszertani áttekintéssel indítunk, melyben az oktatási változások, az informatikai 
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gondolkodás (computational thinking) fontosságát tekintjük át, majd a robotikai alapoktól az 
oktatásban használható alapeszközökig ismertetjük meg a hallgatókat. Fontosnak tartjuk, hogy 
minden hallgató minden eszközzel legalább alapszinten gyakorlatban is foglalkozzon.  
A kurzus célja: 

• a hallgatók megismerjék napjaink robotikával kapcsolatos alapfogalmait és közokta-
tásban rejlő lehetőségeit; 

• képessé váljanak (ki)használni ezen eszközöket, lehetőségeket a későbbiekben (is); 
• nyitottá és képessé váljanak hasonló, későbbiekben megjelenő eszközök megismerésé-

re és használatára. 
Az itt elsajátított ismeretekre épül a Feladatmegoldó szeminárium 5, ahol a figyelmünket ki-
mondottan a STEM (science, technology, engineering és math, azaz természettudományok, 
technológia, műszaki tudományok és matematika) területekkel való kapcsolódási pontokra 
fordítjuk. [11] 
A kurzus főbb célja, hogy a hallgatók 

• nyitottá és képessé váljanak a STEM területeket az informatikai lehetőségekkel össze-
kapcsolni és használni; 

• nyitottá váljanak kiterjeszteni a számítógép adta lehetőségeket más eszközökre az ok-
tatásban; 

• a későbbiekben könnyebben találjanak kapcsolódási pontokat más tudományterülete-
ken megjelenő informatikai eszközökkel;  

• nyitottá és képessé váljanak hasonló, későbbiekben megjelenő eszközök megismerésé-
re és használatára. 

Bevezetőként a Tantárgyi alkalmazások 1 kurzus elméleti összefoglalását ismételjük meg ki-
bővítve az informatikai gondolkodás fejlesztésének irányvonalaival (pl. programozás, illetve a 
számítógép nélküli megoldások áttekintésével), valamint az ott szerzett tapasztalatok megbe-
szélésével. 
Ezt követően kerül sor a tudástranszfer, a STEM területek oktatásban betöltött szerepének és 
lehetőségeinek ismertetésére. 
A kurzus következő modulja az alapeszközök, ötletek és lehetőségek megismerése. Fontosnak 
tartjuk, hogy az alapokat jelentő kurzus ismereteit kibővítsük új eszközökkel, lehetőségekkel. 
Az eszközöket igyekeztünk úgy összeválogatni, hogy 

• iskolák számára is elérhetőek legyenek; 
• többféle megismerési és megvalósítási mélységgel, alapossággal és kapcsolódási pont-

tal rendelkezzenek; 
• alapot jelentsenek a továbbugrásra, más eszközökre való áttérésre mind hardware 

mind software szempontjából. 
A kurzus során jelenleg használt eszközök: A LEGO WeDo és EV3 készletei, mbot arduino 
alapú robot, arduino érzékelőkkel, ledekkel (tinkerkit kiegészítőkkel), microbit, tablet-ek és 
ezekhez kapcsolódó alkalmazások [20], Bebras [16] kezdeményezés és ennek magyar megva-
lósulása [17, 18, 19]. 
A kurzusnak az ELTE IK T@T kuckója (http://tet.inf.elte.hu/tetkucko) ad helyet, amely egy, 
az úgynevezett élmény alapú tanulást is lehetővé tevő digitális tanuló-játszóház, alkotóház. 
A kurzus tantárgyi oldala zárt, az ELTE IK által üzemeltetett canvas rendszerben [11] került 
kialakításra. 
A kurzus kimenete többrétű. Jelenleg kezdtünk bele egy közös, mindenki számára publikus 
wiki (http://robotika.elte.hu) szerkesztésébe, mely a robotika és IoT oktatással kapcsolatos 
szócikkeket és tematikákat, órameneteket tartalmaz. A hallgatók egyik feladata egy-egy esz-
köz általános leírásának megvalósítása szócikként.  
Az elkövetkezendő időszakban a wiki alapot képezhet a közoktatásban résztvevők – nem csu-
pán a képzésünkből kikerülő tanárok – számára, hogy 
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• el tudjanak indulni a robotika, IoT oktatásának területén (pl. döntéseket tudjanak hozni 
a nekik alkalmas eszközök beszerzéséről); 

• magyar nyelven megismerhessék az elérhető eszközöket, újdonságokat az adott terüle-
ten. 

A hallgatók másik feladata egy általuk kiválasztott eszközzel egy foglalkozás kidolgozása, 
megvalósítása és ledokumentálása – majd ennek – amennyiben a robotikához kapcsolódik – 
ugyancsak a wiki-ben történő publikálása. Amennyiben a kidolgozott projekt nem kapcsoló-
dik a robotika témaköréhez, az nem kerül bele a wiki-be. 
A foglalkozások kidolgozását a hallgatóknak olyan szinten kell megoldaniuk, hogy a későbbi-
ekben bárki meg tudja valósítani ismét.  
A kidolgozott foglalkozások megtartása ugyan komoly előkészítési és szervezési feladatot je-
lent, de komoly tapasztalatokkal gazdagítja a hallgatókat. Ezek közül kiemelnénk annak fon-
tosságát, hogyan kell egy ilyen foglalkozást előkészíteni, mi mindenre kell felkészülni (gon-
dolhatunk itt pl. az elemek töltöttségétől a diákok különböző szintjén keresztül az egyes fel-
adatok megfogalmazásának pontosságára, érthetőségére is). 
Az elmúlt év visszajelzése alapján ez a „kipróbálás” nagyban hozzásegítette a hallgatókat nem 
csak az elméleti tudásuk gyakorlati kiterjesztéséhez, de például az általunk adott minősítés és 
értékelés elfogadásához is. 
Még megvalósítandó feladataink közé tartozik annak biztosítása, hogy a kidolgozott projektek 
mindegyike elérhetővé válhasson, valamint a közoktatásban résztvevőknek ne csak a hozzáfé-
rést, de a hozzászólást, a tapasztalataik megbeszélését, kérdéseik megvitatását is biztosítsuk. 
Terveink közé tartozik az is, hogy ezen kurzusokat megnyissuk nem csak az informatikataná-
rok, de az egyéb ismereti témakörökben dolgozó pedagógusok előtt is. 

6. Feladatmegoldó szeminárium 6 

Alapja: Programozási nyelvek 1 [12]. Ez a tárgy nagyon nagy arányban a Logo és a Scratch 
programozási nyelvekkel foglalkozik, amiben a hallgatók megtanulják e két nyelv fontos ele-
meit. [13] 
Ez a feladatmegoldó szeminárium végigveszi a Logo verseny feladattípusait [14]: 

– Sokszögek, csillagok 
– Körök, körívek rajzolása 
– Variációk zászlók rajzolására 
– Térkitöltés forgatással 
– Sorminták 
– Mozaik – sorminták egymás fölé 
– Ásványok, molekulák, kristályok 
– Rekurzió 
– Mozaik rekurzívan 

– Optikai csalódások 
– Variációk fa rajzolásra 
– Fraktálok 
– Számításokkal vezérelt rajzolás 
– A környezet érzékelésével vezérelt raj-

zolás 
– Szöveggel, listákkal vezérelt rajzolás 
– Szövegmanipuláció, funkcionális prog-

ramozás 
Viszonylag kevés tanári előadást, magyarázatot tartalmaz – az egyes feladattípusokban sze-
replő ismeretekről használandó nyelvi elemekről (ez minden esetben ismétlés az alapozó tan-
tárgy anyagából) és feladat megoldási módszerekről. 
A tantárgy lényege: a hallgatók kisebb részben a tanórákon, nagyobb részben önállóan olda-
nak meg Logo versenyfeladatokat. A megoldásban használniuk kell az alapozó tárgyban meg-
ismert nyelvi elemeket, valamint az ebben a szemináriumban is megismert módszereket. 
A nyelvi elemek felhasználásával ugyanis nagyon sokféle megoldás képzelhető el az egyes 
feladatokra. A szemináriumon kiemeljük azokat a megoldási lehetőségeket, amelyek elegán-
sak, rövidek, erős problémamegoldó gondolkodást igényelnek. 
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A tárgy célja ezzel az, hogy képesek legyenek tanári pályájukon diákokat kisebb részben órai, 
nagyobb arányban szakköri kereteken belül felkészíteni a Logo versenyen való részvételre. 

7. Összegzés 

Az már mindenképpen jól látszik, hogy az elméleti alapok naprakészen tartása mellett az esz-
közök szinten- és karbantartása, folyamatos megújulása komoly kihívás mind az oktatók, 
mind az egyetem számára. További tapasztalat, hogy több alapozó tárgy értelmére tudunk rá-
világítani – azaz a hallgató a későbbiekben, mint tanár hogyan tudja majd az eddig megszer-
zett ismereteit alkalmazni, (ki)használni. 
Az is körvonalazódni látszik, hogy a kurzuson résztvevő hallgatók sokkal bátrabban vállalnak 
hasonló kurzusokat – akár ezek szervezését, lebonyolítását – nem csak leendő iskolájukban. 
Így a hallgatóinknak olyan naprakész és használható tudást tudunk adni, mely hozzásegítheti 
őket ahhoz, hogy ne kelljen elhagyniuk a tanári pályát. 
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Absztrakt: Oktatási tevékenységünk során a fejlesztendő informatikai kompetenciák egyik nagyon fontos 
területe az algoritmikus gondolkodás, a programozói szemlélet kialakítása, mely nagyon időigényes, hosszú 
folyamat. A feladatok megoldásához szükséges adatszerkezetek kialakítása, a különböző függvények, eljárások 
helyes használata, stb. nagyon sok gyakorlatot követel meg a tanulótól. Az informatikát oktatók számára is 
alapvető követelmény a különböző területeken előforduló ismeretek összekapcsolása [1]. A táblázatkezelő 
programok (MS Excel, OpenOffice Calc) oktatása ma már általános a közoktatásban, az informatika érettséginek 
is a szerves részét képezik. Ebben az előadásban olyan javaslatok kerülnek megfogalmazásra a táblázatkezelők 
tananyagához, amelyek a programozói szemlélet fejlesztéséhez is jó alapot nyújtanak. Ilyen módon oktatva, ezek 
a programok nagy segítséget tudnak nyújtani a programozás oktatásához mind a közoktatás, mind pedig a 
felsőoktatás számára. 

Kulcsszavak: táblázatkezelő program, programozási módszertan, programozói szemlélet 

Abstract: In our educational activity, one of the most important areas of IT competencies to be developed is 
algorithmic thinking and the development of a programming approach, which is a very time-consuming, long 
process. Creating data structures required for solving tasks, using different functions, procedures, etc. requires a 
lot of practice from the learner. It is also essential for IT educators to link knowledge in different areas [1]. The 
education of spreadsheet programs (MS Excel, OpenOffice Calc) is now common in public education, and it is 
an important part of Informatics matura exam. In this lecture, proposals for the curriculum for spreadsheet 
programs are presented, which also provide a good basis for developing the programming approach. With this 
method, these programs can provide great assistance in education of programming both for public education and 
for higher education. 

Keywords: spreadsheet programs, programming approach, programming methodology 

1. Bevezetés 

Ma már általános a közoktatásban a táblázatkezelő programok (MS Excel vagy OpenOffice 
Calc) oktatása, így minden tanuló találkozik tanulmányai során legalább egy táblázatkezelő 
programmal. Minden kétséget kizáróan elmondható, hogy nagyon hasznos ennek a 
programtípusnak az ismerete a gyakorlati életben. Mivel általánosnak mondható a 
táblázatkezelők oktatása, ezért különösen fontos, hogy olyan módon kerüljenek bemutatásra, 
amely más fejlesztendő informatikai kompetenciák (és így az algoritmikus gondolkodás, a 
programozói szemlélet kialakítása) fejlesztésére is jótékony hatással legyenek. Ez az előadás 
arra kíván rámutatni, hogy a programozás oktatásához milyen alapokat lehet letenni, már a 
táblázatkezelő programok oktatásánál. 
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A táblázatkezelő programok nagyban tudják elősegíteni az adatok közötti műveletek, az 
adatszerkezet, valamint a vezérlési szerkezetek vizualizálását, és így a túl elvont programozási 
fogalmak könnyebb megérthetőségét is segíteni tudják. Mivel a leggyakrabban az Excel 
programot oktatják táblázatkezelő programként, ezért ez a program került a vizsgálatok 
középpontjába. 

2. Adattípusok 

A számítógép adatok feldolgozását végzi, a bemenő (input) adatokat, kimenő (output) 
adatokká alakítja át. Az adat típusa nagyon fontos jellemzője az adatnak. Meghatározza, hogy 
milyen értékeket vehet fel az adat, valamint, hogy milyen műveleteket lehet velük végezni. 
Az adattípusok lehetnek elemi vagy összetett típusok. Az elemi, vagy más néven alapvető 
típusok eltérhetnek programozási környezetenként, azonban az alábbi főbb osztályokat lehet 
megkülönböztetni: 

• szöveges (karakteres), 
• numerikus (szám), 
• dátum, 
• logikai. 

Meg kell jegyezni azonban azt, hogy a szöveges (string) típust gyakran összetett típusként 
értelmezik, valamint a dátum típus nem mindig jelenik meg külön típusként (leggyakrabban 
számként, vagy szövegként ábrázolják). 
Amennyiben beírunk egy adatot az Excel táblázatkezelő programba, akkor az a beírt adathoz 
megfelelő adattípust választ. A fent említett alapvető adattípusok megjelenését a következő 
ábra mutatja. 
 

 
1. ábra. Alaptípusok 

Forrás: saját 

Az Excel alapértelmezés szerint a szöveges adatokat balra, míg a numerikus adatokat jobbra 
igazítja. A dátumot számként értelmezi (bizonyos aritmetikai műveletek végrehajthatóak 
ezzel a típussal), így azt is ugyancsak jobbra igazítja. A logikai igaz, vagy hamis konstansokat 
nagybetűvel jeleníti meg. A valós értékeket tartalmazó numerikus adatok, valamint a dátum és 
idő adatok megjelenését a területi beállítások alapján befolyásolhatjuk. 
Úgy gondolom, hogy ez egy olyan lényeges területe a táblázatkezelők oktatásának, amely a 
programozás, valamint az adatbázis-kezelők oktatásának is nagyon nagy hasznára lehet. 
Amit ennél a területnél még fontos kiemelni, hogy milyen módon lehet a két leggyakrabban 
előforduló adattípust (numerikus és szöveges) átalakítani egymásba, ez művelet a 
programozásnál ugyanis nagyon gyakori tevékenység. 
A következő ábrán látható példa a SZÁM(), a SZÖVEG.E(), az ÉRTÉK() és a SZÖVEG() 
függvényekkel ismertet meg. 
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A B1 cellába a 11 értékű adat számként került bevitelre, míg a C1-es cellába szövegként, az 
’11 begépelésével. A B2 és a C2 cellába a SZÁM() függvény segítségével azt határozzuk 
meg, hogy szám-e az adott cella (B1, illetve C1) tartalma, míg a B3, C3 cellákba a 
SZÖVEG.E() függvény segítségével azt, hogy szöveg-e az adott cella (B1, C1) tartalma. 
Az ÉRTÉK() függvény segítségével a B1 cella tartalmát a B5-ös, míg a C1 cella tartalmát a 
C5-ös cellába alakítjuk szám értékké, majd azt követően ugyancsak a SZÁM() és a 
SZÖVEG.E() függvényekkel kérdezzük le a típusukat. 
Végül az SZÖVEG() függvény segítségével a B1 cella tartalmát a B9-es, míg a C1 cella 
tartalmát a C9-es cellába alakítjuk szöveggé, majd azt követően ugyancsak a SZÁM() és a 
SZÖVEG.E() függvényekkel kérdezzük le a típusukat. 
 

 
2. ábra. Szám és szöveg típusú adatok és átalakításaik függvényekkel 

Forrás: saját 

A cellákba írt adatok típusa mellett nagyon fontos még a cellák formátuma is, ahol 
meghatározhatjuk például a tizedesjegyek számát, az ezres csoportosítást, a százalék 
megjelenítést, valamint különböző dátumformátumok mellett, egyéni formátumok is 
rendelkezésünkre állnak. Fontos még azt is megjegyezni, hogy az Excel széleskörű 
lehetőséget teremt a feltételes formázásra is. A különböző cellaformátumok ismerete a 
programozás során is hasznos, ugyanis a különféle output adatok megjelenítését tudjuk 
segítségükkel tetszés szerint alakítani. 

3. Műveletek adatokkal 

Az adatokkal különböző műveleteket lehet végezni. Az adatok típusa meghatározza az 
elvégezhető műveletek körét. Számadatokkal leggyakrabban aritmetikai műveleteket 
végzünk, karakteres adatokkal szövegműveleteket, logikai adatokkal logikai, míg a 
dátumadatokkal dátum-műveleteket. Az azonos típusú adatokat a relációs műveletekkel 
hasonlíthatjuk össze. 
A következő fejezetekben ezek a műveletek, illetve függvények kerülnek részletezésre. 
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3.1. Műveletek számokkal 

A szám típusú adatok műveleteihez tartozik a négy alapművelet, így az összeadás (+), kivonás 
(-), szorzás (*) és osztás(/), valamint a hatványozás (^). A gyökvonást tört-kitevőjű 
hatványozással oldhatjuk meg pl. így: )3/1(^27273

=  
A műveletek végrehajtási sorrendjét a matematikában megtanultak szerinti precedencia-
sorrend rögzíti. Ha meg szeretnénk mégis változtatni a műveletek kiértékelési sorrendjét, 
akkor zárójeleket (  ) kell használnunk. 
Numerikus adatokon értelmezett, gyakran előforduló függvények az alábbiak is: 

• SZUM, SZORZAT, GYÖK, HATVÁNY, 
• KEREKÍTÉS, KEREK.FEL, KEREK.LE, INT 
• MARADÉK, ABS, LOG, LN, LOG10 
• RADIÁN, SIN, COS, TAN, KITEVŐ függvény és a Pi konstans: PI() 

3.2. Műveletek szövegekkel 

A karakteres adatokon értelmezett legfontosabb függvények az alábbiak: 
• ÖSSZEFŰZ, NAGYBETŰS, KISBETŰ, AZONOS 
• BAL, JOBB, KÖZÉP, HOSSZ 
• SZÖVEG.KERES, SZÖVEG.TALÁL 

A következő ábra bemutatja ezen függvények használatát. A programozási nyelvek nagyon 
gazdagon ellátottak szoktak lenni szövegkezelő függvényekkel, ezért nagyon fontos már itt, 
az adatokon végezhető műveletek tanításakor ezt kiemelni. 

 
3. ábra. Szövegkezelő függvények 

Forrás: saját 

3.3. Műveletek logikai adatokkal 

A logikai adatokon értelmezett legfontosabb függvények az alábbiak: 
• ÉS, VAGY, NEM 
• HAMIS, IGAZ 
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A következő ábra bemutatja ezen függvények használatát. Az ÉS(), VAGY(), valamint 
NEM() függvényekkel a logikai és, a logikai vagy, valamint a negáció műveletének 
igazságtábláját tudjuk megjeleníteni. 
Fontos megjegyezni, hogy a HAMIS() és IGAZ() argumentum nélküli függvényekkel az igaz 
és a hamis logikai konstansokat tudjuk megjeleníteni. 

 
4. ábra. Logikai függvények 

Forrás: saját 

3.4. Műveletek dátumokkal 

A dátum típusú adatokon értelmezett legfontosabb függvények az alábbiak: 
• ÉV, HÓNAP, NAP 
• ÓRA, PERCEK, MA, MOST 

Emellett lehetőségünk van még bizonyos aritmetikai műveletek elvégzésére is: 
• képezhetjük dátumok különbségét, 
• adott dátumhoz hozzáadhatunk egy számot (pl. eltelt napok számát). 

3.5. Relációs műveletek 

Azonos típusú adatokon relációs (összehasonlító) műveleteket is végrehajthatunk (pl.: < ; > ; 
<= ; >= ; = ; <>). Nagyon fontos megjegyezni azonban azt, hogy az összehasonlító 
műveleteknél az eredmény mindig logikai típusú. 
Leggyakrabban a relációs műveleteket a HA függvény használatakor a feltétel (vagy más 
néven logikai vizsgálat) kiértékelése során alkalmazzuk. A Ha függvény alkalmazása pedig az 
elágazások megvalósításakor szükségszerű. 

4. Táblázatkezelés és az adatbázis-kezelés kapcsolata 

Az Excel ugyan táblázatkezelő program, de kiegészítették a legfontosabb adatbázis-kezelő 
műveletekkel. Ügyelni kell arra, hogy adatbázisként akkor tekinthetünk egy Excel táblázatra, 
ha oszlopaiban azonos típusú értékek vannak, s azok összhangban vannak a mezőnevekkel. 
Tekintsük példaként a következő ábrán bemutatott, szőlőfajtákat tartalmazó táblázatot (vagy 
táblát).  
A szolofajtak tábla mezői: 

• fajtanevkod – SZÁM típusú, a fajta kódját tartalmazza, 
• fajtanev – SZÖVEG típusú, a fajta nevét tartalmazza, 
• tipus – SZÖVEG típusú, a fajta típusát jelenti, értéke kék, fehér vagy csemege lehet, 
• ev – SZÁM típusú, a fajta elismerési évét jelenti, 
• orszag – SZÖVEG típusú, az adott fajta származási országát jelenti. 
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5. ábra. Szolofajtak (Szőlőfajták) tábla 

Forrás: saját 

A következőkben a legfontosabb adatbázis-műveletek kerülnek áttekintésre és a művelet 
bemutatása után az ezt megvalósító SQL-parancs is megfogalmazásra kerül. [2] 

4.1. Rendezés 

Sorba rendezhetjük rekordjainkat az Excel segítségével. Lehetőségünk van arra, hogy egy 
szempont, vagy akár több szempont szerint is rendezzünk. Rendezhetünk emelkedően, vagy 
csökkenően. Nagyon fontos, hogy az adatbázis-műveletek során a teljes adatbázist ki kell 
jelölnünk. 

Feladat: Rendezzük származási ország szerint csökkenően, azon belül pedig elismerés éve 
szerint növekvően a szőlőfajtákat! 
A feladat megoldása SQL-ben: 
SELECT * FROM szolofajtak ORDER BY orszag DESC, ev ASC; 

4.2. Szűrés 

Szűrhetjük rekordjainkat az Excel segítségével. Lehetőségünk van AutoSzűrő (automatikus 
szűrő) illetve Irányított szűrő használatára. A szűrés során a rekordjaink közül csak azok 
jelennek meg, amelyek a megadott szűrőfeltételeknek eleget tesznek. 

Feladat: Gyűjtsük ki a magyar fajtákat! 
A feladat megoldása SQL-ben: 
SELECT * FROM szolofajtak WHERE orszag = „Magyarország”; 

4.3. Részösszeg-képzés 

Az Excel segítségével az adatállomány rekordjai meghatározott szempont szerint 
csoportosíthatók. Összesítő függvényekkel ezeknek a csoportoknak meghatározhatjuk 
bizonyos paramétereit (összeg, átlag, min, max, darab). A csoportba sorolás mezőnév szerint 
történik. Fontos tudni, hogy a Részösszegek menüpont csak akkor ad helyes eredményt, ha a 
rekordok a csoportosítás alapja szerint rendezettek. Ki kell még választanunk az 
alkalmazandó függvényt, valamint azt a mezőnevet, amelyre a függvényt ki akarjuk 
számoltatni. 

Feladat: Számoljuk meg országonként a fajtákat! 
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A feladat megoldása SQL-ben: 
SELECT orszag, COUNT(fajtanevkod) AS darab FROM szolofajtak GROUP BY orszag; 

4.4. Kimutatás készítés 

A kimutatást más néven Pivot-táblának nevezik, mely egy adatokat összegző táblázat, ahol 
két, a felhasználó által választott szempont alapján kerülnek kiértékelésre az adatok a 
megfelelő összesítő függvény segítségével (összeg, átlag, min, max, darab). [3] 
Ez a funkció az adatbázis-kezelő rendszereknél kereszttáblás lekérdezés néven ismert. 

Feladat: Számoljuk meg országonként és típusonként a fajtákat! Készítsünk kereszttáblát az 
adatok áttekintésére! 
A feladat megoldása SQL-ben: 
TRANSFORM COUNT(fajtanevkod) AS db 
SELECT orszag FROM szolofajtak GROUP BY orszag 
PIVOT tipus; 
 
A következő ábra az Excel-ben elkészített kimutatást mutatja. 

 
6. ábra. Kimutatás készítése Excel-ben 

Forrás: saját 

5. Táblázatkezelés és programozás kapcsolata 

Az alábbiakban az kerül áttekintésre, hogy a táblázatkezelő program oktatása során hogyan 
alapozhatunk meg a programozás oktatásának, a struktúrált programozás milyen részeinél tud 
segíteni az, hogy vizualizáljuk az ismereteket. 
Programjaink során az adatok tárolásához változókat deklarálhatunk. A változók használatát 
egyrészt cellahivatkozások használatával segíti az Excel, másrészt van lehetőség névvel is 
hivatkozni cellára (vagy akár több cellára), mely értelmezhető deklarált változóként is. Ezt a 
lehetőséget az Excel a Képletek fülön a Kijelölésből új menüpont segítségével teszi lehetővé 
számunkra. Ez a menüpont neveket tud létrehozni a kijelölt elemekből. 
Az egyszerű adattípusok a 2.fejezetben már áttekintésre kerültek, az összetett adattípusok 
közül a leggyakrabban használt tömböket nagyon egyszerűen lehet vizuálisan megjeleníteni 
egy adott oszlopba, vagy sorba felvitt értékekkel. 
A programjaink során nagyon gyakran műveleteket kell végeznünk. Ehhez szükségszerű 
különböző kifejezések megfogalmazása. A 3. fejezetben áttekintésre kerültek a különböző 
adattípusokhoz tartozó műveletek, valamint kiemelésre kerültek a legfontosabb függvények. 
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A strukturált programozás során a program különböző vezérlési szerkezetekből (szekvencia, 
elágazás, ciklus) tevődik össze. A szekvencia az utasítások egymást követő végrehajtását 
jelenti. Az elágazás, más néven szelekció, egy feltételtől függő vezérlés-átadást jelent. A 
ciklus, vagy más néven iteráció, egy olyan vezérlési szerkezet, amely bizonyos utasítás-
sorozat (ciklusmag) feltételtől függő ismételt végrehajtását jelenti. 
A szekvencia, vagyis az utasítások egymás utáni végrehajtása, jól szemléltethető a következő 
ábrán, ahol egy gondolt számot kell kitalálni egymás után végrehajtott lépések (utasítások) 
eredményeként. 

 
7. ábra. Szekvencia szemléltetése Excel-ben 

Forrás: saját 

Az elágazás, vagy más néven szelekció, jól szemléltethető a HA() függvény használatával. 
Fontos itt megjegyezni, hogy a képletben használt a és b változók az előbb említett módon, 
névvel ellátva lettek létrehozva. 

 
8. ábra. Elágazás szemléltetése Excel-ben 

Forrás: saját 

A ciklus, vagy más néven iteráció, jól szemléltethető a cellahivatkozások, valamint a HA() 
függvény használatával. Ennek során egy megadott sorozat számainak összegét, szorzatát, 
bizonyos tulajdonságú elemeinek a számát és a sorozat legkisebb elemét határozhatjuk meg. 

 
9. ábra. Ciklus szemléltetése Excel-ben 

Forrás: saját 
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Absztrakt: Az elmúlt évben új képzési és kimeneti követelményeket vezettek be a magyar felsőoktatás majdnem 
minden képzési programjára. Az informatika területén a bevezetett új követelményrendszer adekvát válasz a XXI. 
század kihívásaira. A szerzők először röviden áttekintik az informatikai felsőoktatás előtt álló legfontosabb 
kihívásokat, majd konkrétan megfogalmazzák azokat a kényszereket, amelyek behatárolják a kihívásokra adható 
lehetséges válaszokat. Végül ismertetik a Debreceni Egyetem Informatikai Karán bevezetett képzési programok 
legfontosabb sajátosságait.  

Kulcsszavak: felsőoktatás; a felsőoktatás kihívásai; informatikai felsőoktatás; felsőoktatási programok 

Abstract: Last year new training and outcome requirements were introduced for almost all higher educational 
degree programs in Hungarian higher education. In the field of informatics the introduced new system of 
requirements was an adequate answer for the challenges of XXI century. At first the authors give a short overview 
about the most important challenges appearing in higher education in informatics. Then they concrete the 
constraints which delimit possible answers for the challenges. Finally the most important features of new degree 
programs introduced in Faculty of Informatics, University of Debrecen are presented.   

Keywords: higher education; challenges of higher education; higher education in informatics; higher educational 
programs 

1. Kihívások 

Egy éve jelent meg szinte a teljes magyar felsőoktatást érintő új képzési és kimeneti 
követelményrendszer (a továbbiakban: KKK). Az egyes szakok esetében a javaslatok 
elkészítését jelentős mértékben meghatározták a kérdéses szakterület sajátosságai. S kiemelten 
igaz ez az informatikai szakokra: talán egyetlen területen sem érzékelhető olyan intenzív 
változás, amely elemi erővel kényszerítette ki az érvényben lévő KKK újragondolását, 
továbbfejlesztését. Az új informatikai KKK kialakításában - bár különböző mértékben - a teljes 
magyar informatikai felsőoktatás részt vett.  
A viták során tisztázni kellett (vagy legalábbis közös nevezőre kellett jutni) számos kérdésben. 
Csak néhány fontosabb ezek közül: 

• Milyen tudással kell rendelkeznie egy BSc, illetve MSc végzettséggel rendelkező 
informatikus szakembernek? 
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• Milyen kompetenciával kell(ene) rendelkezni egy pályáját kezdő informatikusnak? 
• Melyek azok a technológiai ismeretek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a kezdő 

informatikusok számára? 

Első pillantásra ezek a kérdések viszonylag könnyen megválaszolhatóaknak tűnnek. Rögtön 
felmerül azonban egy olyan probléma, amely az informatikai felsőoktatást alapjaiban érinti: a 
tanulmányaikat alapszakon 2017 szeptemberében elkezdő diákok diplomásként a 
munkaerőpiacra leghamarabb 3-4 év múlva kerülhetnek ki. Mesterszakos folytatásban 
gondolkodva ez még legalább két további évet jelent. Nem tartozik a könnyű feladatok közé 
(sőt bizonyos szempontból lehetetlen) ma megmondani azt, hogy 4-6 év múlva milyen 
ismeretekre lesz szüksége egy kezdő informatikusnak. Tovább súlyosbodik ez a probléma 
akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a felsőoktatásnak olyan tudással és képességekkel kell 
felvérteznie a hallgatókat, amelyek nem, pontosabban nemcsak, a mának vagy a holnapnak 
szólnak, hanem hosszú távon (akár évtizedeken keresztül) lehetővé teszik azt, hogy a végzett 
szakemberek az informatika legkülönbözőbb területein képesek legyenek a kor kihívásainak 
megfelelő feladatok ellátására, felelős szakmai döntések meghozatalára. Ebből az is következik, 
hogy a munkaerőpiac által direkt módon igényelt ismeretek mellett a felsőoktatásban ki kell 
alakítani azokat a képességeket, el kell sajátítani azokat az ismereteket, amelyek az új, ma még 
nem ismert technológiák, megoldások elsajátítására is képessé teszik diákjainkat. Olyan biztos 
szakmai alapra és szemléletre van szükség, amire támaszkodva lehetővé válik az új ismeretek 
és paradigmák befogadása, azaz egy informatikus szakembernek innovatív (innovációra, 
fejlődésre, megújulásra képes) tudásra van hosszú távon szüksége.  
Az innovatív, fejlődni képes tudás meghatározó alappillére a már elsajátított tudáshoz való 
meghatározott viszony: nemcsak ismerniük kell egy paradigmát a hallgatóknak, hanem 
tisztában kell lenniük az adott paradigma korlátaival is; tudniuk kell, hogy egy adott paradigmán 
belül melyek a paradigmatikus döntések, s azt, hogy ezek a döntések miért jöttek létre. Az 
elsajátított paradigmára való reflexiónak a beépülése az egyik legfontosabb eleme a 
fejlődőképes tudásnak. Másként fogalmazva az innovatív tudás nemcsak a “hogyan”-nak a 
tudása, hanem magában foglalja a “miért”-nek a tudását is. A “hogyan” és a “miért” 
egyensúlyának a megtalálása napjaink informatikai felsőoktatásának egyik legnagyobb, s 
nemcsak elméleti kihívása. A “hogyan”-ra adott válaszok technológiafüggők, mélyen 
beágyazottak a rendelkezésre álló eszközök szövevényes hálójába. A “miért”-re adott válaszok 
sokszor olyan elméleti felkészültséget és érettséget tételeznek fel, amelyek kialakítására csak 
nagyon korlátozottan van lehetőség a felsőoktatásban. A kiegyensúlyozottságra való törekvés 
figyelembevételével kellett szembe nézni az alábbi kérdésekkel:  
Hogyan lehet 

• naprakész és fejlődőképes tudást adni a hallgatóknak? 
• a gyakorlatban azonnal hasznosítható ismeretrendszert úgy elsajátíttatni, hogy a hosszú 

távú fejlődés képessége is kialakuljon? 
• egy olyan munkaerőpiacra felkészíteni a hallgatókat, amelynek konkrét igényeit ma 

még alig ismerhetjük? 
• egy hihetetlen gyorsasággal fejlődő, egyre több önálló szakterülettel rendelkező, egyre 

inkább szakosodó területre felkészíteni a jövő szakembereit?  
• (az orvosképzésből vett hasonlattal) általános informatikusokat úgy képezni, hogy a 

szakinformatikussá válásuk a lehető legszélesebb körben lehetővé váljon? 

Tud-e ezekre a kérdésekre választ adni az új KKK? Igen és nem egyszerre: igen mert keretet 
ad, nem mert csak keretet ad. S megítélésünk szerint ez a kettősség az egyik legnagyobb erénye 
az új képzési és kimeneti követelményrendszernek. A keret kifeszítése alapvetően két ponton 
történik meg: egyrészt a KKK kompetencia alapon fogalmaz meg követelményeket, másrészt 
gyakorlatorientált képzést tesz lehetővé. S mivel csak keretet ad, lehetővé teszi az egyes 
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intézmények számára, hogy támaszkodjanak a sok éves szakmai tapasztalataikra, 
hagyományaikra, az ipari partnerekkel kialakított kapcsolataikra, s kiemelten azokra a 
területekre, amelyekben szakmailag a legerősebbek. Az említett két pont jelentőségét az 
informatika vonatkozásában nehéz túlbecsülni, hiszen eddig nem látott rugalmasságot tesz 
lehetővé: megkönnyíti az új technológiáknak, paradigmáknak, szakmai ismereteknek és 
elvárásoknak a gyors beemelését a mindennapi oktatási folyamatba. A tényleges válaszokat az 
egyes intézmények képzési programjainak, s végső soron az oktatóknak kell megadni. Ezek 
kidolgozásánál számos kényszerrel szembesülünk. A következő fejezetben debreceni szemmel 
foglaljuk össze a számunkra megjelenő legfontosabb kényszereket, az utolsó fejezetben pedig 
megoldásunk legfontosabb elemeit ismertetjük. 

2. Kényszerek 

Az új képzési programok kialakításakor felettébb sok feltételnek kellett eleget tenni. Az 
alábbiakban ezeket mutatjuk be a forrásuk szerint csoportosítva. 

Az informatika fejlődése miatti kényszerek 

Valaha a számítástechnika meg az informatika egymás szinonimái voltak, majd az utóbbi 
elkezdett egyre több részterületet magába foglalni. Ennek megfelelően az „informatikus” 
számára ezek megtanulandó területeknek számítanak. Míg kezdetben a „számítástechnikusnak” 
a rendszer üzemeltetése, és bizonyos esetekben a programozása volt a feladata, az információs 
társadalom megjelenésével az információ átalakítása, továbbítása és megosztása is feladattá 
vált. Az egyre nagyobb mértékben gyűjtött adatok információs özönvize igen mélyreható 
változásokat eredményez. Van, aki meg tudja lovagolni a hullámokat, és az adatok kezelésével 
versenyelőnyt élvez, míg vannak, akiket elsodor az ár. Emiatt átalakul a teljes társadalom, 
munkahelyek, munkakörök szűnnek meg, a globális kommunikáció és munkamegosztás révén 
korábbi gazdasági folyamatok teljesen átalakulnak. Az állampolgárok nagyobb átláthatóságok 
követelnek az őket érintő döntéshozatali folyamatokban, illetve a magánélet védelmében a 
személyes – beleértve az egészségügyi – adatokat egyre biztonságosabban kell kezelni. A 
hetvenes években induló programozó matematikus képzés helyére alapvetően három fő 
informatikai képzés került a bolognai folyamat révén 2006-ra, a szoftvertervezés és fejlesztés 
mellett az üzemeltetést és az infó-kommunikációt felvállaló mérnök informatikus szak mellett 
megjelent a tudásalapú gazdaság kihívásait megoldó, valamint a gazdaság és az informatika 
közti híd szerepét betöltő gazdaságinformatikus szak is. Ezzel a specializálódással az adott kor 
kihívásait többé-kevésbé sikerült kezelni. 
Viszont a fejlődés az elmúlt évtizedben sem állt meg. Egyik nagy kihívás a globalizáció: az 
egész világra kiterjedő cégek, mindenütt felhasználható, egységes alkalmazások, világméretű 
hálózatok. Habár az alkalmazás egységes, a helyi jogszabályi környezet miatt a lokalizáció 
elengedhetetlen, s miután valahol mindig változik valamely jogszabály, sok fejlesztőnek 
folyamatos munkát a szoftver aktualizálása. Divattá vált a cégek összeolvadása, a konkurencia 
felvásárlása, melynek gyakran folyamodványa a korábbi rendszer adatainak migrálása egy 
másik rendszerbe. A globális hálózatok megjelenése felgyorsította a gazdasági folyamatokat, 
amivel a döntéshozatalnak is fel kellett vennie a lépést, s emiatt a mesterséges intelligencia 
újbóli fellendülésének lehetünk tanúi. 
Charles de-Gaulle Ha valamit nem tudsz megakadályozni, akkor állj az élére. szólását igen 
sokan alkalmazzák az IT szektoron belül, s így a villámgyors reagálás magával hozta az agilis 
fejlesztés módszertanát, amit egyre több magyarországi fejlesztőcsapat is felvállal, mert 
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mindannyian egy globális versenyben vesznek részt, ugyanis az alapszoftvert bárhol el lehet 
készíteni. 
Végül ne feledjük el, hogy a kör bezárul: a valamikori számolóközpontok a személyi 
számítógépek megjelenésével megszűntek, majd ezek egyre szélesebb elterjedésével felmerült 
a speciális üzemeltetési feladatok szakértőkhöz rendelése, koncentrálódása, azaz tárolási, 
számolási kapacitások, szoftverek, alkalmazások biztosítása egy újabb, már kevésbé 
kézzelfogható számolóközpontban, a felhőben.  

Technológiai kényszerek 

Miután egyes megközelítések szerint az informatika nem más, mint az információ technológia, 
az előbbi alfejezet kényszerei akár technológiai kényszereknek is tekinthetőek. De most 
nézzünk más irányokat! 

• A felnövekvő – a youtuber-ek – nemzedéke egyre inkább épít a mindenütt elérhető 
multimédiás tartalomra, a szöveges üzenetek helyett videótelefonál (skype-ol), egy 
szakkönyv fellapozása helyett egy videóról tanul meg egy folyamatot. 

• Az egyre jobb paraméterekkel bíró internetes – akár mobil – hálózatok révén a 
munkáltató egyre kisebb arányban igényli a személyes jelenlétet, megnő – az akár 
országhatárokon átívelő – távmunka aránya. 

• Végül egyre nagyobb teret nyer a K+F, azaz egyre többen dolgoznak ilyen 
munkakörben, ami azt is jelenti, hogy a tanulás, új ismeretek elsajátításának jelentősége 
is megnő. 

Munkaerőpiaci kényszerek 

Az egyre nagyobb területet lefedő informatika lassan lehetetlenné teszi az informatikai 
polihisztorok létét, az informatikai szakma egyre inkább fregmentálódik. Ahogy lassan az 
informatika mérnöki tudománnyá válik, itt is igény lesz a minőségbiztosításra, így újabb 
szakmák jelennek meg, mint például a tesztelő, vagy a DevOps. Az informatikai céhektől lassan 
eljutunk a szalagtermeléshez. A programot az utolsó bitjéig egyedül megíró programozó lassan 
kihal, és helyét munkamegosztással dolgozó csoportok veszik át. Akár egy honlap-portál vagy 
játékprogram megírása is több tucat szakembert igényel, melyek már munkafolyamatokra 
specializálódnak. Ezek a szerepek lassan már állásajánlatokban is megjelennek: fejlesztési 
menedzser, tesztelő, tesztelési menedzser, hálózatépítő, rendszergazda, biztonsági menedzser, 
stb.  
Az igények diverzifikációjával az álláshirdetésekben szereplő programozási nyelvek is egyre 
nagyobb teret ölelnek fel. Szerepelnek itt az éppen divatosak, de egzotikus programozási 
nyelvek is előfordulnak, mert például a hatvanas években írt banki szoftvereket még 
napjainkban is karban kell tartani, ugyanis ez gazdaságosabb, mint ugyanezt a szoftvert az 
alapoktól kezdve újraírni. 
Természetesen nem csak az álláshirdetésekből informálódunk, noha ezek olyan számban 
érkeznek hozzánk, hogy a kari honlap diákoknak szóló – kívülről nem látható – részén külön 
oldalt kellett biztosítanunk, hogy megfelelő szűrések után a diákok megtalálják a számukra 
érdekeset. Viszonylag rendszeresen kapunk céges megkereséseket, melyek során új 
kapcsolatokat építünk ki, és ennek során látjuk a felmerülő igényeket. S ne feledkezzünk el az 
Informatikai Napokról sem, mikor több tucat jelenik meg, mutatkozik be a diákok számára, 
lehetővé téve a személyes kommunikációt. 
Ezen felül megkértük néhány meghatározó debreceni cég munkatársát, hogy saját cége 
specialitásától elszakadva határozza meg az adott szakot elvégzett diákkal szembeni 
követelményit, elvárt kompetenciákat. Ez lett az alapja a szakfelelős által kidolgozott tervnek, 
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melyet az egyes tantárgyak kidolgozása után immár egy szélesebb munkáltatói körnek 
mutattunk meg finomításra. 

Gazdasági, földrajzi kényszerek 

Karunk beiskolázási adatait elemezve az tűnhet fel egyből, hogy a jobb anyagi helyzetben lévő 
debreceni gimnazisták nem bennünket választanak. A jelentkezők nagy része Hajdú-Bihar és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből származik, illetve kis részük Borsod-Abaúj-Zemplén, 
illetve Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezik. Ezek a megyék jellemzően az ország 
szegényebb részét alkotják, amire az is bizonyíték, hogy igen sok diákunk bejáró, mert nem 
képes kigazdálkodni a kollégium vagy albérlet árát. Ezek után nem is lehet csodálkozni, hogy 
sokan közülük az egyetemi éveik alatt valamerre dolgoznak is. Több debreceni cégnek van 
informatikai gyakornoki programja, melyre már érettségivel be lehet kerülni. Erős a nyomás a 
duális képzés beindítására, mely más karokon már élő gyakorlat. Az informatikai cégek 
egybehangzó véleménye, hogy BSc szintű diák esetén ez a konstrukció nekik nem előnyös. 
Viszont mesterképzés során a már diplomával rendelkező munkatárs/diák továbbképzése 
számukra is megfelelő lehet. 

Hallgatói vélemények 

A minőségbiztosítás keretében rendszeres a vélemények begyűjtése a hallgatóktól és az 
oktatóktól. Ezen kívül néhány oktató, ha kisebb-nagyobb reformot hajt végre a saját tárgyán 
belül, megszondázza a hallgatókat a változások fogadtatásáról. Az új képzések kialakítása előtt 
felvázoltuk a hallgatóknak a tervezett sarokpontokat, és megkértük őket, hogy írásban 
minősítsék a jelenlegi képzéseket. Természetesen a különböző felkészültséggel a képzésünkbe 
belépő diákok mást és mást emeltek ki. Például aki már tudott programozni, annak lassú volt 
iram, aki meg nem tudott, annak meg túl gyors. Más területeken is érkeztek egymásnak 
ellentmondó igények. 

• A gyakorlaton Word-öt és Excel-t gyakoroltató, előadáson az informatikai 
alapfogalmait, a számítógép elvi működését bemutató alapozó tárgyat igen sokan 
megkérdőjelezték, helyette inkább a programozás megalapozását kérték. 

• Meglepő módon a beérkező vélemények a matematikai tárgyak előadásait nem igazán 
kritizálták, a pár kritika csak a mennyiséget érintette. Ugyanezen gyakorlatok már nem 
szerepeltek ilyen jól, több konkrétumot, életszagú példákat, számítógépes 
alkalmazásokat igényeltek. 

• Több vélemény hiányolta a diverz tudást, az adott kompetenciához vezető különböző 
utat, azaz a több, piacképesebb nyelv, eltérő (NoSQL) adatbázis-kezelők, és a Microsoft 
megoldások megismerését. 

• Megjelent a projekt- és csoportmunka nagyobb arányúvá tétele és hozzá kapcsolódóan 
egy igazságos értékelés. 

• Felmerült a belépő diák képességeinek felmérése is, amely ötletnek remek, csak ezt a 
felvételi beadása elé kellene ütemezni, nem pedig utána. 

• Érkeztek ötletek, javaslatok a diákság motiválására is, mely egybeesett azzal a tervvel, 
melyet egy hamarosan induló pályázatban fogunk megvalósítani. 

Örömmel vettük, hogy a diákok és a szakfelelősök nagyjából ugyanazokat a problémás 
pontokat emelték ki, és hasonló fejlesztési pontokat fogalmaztak meg. Így a megfogalmazott 
igények, javaslatok nagyon nagy része szemponttá vált a tervek kidolgozása során, és végül 
elnyertük a HÖK támogatását is. 
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3. A Debreceni Egyetem Informatikai Karának megoldási javaslatai 

Ebben a fejezetben a kialakított képzési programjaink legfontosabb értékeit, tulajdonságait 
ismertetjük. Értelemszerűen a lista nem teljes, de elég részletes ahhoz, hogy egyértelművé 
váljanak az új képzési program hangsúlyai. 

Gyakorlatorientáltság 

A kor elvárásának megfelelően az ismeretek nagy része a tényleges munkavégzés során 
azonnal, vagy kis adaptációval azonnal használható tudáselemeket tartalmaz. Az elméleti 
és/vagy alapozó ismeretek valós gyakorlati példákon keresztül épülnek be a képzésbe. Fontos, 
hogy minden esetben a számítógép, mint eszköz használata előtérbe kerüljön. Ahol lehetséges 
volt, ott az előadások szerepét a gyakorlatok és/vagy szemináriumok vették át. Meglátásunk 
szerint az elméleti tudás nagy része számonkérhető gyakorlati feladatokon keresztül, gyakorlati 
foglalkozások során. 

Folyamatos számonkérés 

Az elmúlt évek tapasztalatai, a hallgatókkal lefolytatott egyeztetések alapján indokolttá vált egy 
folyamatos számonkérést támogató képzési program kialakítása. Ez előtérbe helyezi a 
gyakorlati foglalkozásokat a klasszikus akadémiai előadásokkal szemben. A gyakorlati 
foglalkozások lehetővé teszik akár a hetenkénti számonkéréseket is. Ennek számos előnyét 
maguk a hallgatók is megfogalmazták: ösztönző/kényszerítő erő a folyamatos tanulásra, 
egyenletes és tervezhető terhelés, pontosabb mérése a tudásnak. Ezen előnyök újabb előnyöket 
indukálnak, például a tananyag követhetőségét, hiszen a szükséges, a félév során elhangzott 
ismeretek rendelkezésre állnak, mert a hallgatóknak a számonkérések miatt azt folyamatosan 
el kell sajátítania. 

Több gyakorlat, azaz gyakorlati jegy 

A fentiek alapján könnyen érthető módon csökken a vizsgák száma, rövidülhet a vizsgaidőszak. 
A gyakorlati jegy számos vonatkozásban eltér a vizsgajegytől. A szabályozás szempontjából a 
gyakorlati jegy elektronikus tanulmányi rendszerbe történő rögzítése után csak 
méltányosságból javítható, de a beírás előtt lehetőséget kell biztosítani minden esetben a 
javításra. Ezt a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban rögzítettük. 

Kooperatív képzés 

A gyakorlati képzés során nagyon fontos, hogy az ismeretek bevezetésére használt gyakorlati 
példák a valós életből származzanak. Ennek érdekében erősen számítunk az ipari 
kapcsolatainkra ebben a vonatkozásban is. Ez egyrészt a szükséges tudás rendelkezésünkre 
bocsátása, másrészt a cégek oktatásban való részvételét jelenti. Ez akár azt is jelentheti, hogy 
egy-egy kurzus megtartása helyett valamelyik kurzus pár heti óráinak megtartásának terheit 
vállalja az adott cég. A cégek ilyen értelemben történő megjelenése az oktatásban erősíti azt a 
lehetőséget, hogy a hallgatók szakmai kapcsolatokat alakíthassanak ki a cégekkel, a 
későbbiekben pedig szakmai gyakorlatuk, szakdolgozatuk tervezésekor megfelelő ismeretek 
birtokában dönthessenek. 
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Kompetencia elvű tárgyi struktúrák 

A tárgyak jól meghatározott kompetenciák kialakításához járulnak hozzá. Az egymásra épülő 
tárgyak esetén mérhető ki- és bemeneti kompetenciák kerültek meghatározásra, amely lehetővé 
teszi, hogy egy adott tárgy felvétele során az oktató biztos lehessen abban, hogy az adott tárgy 
alapozó tárgya a megfelelő kompetenciákat már kialakította. Ennek egyik fontos eleme a 
kapcsolódó tárgyak felelőseinek/oktatóinak közös munkájaként előálló kompetenciamérést 
megoldó számonkérés megtervezése. 

Felzárkóztatás 

Az elmúlt években szembesültünk azzal, hogy a beérkező hallgatók jelentős hiányokkal 
terheltek az algoritmikus gondolkodás és/vagy programozás területén. Az új oktatási 
programunkba már a rendszeren belül is kezeljük ezt a problémát. Számos alapozó tárgy esetén 
bizonyos, korábban elvárt bemeneti kompetenciák kialakítását is bevállaltuk. Ez természetesen 
nem azt jelenti, hogy a korábbi felzárkóztató tárgy elvesztette szerepét, hanem sokkal nagyobb 
hiányok pótlása is vállalhatóvá vált. Bár ennek a cikknek nem fő fókusza a tehetséggondozás, 
szeretnénk kiemelni, hogy erre is megfelelő módszereket dolgoztunk ki korábban, amelyek 
könnyen beemelhetők az új képzési programba is. 

Csökkentett óraszám 

A képzés során nagy hangsúlyt helyezünk a hallgatók önálló munkára szoktatásra. Így a 
kontaktórák mellett az otthoni munka is nagyon fontos. Ez az egyes tárgyak kreditértékét 
növelte, aminek közvetett hatása az, hogy a heti óraszám csökkent. Ez egy rugalmasabb, 
tervezhetőbb terhelést jelent a hallgatók számára. A mesterképzés esetén igyekszünk olyan 
órarendet kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy a hallgatók munkát tudjanak vállalni, illetve 
munkahelyükön dolgozni tudjanak. Talán nem kell hangsúlyoznunk, hogy ez nem egy 
munkavállalást ösztönző modell, hanem az elmúlt évek tényeinek figyelembevételével 
kialakított, a tényleges igényekre adott válaszként megszületett modell. 

Szakdolgozat/diplomamunka szerepének növelése 

A képzés során – különösképpen a mesterképzés esetén – a szakdolgozat/diplomamunka a 
legnagyobb szakmai kihívás a hallgatók számára. Úgy is tekinthetünk rá, mint az első, komoly 
szakmai munka, amely referenciaként is kell, hogy szolgáljon. Ennek a komolyságához mérten 
jól szabályozott keretek között kell megvalósulnia, fontos garanciákat tartalmazva arra is, hogy 
a hallgató a megfelelő szakmai támogatást megkapja a témavezetőtől a képzés során. Ennek 
fontos eleme a témaválasztás és annak kidolgozása a témavezetővel együtt egy olyan tervvé, 
amelyet egy erre felkért bizottság egy témavédés során ellenőriz és megfelelő szakmai 
tanácsokkal jobbá tesz. 

Minőségbiztosítási elemek a képzésben 

A belépési kompetencia mérése, a felzárkóztatás, a tárgyakhoz meghatározott fejlesztendő 
kompetenciák listája, az egymásra épülő tárgya elvárt kompetencia-kapcsolata mind-mind egy-
egy elemét jelentik egy kidolgozandó minőségbiztosítási rendszernek. 

A piaci kihívásoknak megfelelő képzés 

A képzéseink teljes struktúrájának és tartalmának kidolgozása során fontos szerepet szántunk a 
piac szereplőinek. Számos céget a kezdetektől bevontunk a munkába. A szeptembertől induló 
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képzéseink tárgyainak tematikáját egy erre kialakított bizottság folyamatosan nyomon követi 
és a szükséges finomhangolásokat elvégezni. Ebben a bizottságban fontos szerepet vállalnak a 
piaci szereplők is. 

4. Összegzés 

Megítélésünk szerint az informatika területén az új KKK kellő mozgásteret ad a felsőoktatási 
intézmények számára, lehetőséget biztosít arra, hogy a képzésben a szükséges változtatásokat 
megtegyük. A gyakorlatorientáltság hangsúlyozása kézzelfogható válasz az informatikai ipar 
által megfogalmazott követelményekre. A képzés átalakításának folyamata csak akkor lehet 
sikeres, ha nem egy lezáruló folyamatnak tekintjük, hanem megteremtjük annak a lehetőségét, 
hogy folyamatosan értékelve az oktatási munkánkat megtegyük a szükséges változtatásokat. 
Ennek érdekében a Debreceni Egyetem Informatikai Karán létrehoztunk egy Kurrikulum 
Tanácsadó Testületet. Mintaként a számos külföldi egyetem jól működő Curriculum Advisory 
Board szolgált. A testületnek tagjai egyetemi oldalról a dékán, az oktatási dékánhelyettes és a 
hallgatói képviselő mellett, a szakfelelősök, az ipar oldaláról pedig a legfontosabb ipari 
partnereink meghatározó szakmai képviselői. Terveink szerint a testület félévente ülésezik, és 
legfontosabb feladata a folyó képzés értékelése mellett az előttünk álló félévre való felkészülés 
elősegítése. Az ipari partnerek bekapcsolódása az oktatási munka értékelésébe és tervezésébe 
közvetlenül elősegíti a munkaerőpiac igényeinek gyors és közvetlen beépítését az oktatás teljes 
folyamatába. 
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Szoftvertesztelés oktatása a Debreceni Egyetem 
Informatikai Karán: múlt, jelen, jövő 

Teaching software testing at the Faculty of Informatics, 
University of Debrecen: past, present and future 
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Absztrakt: A Debreceni Egyetem Informatikai Kara oktatásában mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy 
képzési portfóliójában megjelenjen a szoftverfejlesztési életciklus minden lépése, a követelmény feltárástól az 
evolúcióig. Míg egyes területek önálló tantárgyat vagy tantárgyakat kapnak, addig más területek egy-egy 
tantárgy részeként kapnak helyet. Az elmúlt években munkaerő piaci igényekre reagálva a Kar kiemelkedő 
figyelmet fordított a szoftvertesztelés oktatására és a szakma népszerűsítésére a hallgatók körében. Ennek egyik 
első lépéseként a Debreceni Egyetem Informatikai Karának és a régióban meghatározó informatikai vállalatok 
példaértékű együttműködésének eredményeként jött létre a Debreceni Tesztelői Kerekasztal. A kezdeményezés 
célja, hogy olyan platformot biztosítson a szakmának, mely elősegíti a tesztelés presztízsnövelését és 
népszerűsítését, a tudásközvetítést, illetve a pályakezdők és a munkaerőpiac közötti kapcsolatteremtést. A 
Debreceni Tesztelői Kerekasztal által kezdeményezett első képzés a 2013 októberében indult Kompetens 
szoftvertesztelés a gyakorlatban (CoSTiP) címet viselő szabadon választható kurzus volt. Mára a Kar hivatalosan 
is a Magyar Szoftvertesztelői Tanács által akkreditált tesztelői képzőhelyé lépett elő. Az oktatásban megjelent új 
tantárgyak segítik az tesztelői tudás elmélyítését. A kialakított új képzési programban az elmúlt évek 
tapasztalatait figyelembe véve, már kötelező tantárgyak formájában, vagy kötelező tantárgyak tematikájának 
hangsúlyos elemként jelenik meg a tesztelés. A képzések kialakítása során nagy hangsúlyt fektettünk az egyes 
szakok differenciálására, hogy egy-egy szak hallgatói milyen tesztelői területen fognak elhelyezkedni.  

Kulcsszavak: szoftvertesztelés, tesztautomatizálás 

Abstract: The Faculty of Informatics at the University of Debrecen has always paid an emphasized attention to 
include all the steps of the software development life cycle from the specification of the requirements to the 
evolution in its teaching portfolio. While some fields are included in separate subjects, some others appear as 
parts of one or another subject. In order to react to the actual needs of the labor market, in the past few years the 
Faculty paid special attention on the teaching of software testing and on the promotion of the profession between 
students. As one of the first steps as a result of the exemplary cooperation of the University of Debrecen, Faculty 
of Informatics and regional IT companies Debrecen Testing Board has been established. The aim of the initiative 
is to provide a platform to the field that helps the promotion and boost the prestige of testing, while it may also 
serve as a connection interface between entrants and the labor market. One of the first courses started by the 
DTB was the Competent Software Testing in Practice (CoSTiP) subject in 2013 that was available for students 
as an optional subject. Today the Faculty is an official accredited training partner of the Hungarian Testing 
Board. These new subjects help the students to get a more deep knowledge about software testing. As a result of 
the new teaching program, based on the experience gained in the past few years, software testing will be a part of 
the teaching portfolio as compulsory subjects, or as emphatic parts of the syllabus of compulsory subjects. While 
planning the different courses a special attention was paid on the differentiation of the specializations in order to 
provide the perfect options for students based on which field of testing they may work as they get employed. 

Keywords: software testing, test automation 
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1. Bevezetés 

A Debreceni Egyetem Informatikai Kara oktatásában mindig nagy figyelmet fordított arra, 
hogy képzési portfóliójában megjelenjen a szoftverfejlesztési életciklus minden lépése, a 
követelményfeltárástól egészen az evolúcióig. Amíg a  Kar alapképzéseiben egyes területek 
önálló tantárgyat vagy tantárgyakat kapnak, addig más területek egy-egy tantárgy részeként 
kapnak helyet.  
A szoftvertesztelés a kezdetektől fogva jelen volt a Kar tantárgyainak anyagában, 
visszatekintve az elmúlt évtizedre láthatjuk, hogy a munkaerőpiac igényeire, és az iparági 
trendekre reagálva folyamatosan meg tudott változni. Az évek során egyre nagyobb hangsúlyt 
kapott, és egyre szélesebb hallgatói kör számára vált elérhetővé, lehetőséget adva  ezzel, hogy 
a hallgatók megismerjék a szoftvertesztelés elméleti és gyakorlati alapjait. A cikkünkben ezen 
a folyamaton kívánunk végigtekinteni, a kar korai éveitől egészen a 2017 szeptemberében 
megújuló képzések anyagáig. 

2. A múlt: 2007 – 2013 

A tantárgyi tematikákon [1, 2, 3] végigtekintve láthatjuk, hogy a Kar alapképzésének korai 
időszakában az informatikai tantárgyak az alapozást követően elsősorban szoftverfejlesztői 
kompetenciák fejlesztését helyezték előtérbe, ezek mellett a Kar nagy hangsúlyt fektetett az 
adatbázis tantárgyak oktatására. Ebben az időszakban az elsődleges cél a munkaerőpiacon 
jelenlévő szoftverfejlesztői hiány kielégítése volt. A szoftvertesztelés nem jelent meg önálló 
tantárgyként a képzési portfólióban, azonban részismeretek megjelentek egy-egy tantárgy 
részeként.  
A szoftvertesztelésben négy tesztelési szintet különítünk el. A tesztelési szintek közös 
szervezés alatt álló tesztelési tevékenységek csoportjai, melyek felelőségi körökhöz 
kapcsolódnak [4]. A négy tesztelési szint a komponensteszt, az integrációs teszt, a 
rendszerteszt és az átvételi teszt. [5] A képzés tantárgyai gyakorlati megközelítésben 
elsősorban a komponensteszt és az integrációs teszt szintjét érintették, hiszen ezek azok a 
szintek, melyeket tipikusan a fejlesztők végeznek egy szoftver fejlesztése során. Ezek az 
ismeretek kizárólag a programozó informatikus képzés tananyagában jelentek meg. A 
gyakorlati anyag elsősorban a Programozási környezetek és a Programozási technológiák 
tantárgy óráin, az egységtesztelés gyakorlati elsajátítását, és a hozzákötődő eszközök, 
metrikák és minták bemutatását jelentette. A Programozási technológiák előadás anyagának 
meghatározó részét (közel 30 százalék) képezte a szoftvertesztelés elméletének (validáció és 
verifikáció) átfogó bemutatása.  
Az évek során a fent említett tantárgyak tananyagai folyamatosan követték az iparági 
trendeket, ám az ismeretek továbbra is elsősorban a fejlesztőkre koncentráltak. Az integrációs 
tesztszint jelentős része, valamint a rendszerteszt és átvételi teszt szintje csak az elméleti 
anyagban jelent meg.  
Mindeközben a Karnak szembesülni kellett a munkaerőpiac felől érkező nyomással, a 
régióban jelentősen megnövekedett az igény a szoftvertesztelők iránt. 
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3. A jelen: 2013 –2017 

A Debreceni Tesztelői Kerekasztal 

A munkaerő piaci igényekre reagálva a Kar felismerte, hogy a szoftvertesztelés oktatását ki 
kell terjeszteni, és nem csak a tananyagot kell kiegészíteni, hanem azon hallgatók számára is 
elérhetővé kell tenni, akiknek a korábbi években nem volt lehetősége megismerkedni a 
szoftvertesztelés elméleti és gyakorlati anyagával.  
Első lépéseként a Debreceni Egyetem Informatikai Karának és a régióban meghatározó 
informatikai vállalatok példaértékű együttműködésének eredményeként jött létre a Debreceni 

Tesztelői Kerekasztal (DTK).  

A DTK partnerei: 

• Debreceni Egyetem - Informatikai Kar 
• National Instruments Hungary Kft. 
• Neuron Szoftver Kft. 
• IT Services Hungary Kft. 
• Schönherz Iskolaszövetkezet 
• Expert Training Kft. 
• Epam Systems Kft. 

A kezdeményezés célja, hogy olyan platformot biztosítson a szakmának, mely elősegíti a 
tesztelés presztízsnövelését és népszerűsítését, a tudásközvetítést, illetve a pályakezdők és a 
munkaerőpiac közötti kapcsolatteremtést [7]. 

Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban 

A Debreceni Tesztelői Kerekasztal által kezdeményezett első képzés a 2013 októberében 
indult Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban (CoSTiP) nevet viselő kurzus volt, 
melyet 17 hallgató végzett el sikeresen. A képzés anyagának kidolgozásakor fontos szempont 
volt, hogy egy olyan nemzetközi és az ipart által elfogadott tanfolyam anyagához igazodjunk, 
mely teljes egészében felöleli a szoftvertesztelés alapjait. Ezen elveket követve választottuk 
az International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) által hivatalosan 
jóváhagyott Alapszintű Tesztelői Tanúsítvány (Certified Tester Foundation Level (CTFL)) 
tananyagát. [6]  
A pilotprogram elsődleges célja a szoftvertesztelés népszerűsítése, illetve az ISTQB® 
vizsgákhoz igazodó ismeretek gyakorlati példákkal tarkított átadása volt. A kurzust az 
egyetem oktatói mellett, a piacon tevékenykedő, hétköznapi munkájuk során is a teszteléssel 
foglalkozó szakemberek tartották. A vizsgák eredményei alapján a tesztelői munkaerőt 
igénylő cégek a Schönherz Iskolaszövetkezet közreműködésével válogathattak a képzést 
végzett hallgatók közül. A pilot kurzuson szerzett tapasztalatok, a hallgatóktól és a 
munkaerőpiacról érkező pozitív visszacsatolások hatására úgy döntöttünk, hogy a tárgyat a 
következő félévekben is meghirdetjük. Így került elfogadásra a Kompetens szoftvertesztelés a 
gyakorlatban nevű szabadon választható tantárgy, mely 2 óra elmélet és 2 óra laboratóriumi 
gyakorlatból áll. A tantárgy meghirdetésre került a 2013/2014-es tanév második félévében is, 
és jelenleg is oktatjuk. A tantárgy előfeltétele a Magas szintű programozási nyelvek 2. és az 
alapképzés minden szakjának hirdetjük (1. ábra). A tantárgy töretlenül nagy népszerűségnek 
örvend a hallgatók körében (2. ábra).  
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1. ábra. A Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban tantárgy hallgatói létszámának eloszlása  
az egyes szakok között 

 

2. ábra. A Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban tantárgy létszámának alakulása  
az elmúlt félévekben 

A Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban tantárgy eredményei 

A tantárgy oktatása során szerezett tapasztalatokat, és felhalmozott tudást kihasználva 2015. 
október 31-én sikeresen lezárult a Debreceni Egyetem Informatikai Karának akkreditációs 
folyamata, így a Kar hivatalosan is a Magyar Szoftvertesztelői Tanács akkreditált ISTQB® 
tesztelői képzőhelyé lépett elő.  
A Kar által kialakításra került egy szoftvertesztelői labor, melyben szabad és nyílt forráskódú 
szoftverek mellett, a kar által megvásárolt – iparban is népszerű – kereskedelmi szoftverek is 
(SmartBear TestComplete, SmartBear QAComplete) használhatóak. Ezek a szoftverek 
licencük alapján nem csak oktatásra, hanem a futó ipari projektjeink során is használhatóak a 
szoftvertesztelés támogatására és automatizálására. 
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A tantárgyat az elmúlt 7 félévben 120 hallgató vette fel, és ebből 118 hallgató teljesítette. A 
tantárgy eredményeinek vizsgálatához a kurzust korábban elvégzett hallgatóit egy kérdőívben 
kérdeztük a tantárgyról. A tantárgyat – az előfeltételei miatt – tipikusan végzős, vagy 
végzéshez közeli hallgatók veszik fel, jelentős részük már nem hallgatója az egyetemnek, ami 
jelentősen megnehezítette a kapcsolatfelvételt. 
A kérdőívben elsősorban arra voltunk kíváncsiak, hogy a hallgatókat mi motiválta a 
tantárgyfelvételkor, és arra, hogy a kurzus elvégzését követően próbálkozott-e a tesztelői 
munkakörben elhelyezkedni.  

 
3. ábra. A tárgyfelvétel motivációjának eloszlása a hallgatók között 

 
4. ábra. Tesztelői állás keresés szándékának eloszlása a hallgatók között 

 
5. ábra. Tesztelői munkakör betöltésének sikeressége a megkérdezett hallgatók között 

A diagramokat megvizsgálva láthatjuk, hogy a kérdőívet kitöltő hallgatók 55 százaléka a 
tesztelői szakma iránti érdeklődés motiválta a tárgyfelvételkor (3. ábra), ám a kurzus 
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elvégzést követően közel 60 százaléka jelentkezett tesztelői állásra (4. ábra). A 
megkérdezettek 34 százaléka dolgozott, vagy jelenleg is tesztelőként dolgozik (5. ábra).  

 
6. ábra. A tesztelői munkakört betöltő hallgatók földrajzi eloszlása 

A tesztelői munkakört betöltők 88 százaléka Debrecenben, 12 százalék Budapesten 
helyezkedett el. 

 
7. ábra. Sikeres ISTQB vizsgák eloszlása a megkérdezett hallgatók között 

 
A megkérdezett hallgatók 21 százaléka rendelkezik hivatalos ISTQB® vizsgával is.  
 

 
8. ábra A tesztelői munkakört betöltő hallgatók földrajzi eloszlása 
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Tesztautomatizálás a gyakorlatban 

A Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban tantárgyra épül rá a Tesztautomatizálás a 

gyakorlatban tantárgy. A tantárgyat a debreceni Epam Systems Kft. és National Instruments 
Hungary Kft. gyakorló tesztautomatizálási szakemberei tartják, a tananyagot velük közösen 
alakítottuk ki. A tantárgy közel egy éves előkészítése után 2016 októberben és novemberben 
egy pilot képzés keretei között teszteltük a tervezett tananyagot. A képzésben kilenc 
Kompetens szoftvertesztelés a gyakorlatban tantárgyat már elvégzett hallgató vett részt. Hét 
alkalommal, alkalmanként 4 órán hallgathatták meg a jövőbeli tantárgy anyagát. A képzés 
végén a hallgatók értékelték a tantárgyat, a tananyagot, az oktatókat. Az értékelésből leszűrt 
tapasztalatokat beépítettük a tantárgy anyagába, és 2016/2017 második félévében már 
hivatalos tantárgyként vehették fel az érdeklődő hallgatók. Az első félévben 12 hallgató 
teljesítette sikeresen a tantárgyat. 

4. A jövő: 2017 szeptemberétől 

2017 szeptemberétől a Debreceni Egyetem Informatikai Karának képzései megújulnak. 
Korábban kötelező tantárgyak megszűnnek, helyette új tantárgyak jelennek meg és a 
választható tantárgyak rendszere is teljesen átalakul. Ezen változások lehetővé tették, hogy a 
szoftvertesztelés oktatását újrapozícionáljuk az alapképzés szakjaiban. Az új koncepciók 
kialakítása során fontosnak tartottuk, hogy figyelembe vegyük az Kompetens szoftvertesztelés 
a gyakorlatban oktatása során szerzett tapasztalatokat. A jövőbeli fejlesztőknek szánt tesztelői 
ismereteket oktatását a Programozási környezetek és a Programozási technológiák tantárgy 
helyett kialakított Szoftverfejlesztés tantárgy veszi át. 
Az új képzési portfolióban a programtervező informatikus hallgatók a választható 
Szoftvertesztelés nevű tantárgy keretein belül ismerkedhet meg a szoftvertesztelés alapjaival, 
valamint kihasználva a hallgatók szoftverfejlesztési ismereteit a tantárgy óráinak közel fele a 
tesztautomatizálás gyakorlati és elméleti alapjainak az átadását hivatott megcélozni.  
A gazdaságinformatikus hallgatók a kötelező Szoftverfejlesztés és -tesztelés alapjai tantárgy 
keretei között sajátíthatják el az ISTQB® vizsgákhoz igazodó ismereteket, a tantárgy 2 óra 
elmélet és 2 óra laboratóriumi gyakorlatból áll.  
Mindkét tantárgy oktatása során továbbra is támaszkodunk a DTK partner vállalatai által 
delegált gyakorló tesztelő szakemberek segítségére. 

5. Konklúzió 

Debreceni Egyetem Informatikai Karának oktatásában továbbra is fontos szerepet tölt be a 
szoftvertesztelés oktatása. Az elmúlt évtized tapasztalatait beépítve az új képzési portfólióban 
már szakok szerint differenciált, gyakorlatorientált képzések során ismerkedhetnek meg a 
hallgatók a szoftvertesztelés, a tesztautomatizálás elméleti és gyakorlati alapjaival. 

6. Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a Debreceni Tesztelői Kerekasztal minden tagjának és 
partnerének, valamint kiemelten az Epam Systems Kft., a National Instruments Hungary Kft., 
Neuron Szoftver Kft., IT Services Hungary Kft., dolgozóinak, akik részvettek a tantárgyak 
oktatásában, a tananyagok kialakításban: 
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• Katona Norbert (NI) 
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• Kundra Zoltán (NI) 
• Novák Ádám (EPAM) 
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Első lépések a hallgatói saját eszközök felhasználására  
az ELTE Informatika Karán 

First steps to use students’ own devices at  
ELTE Informatics Faculty 
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Absztrakt: Ma már a hétköznapi tevékenységeink során is különböző okos eszközök vesznek körül bennünket, 
amelyek valós idejű szolgáltatásokkal teszik könnyebbé az életünket. Egy korábbi felmérésünk szerint az 
informatikus hallgatóink több mint 90-a rendelkezik valamilyen mobil okos eszközzel: telefonnal, tablettel vagy 
laptoppal. Ezeket az eszközöket folyamatosan magukkal hordják (teljesen természetes számukra ezek 
használata), így egyfelől képesek állandó és azonnali információkeresésre tanulmányaikkal kapcsolatban, 
másfelől azonban ezek a technikai lehetőségek elvonhatják figyelmüket akár előadás közben is az anyagról. "Állj 
az élére, ha megakadályozni nem tudod" szellemében úgy gondoljuk, hogy ezen eszközök használatát 
bevonhatjuk oktatási módszereink közé. A BYOD (Bring Your Own Device) rendszer alkalmazása a 
felsőoktatásban sem ismeretlen ma már, általában különböző oktatási anyagokat, kampusz információkat tesznek 
közzé ebben a formában.  
A mi megoldásunk újdonsága abban mutatkozik meg, hogy az előadások interaktivitását és ezzel a hatékonyabb 
tanítást, tanulást segíti elő. A hallgatók saját eszközeikkel rákapcsolódva az előadás menedzselő alkalmazásra 
képesek arra, hogy az előadás ideje alatt kérdéseket tegyenek fel az oktatónak, aki ezeket a kérdéseket valós 
időben láthatja és reagálhat rá. A rendszer előnye, hogy a diákok munkáját, aktivitását folyamatosan lehet 
egyénre szabva nyomon követni. Jelenleg a munkaerőpiacon meglévő jelentős informatikus hiány indukálja,  
minden felsőoktatási intézmény a korábbiaknál is jobban érdekelt a lemorzsolódó hallgatói létszámok 
csökkentésében. Különböző megoldások születtek, de általában közös vonásuk, hogy a hallgatói előmenetelt 
folyamatosan monitorozzák, hogy szükség esetén még időben közbeléphessenek. A korábban szokásos papír 
alapú katalógusokat is kiváltja ez a rendszer, hiszen az alkalmazásba való bejelentkezéssel a hallgató egyúttal 
regisztrál az elektronikus  jelenléti listára is, ami azonnali lekérdezést tesz lehetővé.  

Kulcsszavak: valós idejű, interaktív, BYOD, web-es alkalmazás, felsőoktatás 

Abstract: Nowadays we are surrounded by smart devices already  in our daily life which help us by offering 
real-time services. According to our previous survey more than 90% of our informatics students have some type 
of smart mobile devices like smart phones, tablets or laptops. These devices are always with them (they use them 
naturally), therefore from one hand they are able to find just in time information about the learning material but 
by the other hand these technology may disturb them during the lectures. Thinking to the statement: "Stand to 
the edge if you are not able to stop it!" we  should like to use these devices and build these new possibilities into 
our educational methodologies. Using BYOD  (Bring Your Own Device) system is not an unknown form in the 
case of higher education, usually  campus information and m-learning materials are supported this way.  
The newness of our system is that we should like to make the lectures itself more interactive and with it perform 
a more effective way of learning and teaching. Students after logging into the lecture manager application are 
able to ask questions from the lecturer during the lecture. The lecturer may follow these questions in real-time 
and   answer to them. The advantage of the system that the activity, the work of students may be followed and 
monitored continuously. Today due to the want of informaticians in the labour market higher institutes are much 
more interested in decreasing drop out of students. A lot of different solution is to be worked out but one of the 
common details is that they all try to follow the students' headway continuously to be able to intervene if it is 
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necessary. Instead of the previously used paper based catalogue system logging into our application the student 
meanwhile register to the attendance list too, which may be listed in real-time. 

Keywords: real-time, interactive, BYOD, web-application, higher education 

1. Bevezetés 

„The Net Generation Has Arrived... Are you ready for it? Chances are you know a person 

between the ages of 11 and 30. You've seen them doing five things at once: texting friends, 

downloading music, uploading videos, watching a movie on a two-inch screen, and doing 

who-knows-what on Facebook or MySpace. They're the first generation to have literally 

grown up digital--and they're part of a global cultural phenomenon that's here to stay” [1]. A 
mai fiatalokra olya annyira jellemző (a fenti idézetben szereplő) több különböző tevékenység 
egyidejű végzését multi-tasking-nak hívja az irodalom. Elterjedésével egyidejűleg sokan ku-
tatták ennek lehetséges előnyeit, hátrányait az élet különböző területein. Kutatások alapján azt 
állítják, hogy a multi-tasking tevékenység jellemzően nem gyorsítja, hanem inkább lassítja a 
munkavégzést, rontja a hatékonyságot (felmerült az agy fizikai megváltozásának lehetősége 
is). [2,4]  A folyamatos multi-taszk számlájára írható, hogy a mai ifjúság egyre rövidebb ideig 
képes ugyanarra figyelni (hiperfigyelem).  [3,5] Nyilvánvaló, hogy a felületesebb figyelem a 
tanulás területén is nehézségeket okozhat. Saját magunk is tapasztalhatjuk mindezt a 
tanóráinkon, hiszen a hallgatók folyamatosan a kezük ügyében tartják a mobil eszközeiket, 
időről időre rápillantva ezekre – ezek a tevékenységek természetesen elterelik figyelmüket a 
témáról és ezáltal könnyebben elveszthetik a megértés fonalát.  
Mit is tehet ilyen helyzetben az oktató? Véleményünk szerint a tiltás helyett érdemes ezeket 
az eszközöket bevonni a tanulásba!  Egyre több felsőoktatási intézmény használja fel a hall-
gatók saját mobil eszközét (BYOD – Bring Your Own Device) az egyetemi élet szervezése 
során vagy akár magában az oktatásban is, online segédanyagokat, tananyagokat kínálva. [6]   
Ahhoz, hogy az intézményünk sikerrel elmozdulhassunk ebbe az irányba, fel kellett mérni, 
hogy milyen az okos telefon penetráció hallgatóink között, amit a Tet_SK szlovák- magyar 
bilaterális projekt keretében végeztünk el szlovák kollégáinkkal együtt. [7] A felmérések azt 
mutatták, hogy 90%-95%-nál nagyobb az olyan eszközök aránya, amelyekkel a hallgatók 
csatlakozhatnak az internetre. Ez a felmérés a 2015/2016-os tanévben készült, a jelenben ez az 
arány a tapasztalatunk szerint közelíti a 100%-ot. Ennél az aránynál kicsit rosszabb a korlátlan 
internet elérés lehetősége, amit nyilvánvalóan anyagi gátlótényezők behatárolhatják. 
Szerencsére azonban az egyetemi kampuszok területén van kiépült WiFi hálózat, amelyre a 
hallgatók ingyenesen csatlakozhatnak, ami a mi projektünket segíti.  

2. Az előadások modernizációja 

Évszázadok alatt alakult ki az egyetemi előadások mai formája, azonban ez az új generáció 
számára már nem igazán vonzó. Az utóbbi évtizedben azt lehetett észrevenni, hogy a diákok 
egyre kevésbé tartották fontosnak ezeket az előadásokat a szakmai továbbfejlődésük 
szempontjából, amit a kiürülő padsorok és a hallgatói megjegyzések támasztanak alá. D. 
Willet az angol ex-miniszter nyilatkozata is a fentebb vázolt problémára utal: “The days 

where the academic experience is simply sitting in rows with 500 other people taking notes 

from slides on a screen that you can access online on your laptop, universities now have to do 

far better than that." ( http://bit.ly/1ntkoDX )  
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Az internet, mint állandóan és gyorsan elérhető információforrás, amellyel naprakészek 
lehetünk a tudományos világ újdonságait tekintve is, át kell, hogy formálja az előadások 
tartalmát és az azoknál alkalmazott tanítási módszereket is. Mivel az egyes témákhoz tartozó 
részletes tudnivalók bármikor elérhetők a hallgatók számára, az előadásokon nem szükséges 
már ezekre különösebb hangsúlyt fektetni. Felértékelődik az előadások áttekintő szerepe, 
annak a bemutatása, hogy mire kell különösen figyelni egy adott területen a feladat 
megtervezése és kivitelezése során. A személyes tapasztalatok átadása, a szakmát hosszabb 
ideje művelő hiteles szakembertől egyre hangsúlyosabbá válik. Azt látjuk, ahhoz, hogy az 
előadások újra élénkek, lüktetők legyenek egyfajta „show” jelleget kell, hogy kapjanak. 
Egyrészt a fókuszt nem az általános tartalomra kell helyezni. Az sok online leírásból elérhető. 
Például informatikusoknak nem biztos, hogy hosszan kell mesélni arról, hogyan is működik 
az RSA algoritmus, mi annak elméleti háttere, hanem rövid áttekintés után konkrétan 
megmutatni, hogy például a (11,15) nyilvános kulcs(om)hoz tartozó (3,15) saját kulcs 
segítségével, hogy dekódolom az üzeneteimet. Másrészt mindenképpen szerencsés, ha a 
legfrissebb technológiákat is látják az előadás környezetében! A felhasznált tanítási 
módszerek tekintetében célunk a hallgatók aktivitásának növelése, bevonva őket az egyes 
felmerülő problémák megoldásába. Ráadásul az évtizedekkel korábbi hallgatói létszámhoz 
képest jelentősen megnövekedett évfolyamok megnehezítik, vagy éppen lehetetlenné teszik a 
személyes odafigyelést, ami pedig komoly motiváló erőt jelenthet. Állításunk szerint az 
előadások interaktívabbá és személyre szabottabbá tehetők felhasználva a hallgatói saját 
mobil eszközöket. [8] Azt látjuk, hogy ehhez remekül használhatunk egy kétirányú interaktív , 
valós idejű kommunikációt biztosító eszközt, ami dinamikus, élénk jelleget is kölcsönözhet az 
órának és ha még saját termék is, legújabb technológiákat használ, akkor igazán „trendi és 
fancy” lehet az előadásunk, gyakorlatunk. 

Az E-Lection rendszer  

Megterveztünk és elkészítettünk egy olyan alkalmazást, amelynek a segítségével a hallgatók 
(akár több százan egyszerre) valós időben csatlakozhatnak egy előadáshoz. Az alkalmazás az 
őszi félév alatt már a gyakorlatban is tesztelés alá került. Elérhetősége a 
http://election.inf.elte.hu linken keresztül.  
A feljelentkezett hallgatók jelezhetik az előadó felé, ha valamit nem értenek vagy akár 
konkrét kérdést is feltehetnek (1. ábra). Ezeket a jelzéseket az oktató látja a saját monitorán 
nevesítve, de a többi hallgató nem, így elkerülhető az a helyzet (amit a szóbeli 
beszélgetéseknél problémaként említenek), hogy nem mernek a többiek előtt jelentkezni, 
nehogy nevetségessé váljanak. Az előadó kompetenciája, hogy mikor és milyen módon reagál 
a beérkezett kérdésekre. Természetesen az oktatónak is lehetősége van a hallgatóknak 
kiküldeni kérdéseket (1. ábra), hogy bevonhassa őket egy-egy probléma megoldásába vagy 
feltérképezze a tudásukat, hasonlóan a különböző oktatásban máshol is alkalmazott 
szavazórendszerekhez. [9]   

 
1. ábra. E-lection rendszer oktatói és hallgatói felülete 
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A kétoldalú kommunikáció oktató és a hallgatók között egy adatbázisban mentésre kerül. Az 
így begyűjtött adathalmazból kinyert információk segítik az oktatót abban, hogy folyamatosan 
finom hangolja az oktatási tartalmat felmérve óráról órára, hogy mely területek azok, amelyek 
megértése még nem tökéletes.  Nyilván az előadás alatt a legjobb jóakarat mellett sem lehet 
minden kérdés megválaszolására sort keríteni, így ezeket a gyakorlati órákon lehet 
megválaszolni. További tervünk (megvalósítás alatt), hogy ezeket a kérdéseket a felkészülési 
időszakokban a hallgatók rendelkezésére bocsássuk, illetve a későbbiekben az értékelési 
rendszerünk részévé tegyük, visszakérdezve az egyes hallgatók korábbi problémás kérdéseire.  

Az implementáció kérdései 

Érdemes pár szót ejteni az e-lection rendszer technikai megvalósításáról, amiről 
részletesebben olvashatnak korábbi cikkeinkben. [8,10] A webes alkalmazás ASP.NET 
környezetben készült el, SignalR támogatással, amely a valós idejű megoldásokért felel. 
(Ennek segítségével a kliens a szerveren lévő információkat frissítési kérés nélkül kapja meg.) 
Ez a megoldás használ új technológiát (nem az ASP.NET), amiről szivesen hallgatnak meg 
részleteket a hallgatók, még közvetlenül oda nem illő, például operációs rendszerek órán is. 
A tetszőleges eszközön történő megjelenítést a jól bevált Bootstrap megoldás segíti. A 
hallgatói és oktatói azonosítás a karunkon minden dolgozó és beiratkozott hallgató által 
birtokolt azonosító alapján történik, így ez nem igényel különösebb karbantartási munkát 
részünkről.  
Említettük már, hogy saját alkalmazás használata különösen jó hatással lehet az órai aktivitás 
növelésére. A tesztüzem során fény derült arra is, hogy a hallgatók egy része abban lát igazán 
kihívást, hogy az alkalmazott eszközt „feltörje”, amit a SignalR kliens oldali JavaScriptes 
részleteinek átírásával meg is tettek. Természetesen ennek korrigálása azóta megtörtént.   

3. Harcban a hallgatói lemorzsolódással 

Az utóbbi években egyre nagyobb számú a lemorzsolódás a felsőoktatásban. Minden 
tudományterületen megfigyelhető ez a jelenség, de különösen erőteljesen jelentkezik az 
informatika és a műszaki tudományok területén (http://bit.ly/2b8fIID). Természetesen ezt a 
visszás helyzetet a felsőoktatási intézmények is érzékelték, amikre különböző támogató 
válaszok születtek például a beilleszkedést segítő szakértőkkel, szakmai mentorrendszerrel. 
Ezek igénybevétele azon múlik, hogy a hallgató időben felismeri-e, hogy segítségre van 
szüksége. A 2016 őszén az ELTE IK-n bevezetett kötelező tanulás-módszertani kurzusok a 
remények szerint minden hallgatót segítenek abban, hogy könnyebben váltsanak a 
középiskola és egyetemi tanulási igények között. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy a korábbi 
években félévente megtörténő állapotfelmérés nem elegendő, az az ideális, ha a hallgatók 
monitorozása folyamatos. Ebbe az irányba tett lépést karunk, amikor 2016 őszétől bevezette a 
Bsc képzésben a kötelező előadásra járást. Nagy létszámú évfolyamok esetében a katalógusok 
kivitelezése nem is olyan egyszerű – időrabló feladat lehet ennek adminisztrációja. Egyrészt 
rengeteg időt vesz el az órából, másrészt később sok időt igényel az oktatótól az összesítés. 

Katalógus rendszer 

Az E-Lection rendszerben megvalósított technológiai háttérrel elkészítettünk egy hallgatói 
BYOD rendszeren alapuló elektronikus katalógus alkalmazást, amely jelenleg a 
http://catalog.inf.elte.hu címen üzemel.  [11] 
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2. ábra. Katalógus rendszer, oktatói oldal – regisztrációs kóddal  

Az alkalmazás legfontosabb jellemzője, hogy több száz ember esetében is pár perc alatt 
elkészül a regisztráció, amelyet az oktatók folyamatosan, valós-időben figyelhetnek, illetve a 
jelenléti íveket a későbbiekben bármikor letölthetik. A fenti 2. ábra egy tipikus jelentkezési 
oldalt mutat. 
A használat során néhány újabb igény fogalmazódott meg. A hallgatók számára lekérdezési 
lehetőség szükséges az elektronikusan tárolt regisztrációikkal kapcsolatban. Lényeges újítása 
lesz az új verziónak, hogy az IP címek már sokkal pontosabban, előadótermekre lebontva 
kerülnek ellenőrzésre. Az új verzió kisebb UI módosításon is átesett. A cikk írásának idejében 
az implementáció kész, jelenleg tesztelés alatt van. (3. ábra)  
 

 
3. ábra. Katalógus új verziója, a jelentkezők listája 

A hallgatók nem lelkesedtek, nem lelkesednek túlzottan a katalógusokért, de az oktatói 
beszélgetésekből nyilvánvaló, hogy észrevehetően javult a hallgatói eredményesség a 
kötelező jelenlétnek köszönhetően.  

4. Összefoglalás 

Napjainkban az okos eszközök elterjedésével életünk minden területe átalakul. Nélkülük talán 
nem is lennénk képesek kezelni a XXI század felgyorsult tempóját. Természetesen minden 
változás magában hordja korábban nem ismert problémák megjelenését is – így van ez most 
is. A fiatalabb korosztály hozzászokott ahhoz, hogy folyamatosan körül van véve ilyen 
eszközökkel és azokat szimultán használja is. A folyamatos „multi- taszking” általában 
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gátolja a tanulást. Ahogy a mondás szól: „Ha nem tudod megtiltani, állj az élére”. Ennek 
szellemében készítettünk egy előadás-menedzselő alkalmazást az E_Lection-t, amellyel 
felhasználva a hallgatói eszközöket is interaktívabbá, érdekesebbé tehetjük az óráinkat. Élő, 
kétoldalú kommunikációs lehetőséget biztosítva az oktató és a hallgatóság között az 
előadások alatt. A fejlesztésünket felhasználtuk az időközben felmerülő elektronikus 
katalógus létrehozásához, amely a visszajelzések alapján beváltotta a hozzáfűződő 
reményeket.     
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Absztrakt: Az egyetemi képzések országszerte folyó általános felülvizsgálata során, az előírt Képzési és 
kimeneti követelmények (KKK) alapján, felülvizsgálatra és jelentős átalakításra kerül(t) a DE Informatikai 
Karának egyik legrégebbi szaka, a Programtervező informatikus alapképzési (bachelor) szak is. Az előadásban 
ismertetjük a szak új képzési szerkezetét, tantervi hálóját, és összehasonlítjuk a régi képzéssel számos szempont, 
pl. a kötelező tárgyak és az oklevél követelmények alapján. Kitérünk a képzésben megjelenő tartalmi 
újdonságokra is, amelyek elsősorban számos új területet lefedő választható tárgy kínálatában jelennek meg. 

Kulcsszavak: PTI BSc, KKK, tantervi háló 

Abstract: Based on the educational and outcome requirements (KKK) of the Hungarian Rectors'  Conference 
the Computer Science BSc program, that is one of the oldest program of the Faculty of Informatics, University 
of Debrecen (DEIK), has also been revised during the country-wide revision of the university courses. In this 
talk, the structure and the curricula of the new degree program are presented and compared with the ones of the 
former program based on various criteria, such as the compulsory subjects and degree requirements. The talk 
also covers the new elements of the program, that occur primarily in the supply of optional subjects. 

Keywords: Computer Science BSc, KKK, curriculum 

1. Bevezetés 

Napjainkban is zajlik az egyetemi képzések általános felülvizsgálata és átalakítása az ország 
valamennyi felsőoktatási intézményében. A sikeres felvételizők már az új képzési tematikákra 
fognak a szeptemberben kezdődő szemeszterben beiratkozni mind az alapképzéseken, mind 
pedig a mesterszakokon. A képzések megújítását számos szempont indokolta. Napjainkra telt 
el elég idő és gyűlt össze elég tapasztalat ahhoz, hogy a bolognai rendszerben folyó 
felsőoktatási képzést minőségét értékelni lehetett. Továbbá reagálni kellett azokra a 
kihívásokra, amelyek az egyetemi képzést érintették input és output oldalról egyaránt. Input 
oldal alatt értve a demográfiai változásokat, melynek hatásaként az aktuális korosztály egyre 
nagyobb aránya kerül be a felsőoktatásba és a középiskolai oktatás problémáit. Ez utóbbi az 
informatikai területen kiemelten hangsúlyos, hiszen az informatika középiskolában való 
oktatása mindmáig nem kielégítően megoldott. Az output oldaláról a legnagyobb elvárás az 
informatikai ipar oldaláról jelentkezik, melynek az új KKK a gyakorlat orientált képzés 
hangsúlyozásával kíván megfelelni. 
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A felülvizsgálati munka több szinten és több lépésben zajlott. Kiinduló pontja a Képzési és 
Kimeneti Követelményekről (KKK) szóló EMMI rendelet, ld. [1]. Ez alapján hozott létre a 
Magyar Rektori Konferencia (MRK) munkabizottságokat, többek között az informatikai 
szakterületen, amelyek konzultációkba szervezték a munkájukat. A folyamat nyomon 
követhető a [2] portálon. Ezen munka eredményeként születtek meg azok az irányelvek, 
amelyek meghatározták a karon folyó munkát, melyet jelen cikkben ismertetünk. 

 
A dolgozat felépítése a következő. A 2. fejezetben a PTI BSc képzés új KKK-jának 
legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze. A 3. fejezetben a Debreceni Egyetem Informatikai 
Végül a 4. fejezetben egy tantárgyat, az Adatbázisrendszereket, kiválasztva mutatjuk be a 
tipikus változtatásokat. A dolgozatot köszönetnyilvánítás zárja.   

2. Az országos PTI BSc KKK legfontosabb irányelvei 

A PTI BSc szak legfontosabb alapadatai az alábbiak, ld. [3] és [4]. Az alapképzési szak 
megnevezése: programtervező informatikus (angolul: Computer Science). Az alapképzési 
szakon szerezhető végzettségi szint alapfokozat, bachelor, baccalaureus (rövidítve: BSc 
fokozat) és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése programtervező informatikus 
(angolul: Computer Scientist) A képzési terület informatika. A képzési idő 6 félév. Az 
alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit. A szak orientációja: 
gyakorlat-orientált: 60-70%. A szakdolgozat elkészítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit. A 
szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit. A 
szakképzési területek egységes osztályozási rendszer szerinti (ISCED) tanulmányi területi 
besorolása 481. 
A képzés célja programtervező informatikusok képzése, akik képesek szoftver orientált 
információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, 
szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni. 
Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 
Az elsajátítandó szakmai kompetenciák, mint az összes képzésnél, négy terület köré 
csoportosulnak: tudás, képesség, attitüd valamint autonómia és felelősség. Ezekre a 
területekre az Adatbázisrendszerek tantárgy kialakításának részletes ismertetésén térünk majd 
ki.  
A KKK további követelményekként fogalmazza meg az alábbiakat. Az alapfokozat 
megszerzéséhez legalább egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos 
szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal 
egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. A szakmai gyakorlat 
egyéni vagy csoportmunkában erre alkalmas szervezetnél vagy a felsőoktatási intézmény 
gyakorlóhelyén teljesítendő legalább nyolc hétig tartó (320 igazolt munkaórát tartalmazó) 
projekt-struktúrájú gyakorlat. 

3. A PTI BSc szak a Debreceni Egyetem Informatikai Karán 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán a három informatikai alapképzés (PTI, MI és GI) 
reformjára szakbizottságok jöttek létre az alábbi területeken: 

• A Bizottság: matematikai ismeretek (vezető: Dr. Fazekas István) 
• B Bizottság: számítástudományi ismeretek (vezető: Dr. Vaszil György) 
• C Bizottság: hálózati ismeretek (vezető: Dr. Sztrik János) 
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• D Bizottság: adatkezelési, grafikai és operációs rendszerek ismeretek (vezető: Hajdu 
András) 

• E Bizottság: programozási és szoftverfejlesztési ismeretek (vezető: Dr. Varga Imre) 
A bizottságok szervezték a szakmai munkát, alapvetően az általuk tett javaslatok alapján 
alakultak ki maguk a tantárgyak és alakultak ki a tematikáik. A bizottságok javaslatai alapján 
azután egy ún. szuperbizottság, melynek tagjai a kar vezetése (dékán és dékánhelyettesek 
különös tekintettel az oktatási dékánhelyettesre), és a 3 alapszak szakfelelőse, hozták meg a 
végleges döntéseket.  
A döntéseknél alapvető szerepet játszott egy megfelelő kreditrendszer kidolgozása, hiszen az 
országos KKK ajánlás csak az egyes területek kreditösszegére tesz javaslatot. A PTI BSc-nél 
a 6:3 kredites rendszer került kialakításra, azaz egy 2+2 óraszámú tantárgy 6, míg egy 2+0 
vagy 0+2 óraszámú tantárgy 3 kreditet ér. Ez alapján területenként a beállított, a KKK 
ajánlásainak megfelelő, összesített kreditérték az alábbi 
 Matematika és számítástudomány: 60 kredit (10×6) 

• Informatika: 54 kredit (9×6) 
• Választható ismeretek: 36 kredit (6×6) 

Így a Választható ismeretek modul is meglehetősen flexibilisen kezelhető, a hallgatók 6 és 3 
kredites tárgyakból rakhatják össze a tanrendjüket. 
 
Az 1. ábrán láthatóak a kötelező tantárgyak és azok tantervi hálója. A háló kialakításánál 
igyekeztünk félévek közötti egyensúlyra törekedni, azaz minden félévben lehessen összesen 
30 kreditet teljesíteni, a szabadon választott tárgyakkal együtt. Ez alól kivétel az első félév, 
amelyet 27 kreditre sikerült beállítani. A kötelező tárgyak száma a matematika és 
számítástudomány 10, amiből 4 matematikai, 6 pedig számítástudomány jellegű, míg az 
informatikai területen 9. A legfontosabb változások a korábbi hálóhoz képest az alábbiak.  
Megszűnik a Diszkrét matematika 1 és Diszkrét matematika 2 című tantárgy, ezek tartalma 
kerül összevonásra az egy féléves Diszkrét matematika című tantárgyban. Ugyanúgy 
megszűnik a Kalkulus 1 és Kalkulus 2 című tantárgy, ezek tartalma kerül összevonásra az egy 
féléves Kalkulus című tantárgyban. Az Alkalmazott statisztika tárgy a korábbi 
Valószínűségszámítás és statisztika tárgy szerepét veszi át, a nevében is mutatva az 
alkalmazási jelleg megerősödését. Az Alkalmazott matematika tantárgy a korábban nem 
oktatott összes matematikai jellegű kompetenciát felöleli, úm. numerikus matematika, 
operációkutatás. Létrejön egy új Számítógépes matematika és vizualizáció című tantárgy, 
amely több matematikai fogalom szemléltetése mellett, a számítógépes grafika alapjait is 
ismerteti.  
Az informatikai jellegű tárgyaknál a legfontosabb változások a következőek. Megszűnik a 
Bevezetés az informatikába című tantárgy. Az ott eddig oktatott ismeretek átkerülnek az első 
féléves tárgyakba. A programozáshoz kapcsolódó bevezető ismeretek a Bevezetés a 
programozásba című új tantárgyba kerülnek, amelynek a középiskolai informatika oktatás 
ismert problémái miatt szintre hozó szerepe is lenne. A Magas szintű programozási nyelvek 1 
tantárgy csak készség szinten épül erre a tantárgyra, ő maga a programozás elméletét az 
elejétől fogva építi fel. Megszűnik a Számítógép architektúrák című tárgy, korábbi 
tartalmának egy része beépül az Operációs rendszerek és Hálózati architektúrák és 
protokollok című tantárgyakba. Megszűnnek az Operációs rendszerek 1 és Operációs 
rendszerek 2 című tantárgyak, ezek tartalma kerül összevonásra az egy féléves Operációs 
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rendszerek című tantárgyban, melybe beépül továbbá a Számítógép architektúrák című tárgy 
korábbi tartalmának egy része is. A Web-technológiák című új tantárgy a korábbi HTML, 
XML és Az Internet eszközei című tantárgyak egy hibridje új tartalmakkal kiegészítve. 
Alapvetően a kliens oldali web-technológiákat tárgyalja. A Szoftverfejlesztés című tantárgy a 
Programozási technológiák és a Programozási környezetek tantárgyak összevont és megújított 
tartalmát foglalja magában. A Szoftverfejlesztési módszertanok című tantárgy a 
Rendszerfejlesztés technológiája tantárgy szerepét veszi át felfrissített és új tartalommal. A 
Webfejlesztés című új tantárgy a szerver-oldali web-fejlesztésbe nyújt bevezetést. Az 
informatika számítástudományi alapjai új tantárgy az összes más tantárgyakban nem lefedett 
számítástudományi alapot foglalja össze, többek között Algoritmusok tervezése és elemzése 
c. korábbi tantárgy algoritmuselméleti részeit és az Automaták és formális nyelvek tantárgy 
egészét. Az Informatikai biztonság alapjai egy új tantárgy, mely a biztonsági kérdésekbe nyújt 
bevezetőt és áttekintést.  

 
1. ábra. A PTI BSc szak kötelező tantárgyainak tantervi hálója 

A választható tárgyak az alábbiak: 3D nyomtatás és modellezés, Adatbázisrendszerek 
üzemeltetése és hangolása, Bevezetés a 3D játékfejlesztésbe, Bioinformatika, E-sport, Felhő 
számítástechnika, Fordítóprogramok, Gépi tanulás a gyakorlatban, Haladó adatbiztonság, 
Haladó web-technológiák, Infokommunikációs rendszerek üzemeltetése, Képfeldolgozás a 
gyakorlatban, Magas szintű programozási nyelvek 3, Mobil alkalmazás fejlesztés, NoSQL 
adatbázisok, Statisztika számítógéppel, Szoftvertesztelés, Térinformatikai ismeretek. Ez a 
kínálat eleget tesz az országos KKK követelményeinek miszerint a szak nyújtson ismereteket, 
a választható specializációkat is figyelembe véve, az informatikai modellezés, a szoftver-
fejlesztés, a szoftveralkalmazás, a térinformatika, az adatmodellezés és az 
információbiztonság szakterületeken. Emellett olyan modern területek is megjelennek, mint 
az E-sport és a gépi tanulás. 
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4. Az Adatbázisrendszerek tantárgy átalakítása 

Ebben a fejezetben az új KKK szemléltetésére egy klasszikus tárgyat mutatunk be részletesen. 
Az Adatbázisrendszerek tantárgy mindig is része volt a PTI BSc szak képzésének. Keretében 
találkoznak először a hallgatók az adatbázis szemlélettel, annak fontosságával az információ 
technológiában és ismerkednek meg a gyakorlaton, alapszinten, az SQL-lel. Az új KKK-ban 
az előadás és a gyakorlat ketté vált és külön tantárgyként, különböző kóddal szerepel a 
tanulmányi rendszerben. Ennek fő oka az volt, hogy a tárgy korábbi oktatásában az a 
tapasztalat érlelődött ki, hogy érdemes a gyakorlati tudást is egy külön gyakorlati jeggyel 
értékelni az eddigi aláírás helyett. Azt pedig, hogy a hallgató külön-külön érdemjegyet kapjon 
az elméleti és a gyakorlati tudására a jelenlegi tanulmányi rendszer csak így engedte meg. A 
tantárgy, az előadás és a gyakorlat, a 2. félévben lesz megtartva, előfeltétele az Informatika 
logikai alapjai. 
A tárgy tematikája az alábbi. Alapfogalmak: Adatbázis, adatbázisrendszer, adatbázis-kezelő 
rendszer (DBMS). DBMS jellemzői, nyelvei, felhasználók, kapcsolódás a DBMS-hez. 
Adatmodellezés, absztrakció. Egyed, tulajdonság, kapcsolat. Tulajdonságok és kapcsolatok 
osztályozása. A relációs modell: relációséma, reláció, integritási megszorítások. A relációs 
modell absztrakt lekérdező nyelvei. A funkcionális függés és tulajdonságai. Az 
adatbázistervezés alapjai: normalizálás, normálformák (1NF, 2NF, 3NF). Magasabb 
normálformák (BCNF, 4NF, 5NF). Többértékű és kapcsolásfüggés. Az ER modell. Az ER 
modell leképezése relációs modellre. Az EER modell felépítése, leképezése relációs modellre. 
Objektumrelációs adatbázisok. Tranzakció-, jogosultság- és konkurenciakezelés. Válogatott 
haladó témák érintése, mint: Adattárházak, NoSQL adatbázisok, Big Data alapok, 
vizualizáció, Adatbázisadminisztrációs alapok, hangolás. A régi tematikához képest újként 
jelenik meg a haladó témák többsége valamit az, hogy a tisztán objektum-orientált szemléletű 
adatbázisok kikerültek a tematikából. 
A gyakorlat tematikája a következő. Kiválasztott relációs adatbázis-kezelő rendszer 
használatával a következők megismerése és használata: SELECT utasítás és részei(ORDER 
BY, WHERE, GROUP BY és csoportképző függvények, HAVING, JOIN-ok, beágyazott 
selectek, halmazműveletek), SQL függvények. Táblákat kezelő SQL DDL utasítások 
(CREATE, ALTER, DROP, TRUNCATE). SQL DML utasítások (INSERT, DELETE, 
UPDATE, MERGE). SQL DCL utasítások (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT. 
GRANT, REVOKE). Egyéb adatbázis-objektumok használata.  
A tudás, képesség, attitüd valamint autonómia és felelősség kompetenciák ennél a tárgynál az 
alábbi módon fogalmazódnak meg. Alapvető és naprakész ismeretei vannak és érti az 
adatbázisok területének tényanyagáról, azaz a tervezési, fejlesztési, működtetési 
folyamatainak feladatmegoldási elveiről, módszereiről és eljárásairól. Képes az informatikai 
szakterület tervezési, fejlesztési, üzemeltetési és irányítási rutinfeladatainak ellátására 
adatbázis kezelő rendszerek esetében. Képes a szakmai információforrások használatára, a 
megoldandó problémához szükséges ismeretanyag megkeresésére. Meglévő ismereteire 
alapozva hatékonyan sajátít el új technológiákat és paradigmákat. Vállalja és hitelesen 
képviseli informatikai szakterülete szakmai alapelveit. Nyitott a képesítésével, szakterületével 
kapcsolatos szakmai, technológiai fejlődés és innováció megismerésére és befogadására. 
Fontosnak tartja az informatikai szakmai eredmények közvetítését szakmai és nem szakmai 
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körök számára. Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás, a társadalmi 
felelősségvállalás közvetítését és megvalósítását. Elfogadja az informatikai szakma munka- és 
szervezeti kultúra szabályait, etikai elveit. Reflektív módon tekint saját szakmai 
kompetenciáira és tevékenységére. Törekszik a folyamatos szakmai képzésre és általános 
önképzésre. Törekszik más szakterületek szakembereivel való együttműködésre. Felelősséget 
vállal az adatbázisrendszerek területén történő szakmai tevékenységéért. Szakmai 
konfliktusok esetén konstruktív hozzáállást tanúsít. Törekszik a hatékony és minőségi 
munkavégzésre. Felelősséggel vállalja részfeladatok megoldását komplex szoftverfejlesztési 
feladatok megoldásában.   

5. Köszönetnyilvánítás 

A szerzők köszönetüket fejezik ki a Debreceni Egyetem Informatikai Karának mindazon 
kollégái felé, akik a PTI BSc szak KKK-jának kialakításában részt vettek, észrevételeikkel, 
tanácsaikkal hozzájárultak annak minél jobbá tételéhez.  
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Absztrakt: 2016. augusztus 5-én hatályba lépett a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási 
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről. Ez egyrészt kötelezettséget rótt 
ránk, ami szerint felül kellett vizsgálnunk alap- és mesterszakjainkat és el kellett végeznünk a szükséges 
módosításokat az idézett rendeletnek való megfelelés céljából. Másrészt lehetőséget biztosított arra, hogy a 
képzési programok ezen módosítását ne csak a minimális szinten végezzük el, hanem ragadjuk meg a 
lehetőséget, gondoljuk át céljainkat és lehetőségeinket és próbáljunk egy tényleg jó, a modern kor 
követelményeinek és elvárásainak megfelelő programot összeállítani. Előadásomban a mérnökinformatikus alap- 
és mesterképzés szemszögéből kívánom bemutatni ezt a folyamatot a kezdeti lépésektől a kialakult 
végeredményig. Az oktatási tapasztalatokról nyilván itt még nem tudunk beszámolni. Arra majd egy későbbi, 
ehhez hasonló fórumon lesz célszerű kitérni. 

Kulcsszavak:képzési program, mérnökinformatikus 

Abstract: On August 5, 2016 entered into force 18/2016. (VIII.5) EMMI regulation on the training and output 
requirements of professional, bachelor and masters programs in higher education. This, on the one hand, has 
obliged us to review our bachelor and master programs and to make the necessary changes to comply with the 
said regulation. On the other hand, we have made it possible for this modification of the training programs to be 
carried out not only at the minimum level, but also to take the opportunity, think over our goals and possibilities, 
and try to compile a really good program complying with the requirements and expectations of the modern age. 
In my presentation, I intend to present this process from the initial steps to the resulting outcome from the point 
of view of the bachelor and master levels of the computer science engineering programs. We are still unable to 
report on educational experiences here. It would be advisable perform it later, in a similar forum. 

Keywords: training program, computer science engineering 

1. Bevezetés 

Hosszú egyeztetés és alakítás után 2016. augusztus 5-én hatályba lépett a 18/2016. (VIII. 5.) 
EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti 
követelményeiről (KKK). Ezen rendelet értelmében át kellett tekintenünk a karon futó alap- 
és mesterképzéseinket. Több lehetséges út állt előttünk. Az egyik a „minimum elv”, miszerint 
csak azokat a módosításokat csináljuk meg, amelyek az új KKK-nak történő megfelelés 
céljából mindenképpen szükségesek. Ez strukturálisan és szemléletmódban alapvetően nem 
érintette volna az aktuális képzési programokat, és értelemszerűen az elvégzendő munka sem 
lett volna nagyméretű. A másik lehetőség szerint, kihasználva azt, hogy a programokhoz úgy 
is hozzá kell nyúlni, tekintsük át mélyebben a lehetőségeinket, és próbáljunk olyan képzéseket 
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felépíteni, amelyek egyrészt megfelelnek a változó kor követelményeinek, másrészt, vonzó 
lehetőséget kínálnak leendő hallgatóinknak. Karunk ez utóbbi utat választotta. 
Az alábbiakban röviden szeretném bemutatni azt a folyamatot, amely eredményeképp 
kialakult a Debreceni Egyetem Informatikai Karának mérnökinformatikus alap- és 
mesterképzési programja. 

2. Mérnökinformatikus BSc 

A KKK-k összevetése: Első feladat volt az aktuális és az új KKK összevetése. Az első fontos 
megállapítás az volt, hogy kikerült belőle a korábbi szakirány, illetve a későbbi specializáció 
megnevezés. A következő pont az volt, hogy a gazdasági és humán ismeretek kerete tágabb 
lett az alsó irány felé. Az egyéb szakmai jellemzők jelentősen nem módosultak. Említést 
érdemel azonban az angol nyelvtudás hangsúlyossá tétele (a képzési követelmények 
teljesítéséhez előírt nyelvvizsga nem feltétlenül angol nyelvből teendő). A leglényegesebb 
eltérés a kompetenciák megfogalmazása, hangsúlyozottan megjelentek az úgynevezett „soft 
skillek” is. A KKK az alábbi csoportosításban közölte az elvárt kompetenciákat: 

• Tudás, 

• Képesség 

• Attitűd, 

• Felelősség és autonómia. 

A munka kezdete: Az alapelv az volt, hogy felejtsük el az aktuális képzési programot. Az új 
KKK-ban rögzített elvek mentén lényegében a nulláról építsük fel az újat. Néhány általános 
irányelv rögzítésre került már itt, a munka elején: 

• Erősítsük a képzés gyakorlati jellegét, 

• A témaköröket valamennyi BSc alakítsa a saját profiljának megfelelően, nem kell 
„közös pontokat” keresni, 

• A számonkérésben erősítsük a gyakorlati jegyek szerepét, 

• A programok kialakításakor vegyük figyelembe a kiscsoportos munka kínálta 
előnyöket, 

• Ne gondolkodjunk előre rögzített specializációkban. 

Az alapképzés programjának kialakítását a KKK-ban rögzített kompetenciák mentén 
indítottuk el. A munka ezen szakaszát a szakfelelős koordinálta erőteljes szakmai konzultáció 
segítségével. Azokat az általános ismeretcsoportokat, módszereket kellett itt összegyűjteni, 
amelyek biztosították a megfelelő kompetenciák kialakítását. Majd ezt követően ezen 
ismeretcsoportok részletesebb specifikálása történt meg. Ezen a ponton még elég messze 
voltunk attól, hogy kurzus szinten tudjuk tekinteni a témaköröket. A munka eredményeként 
létrehozott dokumentum az alábbi formában nézett ki (részlet): 

Matematika mérnököknek – 20 kredit, 8+10+0, K5  

• Komplex szám fogalma, alapműveletek, Euler reprezentáció, egységgyökök, 
hatványra emelés. Valós számsorozatok, Egy és többváltozós függvények 
folytonossága és differenciálhatósága, Szélsőérték, Egy és többváltozós 
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függvények deriválása, integrálása, Lineáris rekurzió, Numerikus- és 
függvénysorok, Fourier-analízis: Trigonometrikus rendszer, Fourier-sor. 
Fourier-transzformáció és alaptulajdonságai. Laplace transzformáció és 

tulajdonságai. 

• Műveletek vektorokkal és mátrixokkal. Determináns, sajátérték, sajátvektor, 
bázis, lineáris kombináció. 

• Lineáris és nemlineáris egyenletrendszerek megoldása. Mátrixok sajátértékeinek 
és sajátvektorainak meghatározása. Véges differenciák és interpoláció. 
Numerikus differenciálás és integrálás. Differenciálegyenletek numerikus 
megoldása.  

• Valószínűségszámítás és matematikai statisztika. Kombinatorikai alapok. 
Alapfogalmak: 

 

Tantárgykialakító bizottságok: A következő nagy lépés az volt, hogy az így előállt 
dokumentumok alapján az ismeretköröket tantárgy szinten is előállítsuk. Ezt már nem 
szakonként végeztük, hanem bizottságok lettek létrehozva az egyes ismeretcsoportok 
számára, melyek mindhárom BSc vonatkozó tárgyait kezelték. A szakfelelősökkel az 
egyeztetés folyamatos volt. A létrehozott bizottságok: 

• A Bizottság – Matematika 

• B Bizottság – Számítástudomány 

• C Bizottság – Infokommunikáció, rendszerek 

• D Bizottság – Programozás, fejlesztés 

• E Bizottság – Adatbázis, modellezés, grafika 

• A Humán, gazdasági tárgyak kidolgozása a Gazdaságtudományi Kar feladata volt. 

Ezen szakasz eredményeképpen szakonként létrejött a képzési program egy korai verziója. Az 
alábbi formátumú xls fájlokat hoztuk létre tantárgyanként magyar és angol nyelven is. Ez lett 
később az alapja az akkreditációs dokumentumban szereplő tárgyleírásoknak: 

Tantárgy neve      

.......     

A tantárgy feladata     

Belépéskor elvárt ismeretek, kompetenciák                                                             

Szerzett tudás     

Szerzett képességek     

Szerzett attitűdök     

Szerzett autonómiák és felelősségek     

Tematika 1. hét   

2. hét   

…….   

14. hét   

Irodalom     

Felkészüléshez szükséges idő     
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A könnyebb átláthatóság kedvéért a tárgyak féléves helyét és egymásra épülését yEd gráffal 
[1] szemléltettük (lásd 1. ábra). 

 
1. ábra. Az MI BSc hálója yEd gráffal szemléltetve 

A képzés struktúrája: A mérnökinformatikus BSc programjánál a KKK alapján az alábbi 
tantárgycsoportok kerültek kialakításra: 

Természettudományos alapismeretek 
• Algoritmusok és a programozás alapjai 
• Elektronika 
• Fizika 
• Kalkulus 
• Matematika mérnököknek 1 
• Adatszerkezetek és algoritmusok 
• Matematika mérnököknek 2 
• Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 

Gazdasági és humán ismeretek 
• Közgazdasági alapismeretek 
• A gazdasági jog alapjai 
• Menedzsment alapok mérnököknek 

Szakmai törzsanyag 
• A logika és a számítástudomány alapjai 
• Digitális technika 
• Digitális technika laboratórium 
• Programozási nyelvek 1 
• Számítógép architektúrák 
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• Jelek és rendszerek 
• Mérnöki szoftverfejlesztés és prototípus tervezés grafikus paradigma mentén 
• Programozási nyelvek 2 
• Számítógépes hálózatok 
• Adathálózati rendszerek menedzsmentje 
• Operációs rendszerek 
• Rendszerközeli programozás 
• Szabályozástechnika 
• Szoftverfejlesztés mérnököknek 
• Vállalati információs rendszerek 
• Webes megoldások 
• A mesterséges intelligencia alapjai 
• Assembly programozás 
• Beágyazott rendszerek 
• Informatikai rendszerek felépítése, modellezése, analízise, megvalósítása 
• Mobil megoldások 
• Adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció 
• IT biztonság 
• Számítógépes grafika 

A differenciált szakmai ismeretek tárgyai 
• Mikrokontrollerek 
• Hálózati eszközök programozása 1 
• Újrakonfigurálható áramkörök 
• Beágyazott rendszerek fejlesztése 
• Hálózati eszközök programozása 2 
• Hálózatok modellezése és hatékonyságvizsgálata  
• Távközlő hálózatok és technikák 
• Szenzor és aktuátor hálózatok 

A Differenciált szakmai ismeretekből a hallgatónak 30 kreditet kell elérnie. A tárgyak 
mindegyike 6 kredit, azaz 5 tárgy teljesítése szükséges. 

Az akkreditációs dokumentumok elkészítése: Az utolsó nagy lépés az eddig előállt 
anyagok alapján az akkreditációs anyagok összeállítása volt. Időben és erőforrásban is ez a 
szakasz volt a legnagyobb. Kihasználtuk azt, hogy az intézményre (pl. tehetséggondozás, 
könyvtár stb.) a karra (infrastruktúra, eszközellátottság stb.) és a képzés általános jellemzőire 
(szakmai gyakorlat, záróvizsga szerkezete stb.) vonatkozó részeket csak egyszer kell 
megcsinálni. Komolyabb tevékenység volt a tantárgyleírások akkreditációs formátumban 
történő létrehozása mind magyar, mind angol nyelven. Ekkor történt meg a tárgyfelelősök 
első szintű hozzárendelése a tárgyakhoz. Az alapképzések munkájának összehangolására a 
Dropbox technológiát használtuk. Ez nagyban megkönnyítette a közös dokumentumrészletek 
kezelését, illetve az akkreditációs anyaghoz szükséges oktatói adatlapok összegyűjtését.  
Többszöri iteráció és finomítás eredményeként állt elő az az anyag, amely már alkalmas volt 
arra, hogy elindítsuk a szokásos úton. Első lépésként a Kar Tanulmányi Bizottsága elé került. 
A hasznos észrevételek, módosítások és javítások után került a Kari Tanács elé. Itt már 
érdemi észrevételek elég kis számban voltak. Végül a Debreceni Egyetem szenátusa elé 
kerültek az anyagok. Azok elfogadása után kezdődött az a folyamat (Tanulmányi Osztály), 
amely lehetővé teszi, hogy a képzések a soron következő őszi félévvel már el tudjanak 
indulni.  
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3. Mérnökinformatikus MSc 

A mérnökinformatikus MSc programjának kialakítása időben kicsit később követte a BSc 
program építését. Erre elsősorban azért volt szükség, hogy az MSc programok már 
hozzávetőlegesen lássák a BSc programok tartalmát és szerkezetét.  
A képzési és kimeneti követelményekben első benyomásra nagy változások történtek, de 
jobban belenézve itt sem volt olyan jelentős az eltérés. 
Az MI MSc programja két oldalról építkezett. Egyrészt, ami érdemes volt arra, kis 
átdolgozással átkerült az aktuális programból. Másrészt, az alapképzés programját szervesen 
továbbvivő kurzusokban gondolkodtunk. 
Szakirányok, specializációk itt sincsenek, a hallgatók a differenciált ismeretek tárgyaiból 
szabadon vehetnek fel 24 kreditnyi tárgyat. 
Ebben az esetben is, a könnyebb átláthatóság kedvéért a tárgyak féléves helyét és egymásra 
épülését yEd gráffal szemléltettük (lásd 1. ábra). A kisebb hallgatói létszám szükségessé teszi 
a képzés keresztféléves (őszi) indítását is. A struktúrát úgy kellett kialakítanunk, hogy ez 
áttekinthetően és egyszerűen megvalósítható legyen. Jelen esetben technikailag ez azt jelenti, 
hogy az 1-2. és a 3-4. féléves tárgyak között nincsenek előfeltételek. Így a normál képzés 
félév sorrendje 1 – 2 – 3 – 4, míg a keresztféléves indítású képzés félév sorrendje 2 – 1 – 4 – 
3.  
 

 
2. ábra. Az MI MSc hálója yEd gráffal szemléltetve 

 

A képzés struktúrája: A mérnökinformatikus MSc programjánál a KKK alapján az alábbi 
tantárgycsoportok kerültek kialakításra: 
 
Törzsanyag ismeretkörei 

• Bevezetés az új hálózati kommunikációs technológiákba 
• Matematika és információelmélet mérnököknek 
• Rendszerbiztonsági technikák és megoldások 
• Számítástudomány a mérnöki alkalmazásokban 

Gazdasági és humán ismeretek 
• Közgazdasági és jogi ismeretek 
• Menedzsment és szervezési ismeretek 

Informatikai szakmai ismeretek 
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• Infokommunikációs hálózatok teljesítményelemzése 
• Rendszerarchitektúrák 
• Logikai tervezés hardverleíró nyelven 
• Párhuzamos számító-gépes képfeldolgozás és alakfelismerés 
• Tárgyak Internete rendszerek és technológiák 

Differenciált szakmai ismeretek 
• Haladó kapcsolás és útválasztás 1 (CCNP1) 
• Intelligens szenzorhálózatok 
• Multimédia hálózatok 
• Újrakonfigurálható beágyazott rendszerek 
• Adatbányászat mérnöki rendszerekhez 
• Felhőszolgáltatás architektúrák és szolgáltatások 
• Haladó kapcsolás és útválasztás 2 (CCNP2) 
• Hardver-szoftver együttes tervezés 
• Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

 
Már most érkezett több pozitív visszajelzés a képzési programjainkkal kapcsolatban. Az IT 
Services, a National Instruments és a British Telecom is érdeklődését fejezte ki a 
mérnökinformatikus alap- és mesterképzéseinkkel kapcsolatban. 

Irodalomjegyzék 

[1] https://www.yworks.com/products/yed, yWorks GmbH, Germany. 

[2] https://www.dropbox.com, Dropbox, Inc. 2007. 
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A programtervező informatikus alapképzés alapelvei az 
Eszterházy Károly Egyetemen 

The Principles of the Computer Science Bachelor Program at 
Eszterházy Károly University 

Kusper Gábor 

Eszterházy Károly Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet  

kusper.gabor@uni-eszterhazy.hu 

Absztrakt: Az informatika képzési terület folyamatos megújításra szorul, hiszen a munkaerőpiac elvárja, hogy a 
végzett hallgatók ismerjék a legújabb technológiákat. Ugyanakkor az informatika oktatásnak van egy olyan erős 
alapja, amely álandónak tekinthető, hiszen minden programozónak ismernie kell például a Turing gépet. A 
legújabb technológiák és az alapok között absztrakciós rétegek vannak, amelyek száma egyre nő, hiszen a 
legújabb technológiák a meglévőkre épülnek. Ahhoz, hogy valaki teljes mértékbe megértse a dependency 
injection alapú keretrendszereket, ahhoz ismernie kell az assembler nyelveket, a fordítás és linkelés 
koncepcióját, az objektum orientál nyelveket, a virtuális gép, az alkalmazás szerver és a kód konténer 
koncepcióját. Ezek ismerete nélkül a programozó nem tudja értelmezni és megoldani azokat a hibákat, amikor az 
absztrakció szivárog, azaz, amikor egy-egy absztrakciós szint nem rejti el tökéletesen az alacsonyabb 
absztrakciós szinten lévő megoldásokat. Tehát a legújabb technológiák és az informatika alapjai közt növekvő 
szakadék van. Ez konfliktusban áll azzal a ténnyel, hogy a programtervező informatikus alapképzés ideje 
változatlanul három év. Ez azt jelenti, hogy fel kell adnunk azt a célt, hogy a végzett programozók minden 
absztrakciós szintet átlássanak. Ha nem tudunk mindent megtanítani, akkor alapelvekre van szükségünk, hogy 
kiválasszuk azokat a kulcs tudáselemeket, amelyeket elsajátítva a végzett programozók képesek leküzdeni a 
szivárgó absztrakció problémáját, ugyanakkor megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak. Az általunk használt 
alapelvek a következők. Magas Alacsony Magas Elv: Az oktatást viszonylag magas absztrakciós szinten kell 
kezdeni a kezdeti sikerélmény elérése végett, majd az alacsonyabb absztrakciós szintek ismertetésével mélyítjük 
a hallgatók tudását, majd ezt ismételve eljutunk egyrészről a modern technológiákig, illetve az assembler 
programozási nyelvig. Hátizsák Elv: A végzett hallgatók bármilyen informatikai munkakörben is helyezkednek 
el, legyen olyan alap tudáselem a hátizsákjukban, amire építve képesek lesznek megoldani a rájuk bízott 
feladatokat. Témavonal Elv: Egy-egy tématerületen belül több absztrakciós szint tanítása több féléven keresztül. 
Ezeken túl alkalmazzuk a következő célokat: algoritmikus gondolkozás és rendszerszemlélet kialakítása, 
kommunikációs és problémamegoldó képességek fejlesztése csapatmunkával projektfeladatok megoldásával, 
egyéni felelősségtudat kialakítása, miszerint a csapaton belül mindenki felelős a saját munkájáért. A fenti elvek 
és célok mentén elkészítettük az Eszterházy Károly Egyetemen a programtervező informatikus alapképzési szak 
tantervi hálóját. A háló legfontosabb újításai a következő tárgyakban tükröződnek. A hatékony kommunikáció 
című tárgy célja a kommunikációs képességek fejlesztése. A programozás módszertani alapjai című tárgy célja 
az algoritmikus gondolkozás fejlesztése, a hallgatók felkészítése az algoritmus tárgyakra. Adatbázisrendszerek 
vonal, amely áll az Adatbázisrendszerek I-III., az Adatbázisrendszerek megvalósítása I-II., és a Big Data 
tárgyakból. A web- és mobilprogramozás vonal, amely a Webprogramozás I-IV. és a Mobilprogramozás I-II. 
tárgyakból áll. Az Alkalmazás fejlesztés projekt labor I-IV. tárgy célja a projektszemlélet kialakítása, a 
csapatmunka gyakorlása, és a kooperatív élmény, pl. páros programozás kipróbálása. Az alkalmazás fejlesztés 
technológiai hátterét a Programozási környezetek és a Szolgáltatás orientált programozás című tárgyak adják, 
amelyek előre jöttek a 3. félévre, így megoldva egy régi hibáját a képzésünknek, miszerint a 3. félévben nem volt 
kimondottam programozással foglalkozó tárgy. Az alkalmazás fejlesztés elméleti alapjait a RFT (A 
rendszerfejlesztés technológiája) és a Programozási technológiák tárgy adják, ahol többek közt a tiszta kód, teszt 
vezérelt programozás, és a Scrum módszertan kerül terítékre. Az 5-6. félév a szakosodás ideje, de itt is vannak 
közös tárgyak. Ezek közül kettőt emelünk ki: Keretrendszer alapú programozás, amely a dependency injection 
alapú keretrendszereket, illetve az alkalmazás szerverek használatát mutatja be, illetve Rendszerek tervezése és 
tesztelése, amely a csúcs tárgy, amelynek a célja a használati eset alapú rendszertervezés gyakorlása, illetve a 
teszttervek készítése, illetve az integrációs és a rendszertesztek gyakorlása. 
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Kulcsszavak: informatika oktatás, oktatási alapelvek, oktatási célok 

Abstract: The informatics education should be constantly renewed, because the labor market seeks those juniors 
who know the newest technologies. On the other side informatics education has a solid base which do not 
change, hence all programmers have to know what is a Turing machine. Between this solid base and the newest 
technologies there are abstraction layer. The number of these is increasing, since the new technologies are based 
on the older ones. For example, to understand the dependency injection based frameworks, one has to understand 
the assembly languages, the concept of compiling and linking, the object oriented programming languages, the 
concept of virtual machine, application server, and code container. Without all of these knowledge one cannot 
understand and solve those errors which arise from the leaky abstraction, i.e., when one abstraction layer does 
not cover perfectly the underlying technologies. This means that there are an evergrowing gap between the 
basics of informatics and the newest technologies. This fact is in conflict with the fact that we have only 3 years 
for the computer science bachelor program. This means that we have to give up the goal that our students should 
understand all abstraction layers. If we are unable to teach all of them, then we need principles which help us to 
select those key knowledge items which can help to overcome the problem of leaky abstractions and also fulfills 
the requirements of the labor market. We use the following principles: High-Low-High Principle: The education 
should start on high abstraction level, then study of lower abstraction levels should deep the understanding of our 
student, then we should repeat this until we arrive to modern technologies and on the other side to assembler 
languages. Pack Principle: Graduated students should be able to find a relevant knowledge item in his or her 
pack for his or her job. Topic Line Principle: Each topic, like programming, ERP systems, should cover more 
abstraction levels during several semesters. Beyond that we also follow the following goals: evolve algorithmic 
thinking and systematic thinking, develop communication and problem-solving skills through teamwork and 
solving project tasks, create the sense of self-responsibility which means that everyone within the team is 
responsible for their own work. We have prepared along these principles and goals the curriculum of Computer 
Science bachelor program at Eszterházy Károly University. The most important innovations of the curriculum 
are mirrored in the following subjects. The goal of Effective communication is to develop better communication 
skills. The goal of Methodological basics of programming is to develop algorithmic thinking and prepare the 
students for the subjects of the algorithms theme line. The database theme line consists of the subjects Database 
systems I-III., Realization of database systems I-II., and Big Data. The web- and mobil programming theme line 
consists of the subjects Web-programming I-IV., and Mobile-programing I-II. The goal of Application 
development project lab I-IV. is to develop systematic thinking, practice teamwork, and gain of cooperative 
experience, like pair programming. The background of Application development technologies are Programming 
environments and Service oriented programming, which are moved forward to the 3. semester, which solves an 
old flaw of our training program, i.e., there was no subject dedicated to programming in the 3. semester. The 
theoretical background of application development is in the following subjects: Application development 
technologies, Programming technologies, where students learn clean code, test-driven development, and Scrum. 
In the 5-6. semesters are dedicated for specialization. From the subjects of the last two semesters we highlight 
the following two ones: Framework based programming which discusses the dependency injection based 
frameworks and application servers, and System development and testing which discusses how to design use 
case based systems and how to test them by using integration and system tests. 

Keywords: teaching informatics, teaching principles, teaching goals 

1. Bevezetés 

Az informatika képzési terület folyamatos megújításra szorul, hiszen a munkaerőpiac elvárja, 
hogy a végzett hallgatók ismerjék a legújabb technológiákat. Ennek megfelelően a Magyar 
Rektori Konferencia mellett működő Informatikai Szakbizottság több körben tárgyalta az 
informatikai szakok Képzési és Kimeneti Követelményeit (KKK), ami végül több más szak 
KKK-jával együtt a 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben jelent meg [1]. Az új KKK 
legnagyobb változása abban áll, hogy a Programtervező Informatikus (PTI) BSc szakot a 
gyakorlat orientált szakok közé sorolta be, azaz az eddig 60:40-ről 40:60-ra változott az 
elmélet és a gyakorlat ajánlott aránya. Ezen túl természetesen frissült is a KKK, hiszen az 
informatika szakterülete gyorsan bővül, megjelent például a mobil programozás, mint 
fejlesztendő kompetencia. 
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A PTI BSc 6 féléves, azaz 180 kredites képzés. A 180 kredit a következő módon oszlik meg: 
• 60-75 kredit matematikai és számítástudományi ismeretek, 
• 80-130 kredit informatikai ismeretek, amely tartalmazza a szakdolgozat készítés 20 

kreditjét is, illetve 
• 10 kredit szabadon választható tárgy. 

Ezen túl a KKK előírja, hogy 36-60 kredit értékű szakirányokat kell kialakítani. Ez az egri 
képzés PTI BSc képzés esetén radikális változást hozott, hiszen a régi KKK [2, 3] úgy 
fogalmaz, hogy szakirányokhoz minimálisan 40 kredit rendelhető, azaz nem volt muszáj 
szakirányokat kialakítani. Eddig az egri PTI BSc képzésben nem is volt szakirány, azok most 
jelentek meg. 
Tehát a KK előírja, hogy a szakirányok 36-60 kreditesek legyenek. Itt egy kis ellentmondás 
látszik, hiszen a kötelezően előírt matematikai és számítástudományi ismeretek (60-75 kredit), 
informatikai ismeretek (80-130 kredit), illetve szabadon választható (10 kredit) kreditek 
mellett már nem fér el 36 kredit a szakirány számára a 180 kredites képzésben. Ezt úgy oldja 
fel a KKK, hogy a szakirányos krediteket is be kell sorolni a matematikai és 
számítástudományi ismeretek, illetve az informatikai ismeretek közé, lásd a következő 
bekezdést, amelyet az új KKK-ból idézünk: 
„8.1.2. Differenciált, választható, sajátos kompetenciákat eredményező szakmai ismeretek 
aránya a képzés egészén belül 36-60 kredit. Különösen javasolt specializációk és azok 
szakterületei: 
– modellező informatikus (matematikai és alkalmazott matematikai ismeretek 24-52 kredit, 

informatikai alkalmazói ismeretek 8-12 kredit); 
– szoftverfejlesztő informatikus (informatikai ismeretek 36-60 kredit); 
– szoftveralkalmazó informatikus (informatikai alkalmazói ismeretek 36-60 kredit); 
– térinformatikus (földrajzi és térképészeti alapismeretek 10-12 kredit, térinformatikai 

szakmai ismeretek 26-50 kredit); 
– adatmodellezés és információbiztonság (matematikai és számítástudományi 

alapismeretek 10-12 kredit, informatikai ismeretek 26-50 kredit); 
– komputer grafika és képfeldolgozás (matematikai és számítástudományi ismeretek 10-12 

kredit, informatikai ismeretek 26-50 kredit); 
– adatbázis rendszerek üzemeltetése, fejlesztése (informatikai ismeretek 3-60 kredit).” 

Egerben mi 3 olyan szakirányt választottunk, ahol a szakirányos kreditek mindegyike az 
informatikai ismeretek köréből kell, hogy származzon. A 3 szakirány: 

• szoftverfejlesztő informatikus, 
• adatbázisrendszerek üzemeltetése, 
• szoftveralkalmazó informatikus. 

 
Az alábbi táblázatban hasonlítjuk össze a régi [2, 3] és az új KKK-t [1]: 

 Régi KKK Új KKK 

Matematikai és 
természettudományos 
alapismeretek 

30-60 kredit Nincs ilyen, helyette van 
matematikai és 
számítástudományi ismeretek. 

Számítástudományi ismeretek 20-35 kredit Nincs ilyen, helyette van 
matematikai és 
számítástudományi ismeretek. 

Matematikai és 
számítástudományi ismeretek. 

Nincs ilyen, helyette a felső 
két sor van. 

60-75 kredit 
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 Régi KKK Új KKK 

Szabadon választható tárgyak 10 kredit 10 kredit 

Szakmai törzsanyag 60-100 kredit Nincs ilyen, helyette van 
informatikai ismeretek. 

Informatikai ismeretek Nincs ilyen, helyette van 
szakmai törzsanyag. 

80-130 kredit 

Szakdolgozathoz rendelt 
kreditérték 

20 kredit, nem része a 
szakmai törzsanyagnak. 

20 kredit, része az informatikai 
ismereteknek. 

Szakirány Legalább 40 kredit, de nem 
kötelező. 

36-60 kredit, kötelező, hogy 
legyen szakirány. 

Gyakorlat aránya a képzésen 
belül. 

Legalább 60 kredit, azaz 
legalább 34%. 

60-70% 

 
A KKK mellett egy másik fontos dokumentumot is figyelembe kellett vennünk. Ez a 1/2017. 
(II. 15.) Rektori-Kancellári utasítás a 2017 szeptemberében belépő hallgatók tantervének 
összeállításához [4] közös rektori kancellári utasítás, amely ezeket a megszorításokat írta elő: 

• Nem lehetnek 1 kredites tárgyak. 
• Nappali képzésben félévente 13 tanítási héttel kell számolni. 
• Az átlagos féléves óraszám nappali képzés esetén legfeljebb 300 kontaktóra. 

Az utóbbi két megszorítás azt jelentette, hogy egy óra kredit értéke az eddig elfogadott 1 
kreditről átlagosan másfél kreditre nőtt, mivel a gyakorlatok aránya jelentősen megnőtt és 
amíg egy 60 fős évfolyamnak elég egy tanár fogy előadás tartson, addig 3 gyakorlatvezető 
kell a 3*20 fős gyakorlatok megtartásához. Ez csak úgy kivitelezhető, ha kevesebb a kontakt 
óra, azaz egy óra több kreditet ér. 

2. Alapelvek és oktatási célok 

A legújabb technológiák és az informatika alapjai közt növekvő szakadék van. Ez 
konfliktusban áll azzal a ténnyel, hogy a programtervező informatikus alapképzés ideje 
változatlanul három év. Ez azt jelenti, hogy fel kell adnunk azt a célt, hogy a végzett 
programozók minden absztrakciós szintet átlássanak. Ha nem tudunk mindent megtanítani, 
akkor alapelvekre van szükségünk, hogy kiválasszuk azokat a kulcs tudáselemeket, amelyeket 
elsajátítva a végzett programozók képesek leküzdeni a szivárgó absztrakció problémáját, 
ugyanakkor megfelelnek a munkaerőpiac elvárásainak. 
Az általunk használt alapelvek a következők: 
• Magas Alacsony Magas Elv: Az oktatást viszonylag magas absztrakciós szinten kell 

kezdeni a kezdeti sikerélmény elérése végett, majd az alacsonyabb absztrakciós szintek 
ismertetésével mélyítjük a hallgatók tudását, majd ezt ismételve eljutunk egyrészről a 
modern technológiákig, illetve az assembler programozási nyelvig. 

• Hátizsák Elv: A végzett hallgatók bármilyen informatikai munkakörben is helyezkednek 
el, legyen olyan alap tudáselem a hátizsákjukban, amire építve képesek lesznek megoldani 
a rájuk bízott feladatokat. 

• Témavonal Elv: Egy-egy tématerületen belül több absztrakciós szint tanítása több féléven 
keresztül. 

Ezeken túl alkalmazzuk a következő oktatási célokat: algoritmikus gondolkozás és rendszer-
szemlélet kialakítása, kommunikációs és problémamegoldó képességek fejlesztése 
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csapatmunkával projektfeladatok megoldásával, egyéni felelősségtudat kialakítása, miszerint 
a csapaton belül mindenki felelős a saját munkájáért.  

3. PTI BSc új tantervi hálója 

A fenti elvek mentén elkészítettük az Eszterházy Károly Egyetemen a PTI BSc szak tantervi 
hálóját (rövidítések: Elmé. = Elméleti heti óraszám, Gyak. = Gyakorlati heti óraszám, Kol. = 
Kollokvium, Gy. = Gyakorlat, KGy = Kollokvium és gyakorlat, Aláír = Aláírás megszerzése, 
K = Kötelező, KV = Kötelezően választható, SZV = szabadon választható): 

Tárgynév Téma vonal 
Kre- 
dit 

Köve-
telmény 

El 
mé. 

Gy 
ak. 

Fél- 
év 

Tí-
pus 

A hatékony kommunikáció Tanulásmódszertan 2 Gy 0 2 1 SZV 
A programozás módszertani alapjai Algoritmusok 2 Gy 0 2 1 K 
Az informatika logikai alapjai Számítástudomány alapjai 6 KGy 2 2 1 K 
Bevezetés az informatikába Számítástudomány alapjai 4 KGy 2 2 1 K 
Formális nyelvek és automaták Számítástudomány alapjai 2 Kol. 2 0 1 K 
Kalkulus I. Matematikai alapok 6 KGy 2 2 1 K 
Magasszintű programozási nyelvek I. Programozási nyelvek 5 KGy 2 2 1 K 
Számítógép architektúrák Robotika 3 Kol. 2 0 1 K 
Tanulásmódszertan Tanulásmódszertan 2 Gy 0 2 1 K 
Adatbázisrendszerek I. Adatbázisrendszerek 5 KGy 2 2 2 K 
Adatszerkezetek és algoritmusok Algoritmusok 6 KGy 2 2 2 K 
Diszkrét matematika és lineáris algebra I. Matematikai alapok 5 KGy 2 2 2 K 

Hálózati architektúrák és protokollok I. 
Op. rendszerek és 
hálózatok 

5 KGy 2 2 2 K 

Kalkulus II. Matematikai alapok 3 Gy 0 2 2 K 
Magasszintű programozási nyelvek II. Programozási nyelvek 6 KGy 2 4 2 K 
Webprogramozás I. Webprogramozás 2 Gy 0 2 2 K 
A rendszerfejlesztés technológiája Alkalmazásfejlesztés 3 Kol. 2 0 3 K 
Algoritmusok tervezése és elemzése Algoritmusok 5 KGy 2 2 3 K 
Alkalmazások fejlesztése projekt labor I. Alkalmazásfejlesztés 2 Gy 0 2 3 K 
Diszkrét matematika és lineáris algebra II. Matematikai alapok 2 Gy 0 2 3 K 

Operációs rendszerek I. 
Op. rendszerek és 
hálózatok 

5 KGy 2 2 3 K 

Önismeret és pályaismeret Tanulásmódszertan 2 Gy 0 2 3 SZV 
Programozási környezetek Alkalmazásfejlesztés 3 Gy 0 2 3 K 
Szolgáltatás orientált programozás Alkalmazásfejlesztés 5 KGy 2 2 3 K 
Alkalmazások fejlesztése projekt labor II. Alkalmazásfejlesztés 2 Gy 0 2 4 K 
Informatikai rendszerek számviteli, gazdasági 
alapjai 

Vállalatirányítási rendszerek 2 K 2 0 4 SZV 

Kriptográfia Matematikai alapok 3 Kol. 2 0 4 KV 
Kutatásmódszertan Tanulásmódszertan 2 Gy 0 2 4 K 
A mesterséges intelligencia Algoritmusok 5 KGy 2 2 4 K 
Numerikus matematika Algoritmusok 4 KGy 2 2 4 K 
Operációkutatás Algoritmusok 2 Gy 0 2 4 K 
Szakdolgozati témaválasztó szeminárium Szakdolgozati szeminárium 2 Gy 0 2 4 K 
Szakmai gyakorlat I. Alkalmazásfejlesztés 0 Aláírás 0 0 4 K 
Számításelmélet Számítástudomány alapjai 3 Kol. 2 0 4 K 
Valószínűségszámítás Matematikai alapok 2 Gy 0 2 4 K 
Bevezetés a matematikai statisztikába Matematikai alapok 3 Gy 0 2 5 K 
Fordítóprogramok Programozási nyelvek 2 Kol. 2 0 5 K 
Szakdolgozati szeminárium I. Szakdolgozati szeminárium 8 Gy 0 0 5 K 
Szakmai gyakorlat II. Alkalmazásfejlesztés 0 Aláírás 0 0 5 K 
Számítógépes szöveg és 
kiadványszerkesztés 

Számítástudomány alapjai 2 Gy 0 2 5 K 

TDK kutatómunka I. Tanulásmódszertan 2 Gy 0 2 5 SZV 
Informatika története Számítástudomány alapjai 2 Kol. 2 0 6 SZV 
Szakdolgozati szeminárium II. Szakdolgozati szeminárium 10 Gy 0 0 6 K 
Szoftverjog és biztonságtechnika Alkalmazásfejlesztés 2 Kol. 2 0 6 K 
TDK kutatómunka II. Tanulássmódszertan 2 Gy 0 2 6 SZV 

 
A háló legfontosabb újításai a következő tárgyakban tükröződnek: 
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• A Szakdolgozati témaválasztó szeminárium az egyik legnagyobb újítás. Ez a tárgy a 4. 
félévben van. Itt a hallgatók megismerhetik a választható szakdolgozati témákat, amelyek 
az egyetemen futó fejlesztési munkákhoz, keretrendszerekhez kapcsolódnak. Alapvetően 
mindenki ezekből a témákból kell választania, de természetesen lehetnek kivételek.  

• A hatékony kommunikáció című tárgy célja a kommunikációs képességek fejlesztése. 
• A programozás módszertani alapjai című tárgy célja az algoritmikus gondolkozás 

fejlesztése, a hallgatók felkészítése az algoritmus tárgyakra. 
• Adatbázisrendszerek vonal, amely áll az Adatbázisrendszerek I-III., az 

Adatbázisrendszerek megvalósítása I-II., és a Big Data tárgyakból. 
• A web- és mobilprogramozás vonal, amely a Webprogramozás I-IV. és a 

Mobilprogramozás I-II. tárgyakból áll. 
• Az Alkalmazásfejlesztés projekt (AFP) labor I-IV. tárgy célja a projektszemlélet 

kialakítása, a csapatmunka gyakorlása, és a kooperatív élmény, pl. páros programozás 
kipróbálása.  

o Az AFP labor technológiai hátterét a Programozási környezetek és a Szolgáltatás 
orientált programozás című tárgyak adják, amelyek előre jöttek a 3. félévre, így 
megoldva egy régi hibáját a képzésünknek, miszerint a 3. félévben nem volt 
kimondottam programozással foglalkozó tárgy.  

o Az AFP labor elméleti alapjait a RFT (A rendszerfejlesztés technológiája) és a 
Programozási technológiák tárgy adják, ahol többek közt a tiszta kód, teszt 
vezérelt programozás, és a Scrum módszertan kerül terítékre.  

 
Az 5-6. félév a szakosodás ideje, itt vannak a szakirányokhoz tartozó tárgyak. Nálunk 3 
szakirány került kialakításra, úgy, hogy a szakirányoknak van egy közös része: 

Tárgynév Téma vonal 
Kre- 
dit 

Követel-
mény 

El-
mé. 

Gy 
ak. 

Fél- 
év 

Tí-
pus 

Szakirányok közös tárgyai        
Adatbázisrendszerek II. Adatbázisrendszerek 5 KGy 2 2 3 K 
Keretrendszer alapú programozás Programozási nyelvek 3 Gy 0 2 5 K 
Webprogramozás II. Webprogramozás 2 Gy 0 2 3 K 
Programozási technológiák Programozási technológiák 4 KGy 2 2 4 K 
Webprogramozás III. Webprogramozás 2 Gy 0 2 4 K 
Alkalmazások fejlesztése projekt labor 
III. 

Alkalmazásfejlesztés 2 Gy 0 2 5 KV 

Hálózati architektúrák és protokollok II. Op. rendszerek és hálózatok 2 Gy 0 2 5 KV 
Rendszerek tervezése és tesztelése Programozási technológiák 4 KGy 2 2 5 KV 
Webprogramozás IV. Webprogramozás 2 Gy 0 2 5 KV 
Alkalmazások fejlesztése projekt labor 
IV. 

Alkalmazásfejlesztés 2 Gy 0 2 6 KV 

Szerver adminisztráció Alkalmazásfejlesztés 2 Gy 0 2 6 KV 
Szoftverfejlesztő informatikus        
Bevezetés a számítógépi grafikába Komputergrafika 4 KGy 2 0 5 K 
C++ programozási nyelv gy. Programozási nyelvek 2 Gy 0 2 5 KV 
Funkcionális programozási nyelvek Programozási nyelvek 2 Gy 0 2 5 KV 
Mobilprogramozás I. gy. Alkalmazás fejlesztés 2 Gy 0 2 5 KV 
Robotika alapjai Robotika 4 KGy 2 2 5 KV 
Assembly nyelvek Programozási nyelvek 4 KGy 2 2 6 KV 
Digitális képfeldolgozás Komputergrafika 2 Gy 0 2 6 KV 
Komputergrafika Komputergrafika 4 KGy 2 2 6 KV 
LabView programozás I. gy. Robotika 2 Gy 0 2 5 KV 
LabView programozás II. gy. Robotika 2 Gy 0 2 6 KV 
Mobilprogramozás II. gy. Alkalmazás fejlesztés 2 Gy 0 2 6 KV 
Adatbázisrendszerek üzemeltetése        
Adatbázisrendszerek III. Adatbázisrendszerek 4 KGy 2 2 4 K 
Adatbázisrendszerek megvalósítása I. Adatbázisrendszerek 2 Kol. 2 0 5 KV 
Bevezetés a számítógépi grafikába Komputergrafika 4 KGy 2 2 5 K 
Big Data módszertani alapok, 
párhuzamos feldolgozás 

Adatbázisrendszerek 3 Kol. 2 0 5 KV 

Korszerű adatelemző módszerek Adatszerkezetek és 6 Kol. 2 2 5 KV 
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Tárgynév Téma vonal 
Kre- 
dit 

Követel-
mény 

El-
mé. 

Gy 
ak. 

Fél- 
év 

Tí-
pus 

elméleti alapjai  algoritmusok 
Videójáték-tanulmányok Komputergrafika 2 Kol. 2 0 5 SZV 
Adatbázis szerverek programozása Adatbázisrendszerek 4 KGy 2 2 6 K 
Adatbázisrendszerek megvalósítása II. Adatbázisrendszerek 2 Kol. 2 0 6 KV 
Big Data üzleti informatikai 
esettanulmányok feldolgozása 

Adatbázisrendszerek 6 Gy 0 2 6 KV 

Digitális képfeldolgozás Komputergrafika 2 Gy 0 2 6 KV 
Szoftveralkalmazó informatikus        
SAP alapok gy. Vállalatirányítási rendszerek 2 Gy 0 2 4 KV 
ABAP programozás Vállalatirányítási rendszerek 4 KGy 2 2 5 KV 
ERP modulok Vállalatirányítási rendszerek 6 Kol. 2 2 5 KV 
Vállalatirányítási rendszerek I. Vállalatirányítási rendszerek 5 Kol. 2 2 5 KV 
Automatikus azonosítás Programozási technológiák 4 KGy 2 2 6 KV 
Objektum orientált ABAP programozás Vállalatirányítási rendszerek 3 Gy 0 2 6 KV 

 
A közös részben lévő tárgyak közül a legfontosabb két tárgy a 
• Keretrendszer alapú programozás, amely a dependency injection alapú keretrendszereket, 

illetve az alkalmazás szerverek használatát mutatja be, illetve a 
• Rendszerek tervezése és tesztelése, amely a csúcs tárgy, amelynek a célja a használati eset 

alapú rendszertervezés gyakorlása, illetve a teszttervek készítése, illetve az integrációs és 
a rendszertesztek gyakorlása. 

A 3 szakirány céljai és által kínált főbb ismeretkörök: 
• szoftverfejlesztő informatikus célja egy általános rálátás az alkalmazásfejlesztésre, itt 

kapott helyet a mobil programozás, a webprogramozás és a robotika is. 
• adatbázisrendszerek üzemeltetése célja egy mély ismeret átadása az adatbázisok 

tervezése, programozása és üzemeltetése terén, itt kaptak helyet a Big Data tárgyak is. 
• szoftveralkalmazó informatikus célja a vállalatirányítási rendszerek, pl. ABAS, SAP, 

mélyreható megismerése, ezeken kívül az Automatikus azonosítás tárgy tartozik ide. 
Természetesen egy tantervi háló soha sincs kész, főleg informatika területén. Például egyik 
szakirányba sem tudtuk elhelyezni a felhasználói felülettervezés (UX design), illetve a felhő 
alapú technológiák mélyebb megismeréséhez is szeretnénk egy tárgyat kialakítani. 
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Absztrakt: Cikkünkben bemutatjuk, hogy mit értünk számítási felhő (cloud computing) alatt, miért ilyen 
népszerű ez a technológia, milyen előnyei és milyen hátrányai vannak. A fő hangsúlyt pedig arra helyezzük, 
hogy ezt a technológiát hogyan használhatjuk fel a felsőoktatásban. 
Ha sorra vesszük, hogy miben különbözik a számítási felhő, a hagyományos informatikai rendszerektől, akkor 
azt tapasztaljuk, hogy minden változás olyan, ami egyértelműen előnyös az oktatás számára. Meglepő módon 
ebben az esetben egy olyan fejlődési lépcsőt látunk, ami anyagi szempontból is nagyon kedvező tud lenni 
mindenki számára, de különösen az oktatási intézményeknek. Szerencsére sok szoftvercég nyújt különböző 
kedvezményeket az oktatási intézmények számára, sok esetben teljesen ingyen tesznek elérhetővé nagyon 
komoly szoftvereket. Ez azonban nem vonatkozik a hardvereszközökre. Sőt a legújabb szoftverek egyre erősebb 
hardvert igényelnek, ezért sok esetben nem tudunk élni a legjobb szoftveres ajánlatokkal. A számítási felhő 
esetében jelentősen megváltozik ez a helyzet. Nincsen szükség folyamatosan új hardvereszközöket vásárolni az 
iskolákban. Egy átlagos kiépítésű számítógép, rajta egy korszerű operációs rendszerrel és böngészőprogrammal 
sok-sok éven át képes kiszolgálni az oktatás igényeit. Minden további eszközt, szoftvereket, adatokat, tárhelyet 
és sok-sok szolgáltatást a felhőből fogunk igénybe venni.  
További előnye ennek a megoldásnak, hogy a hallgatók ugyanazt a környezetet találják bármilyen más 
számítógépen is. Ha az intézménynek több számítógépterme van, szabadon használhatják azokat bármilyen órán, 
az órarend készítésekor nem kell korlátként kezelni, hogy melyik gépteremben milyen szoftverek találhatók meg 
a számítógépeken és melyek hiányoznak.  
Ezeket az előnyöket nem csak az oktatásban használhatjuk ki, a magánszemélyek és a vállalatok is élhetnek vele, 
esetleg kevésbé kedvező árakon. A vállalatok esetében azonban gyakran felmerül az a kérdés, hogy vajon 
kellően biztonságban vannak-e a cég bizalmas adatai, dokumentumai a felhőben. Megfelelő gondossággal 
garantálható a szükséges biztonság, de kétségtelenül foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Ugyanakkor az oktatás 
esetében éppen ellenkezőjéről van szó. Itt inkább az a kérdés, hogy hogyan juttassuk el a tudást és a tudás 
hordozóit, a különböző fájlokat, dokumentumokat a hallgatók minél szélesebb köréhez. A felhő alkalmazása 
esetén ez teljesen automatikusan megtörténik, ha egy dokumentumot eleve a felhőben hozunk létre, akkor csak 
egy beállításon múlik, hogy azt csak a szerző láthatja, vagy látja egy egész tanulócsoport, egy teljes évfolyam, 
vagy akár mindenki. 
További előnye ennek a megoldásnak, hogy a felhőben nem csak olvasásra tudunk megosztani dokumentumokat. 
Minden egyes dokumentum esetében meghatározhatjuk, hogy kinek milyen jogot adunk hozzá. Ráadásul ezt 
nem csak egy munkatárssal tehetjük meg, hanem egyszerre akár több tucatnyian is dolgozhatunk egyszerre, akár 
egy egész osztály, vagy évfolyam dolgozhat együtt és ehhez nem is kell egy helyen lennünk, a világ tetszőleges 
pontjain lévő emberek is együttműködhetnek így. Ezzel minden eddiginél hatékonyabb csapatmunkát 
valósíthatunk meg és taníthatunk meg a diákoknak is. 
Munkánkban különböző számítási felhőkből származó legjobb oktatási tapasztalatokat összegzünk. 

Kulcsszavak: számítási felhő, cloud computing, csapatmunka 

Abstract: This article describes what does cloud computing mean, why is it so popular, what are the advantages 
and disadvantages. The main emphasis is on how to use this technology in higher education.  
If we consider the differences between cloud computing and traditional IT systems, we see that every change is 
beneficial to education. Surprisingly, in this case, we see a stage of development that can be very beneficial from 
a financial point of view for everyone, but especially for educational institutions. Fortunately, many software 
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companies offer different discounts to educational institutions, and in many cases, very valuable software is 
available for free. However, this does not apply to hardware devices. In fact, the latest software requires more 
and more hardware, so in many cases we cannot use the best software deals. In the case of cloud computing, this 
situation is significantly changed. There is no need to constantly buy new hardware in schools. An average-sized 
computer with a state-of-the-art operating system and browser program can serve the needs of education for 
many years. We will use any additional tools, software, data, storage, and many services from the cloud. Another 
advantage of this solution is that students find the same environment on any other computer.  
These benefits can be used not only in education, but also by individuals and companies, or at less favorable 
prices. For companies, however, the question is often whether the company's confidential data and documents in 
the cloud are sufficiently secure. With due diligence, the necessary security can be guaranteed, but this question 
must undoubtedly be addressed. At the same time, it is the opposite of education. Here is the question of how to 
convey the knowledge and knowledge carriers, the various files and documents to the widest range of students. 
When cloud is applied, this happens automatically when a document is originally created in the cloud, it only 
depends on a setting that only the author can see or see a whole group of students, a whole grade or even 
everyone. 
Another advantage of this solution is that we can share documents in the cloud not only for reading. For each 
document, you can determine who can only read it and who can modify it. In addition, we can do this not only 
with one colleague, but at the same time we can work on several dozen at a time, either a whole class or a grade 
can work together and we do not have to be in one place, people at any point in the world can work together. 
With this solution, we can implement and teach more effective teamwork than ever before. 
In our work, we summarize the best educational experiences from different cloud computing systems. 

Keywords: cloud computing, teamwork, software as a service 

1. Bevezetés 

Régi közhely, hogy életünket egyre jobban átszövi az informatika. Ez hosszú évek óta így 
van, de soha nem volt annyira igaz, mint napjainkban. Míg korábban sokszor éreztük úgy, 
hogy nehéz elszakadni az iskolai, irodai, vagy otthoni számítógéptől, napjainkban már nincs 
szükség az asztali számítógépre ahhoz, hogy folyamatosan kapcsolatban maradjunk az 
Internettel és azon keresztül elérjük a leveleinket, üzeneteinket. Ez már hosszú idő óta nem 
jelent újdonságot, az utóbbi időben azonban már ennél több is igaz, lehetőségünk van arra, 
hogy bárhol, ahol rendelkezünk Internet kapcsolattal ugyanazt a munkafelületet használjuk, 
mint a saját munkahelyi, vagy otthoni számítógépünkön. Ez független attól, hogy a saját 
számítógépünket használjuk, vagy idegen számítógépen dolgozunk, sőt értelemszerű 
módosításokkal okostelefonon, vagy táblagépen is elérhetjük ugyanezt. 
Mindezt egy régi-új technológia a számítási felhő (cloud computing) teszi lehetővé.  

2. A számítási felhő fogalma 

A számítási felhőt sokféleképpen szokták definiálni. Lényegében arról van szó, hogy a 
különböző informatikai szolgáltatásokat a saját számítógépünkön vesszük igénybe, de az 
azokat biztosító erőforrások tőlünk távol vannak és számunkra ismeretlenek, azokról semmit 
nem kell tudnunk az általuk számunkra nyújtott szolgáltatásokon túl. Attól függően, hogy 
milyen szolgáltatásokat használunk fel a felhőből, három szolgáltatási szintet különböztetünk 
meg. Ezek meghatározzák, hogy mennyi beleszólásunk van az erőforrások működésébe, és 
ezzel együtt mekkora a felelősségünk ezekkel kapcsolatban [1]. 

Szoftverszolgáltatás (SaaS – Software as a Service) 

Ebben az esetben egy konkrét szoftvert használunk a felhőből. Az ehhez szükséges összes 
funkciót a felhőszolgáltató biztosítja, nekünk nem kell ezzel foglalkoznunk. Ebben az esetben 
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a szolgáltató gondoskodik arról, hogy mi, felhasználók mindig zavartalanul használhassuk az 
adott szoftvert. Többek között ő biztosítja a különböző szoftverfrissítéseket, legtöbbször nem 
is vesszük észre, hogy egyszer csak egy újabb verziót használunk az adott programból.  

Platformszolgáltatás (PaaS – Platform as a Service) 

Előfordulhat, hogy mi szeretnénk elkészíteni egy adott szoftvert, viszont nem szeretnénk mi 
gondoskodni arról, hogy a felhasználóink szerte a világon használhassák azt. Ilyenkor 
vehetünk igénybe egy platformszolgáltatást. Ekkor a felhőszolgáltató ad nekünk egy, vagy 
több szervert operációs rendszerrel és az általunk kért különböző szolgáltatásokkal, pl. 
adatbáziskezelés, biztonsági mentés stb. Nekünk nincs más teendőnk, mint feltelepíteni és 
rendszeresen frissíteni az általunk készített szoftvert. 

Infrastruktúra-szolgáltatás (IaaS – Infrastructure as a Service) 

Ha ennél nagyobb beleszólást szeretnénk a rendszerünk üzemeltetésébe, akkor megtehetjük, 
hogy csak egy szervert bérelünk a szolgáltatótól és azon felül mindent mi intézünk. Ebben az 
esetben nem kell foglalkoznunk a szerver megvásárlásával és üzemeltetésével, sem az annak 
eléréséhez szükséges Internet sávszélesség biztosításával, viszont teljes jogosultságunk van a 
teljes szerver felett, miénk a rendszergazda jelszó. 

Az oktatás területén általában a szoftverszolgáltatás a legcélszerűbb választás.  

3. A számítási felhő előnyei 

A következőkben megvizsgáljuk, hogy milyen előnyei vannak a számítási felhő használatának 
a hagyományos informatikai megoldásokkal szemben. Külön ki fogjuk emelni azokat a 
vonásokat, amelyek különösen érdekesek az oktatás és a kisvállalkozások számára [1], [2]. 

Eszköz-, és helyfüggetlenség (Device and location independence)  

Ha minden dokumentumot és alkalmazást a felhőből használunk, akkor teljesen mindegy, 
hogy milyen földrajzi helyről és milyen informatikai eszközzel szeretnénk elérni azokat. Az 
iskolában nem okoz gondot, ha valamilyen okból egy másik tanteremben kell megtartanunk 
egy órát, a diákok pedig ugyanazt láthatják a saját számítógépeiken otthon, vagy a 
kollégiumban, mint a tanteremben. Egy vállalkozás munkatársaként is hasznos és fontos, ha 
ugyanazt a felületet használhatjuk egy ügyfélnél tartott látogatáskor, mint az otthoni 
íróasztalunknál. 

Méretezhetőség, skálázhatóság (Scalability) 

A saját informatikai infrastruktúra kialakításakor mindig nehéz döntés annak meghatározása, 
hogy milyen teljesítményű rendszert építsünk. A legtöbb esetben folyamatosan változik a 
rendszertől elvárt teljesítmény. Például egy egyetem esetében egészen más terhelése van a 
rendszernek egy szemeszter elején, végén, vagy a közepén, és akkor még nem is beszéltünk a 
nyári szünetről. Ha saját rendszert építünk, akkor kénytelenek vagyunk a csúcsterhelésre 
méretezni a rendszert, azaz olyan rendszert kell megvásárolnunk és kiépítenünk, ami bírni 
fogja a terhelést akkor is, amikor a szorgalmi időszak végén a több ezer hallgató fél óra alatt 
jelentkezik a vizsgákra, és akkor is, amikor egy tanórán több tucat, vagy néhány száz hallgató 
szeretne megnyitni egy oktatóvideót. Ha nem így teszünk, akkor állandóan 
teljesítményproblémákba fogunk ütközni. Sajnos azonban a nagyteljesítményű rendszerünk 
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tétlenül fog várakozni a szemeszterek nagy részében. Hasonló dilemma előtt áll egy 
vállalkozás is, profiljától függően eltérően ugyan, de minden vállalkozás életében van 
valamilyen mértékű hullámzás a cég munkájában és így az informatikai rendszerrel szemben 
támasztott teljesítményigényben is. Ráadásul a cégek nagy része folyamatos fejlődésre 
törekszik, de annak jellegét és mértékét nem lehet előre látni. Így nem lehet jól megtervezni a 
jövőben várható igényeket. A számítási felhő esetében ezek a problémák teljesen 
megszűnnek. A felhőszolgáltatótól mindenkor a szükséges teljesítményt vásároljuk meg, akár 
minden hónapban változtathatunk ezen. A szolgáltató problémája lesz, hogy hogyan tervezi 
meg és osztja be a rendelkezésére álló informatikai infrastruktúrát. 

Biztonság (Security) 

Minden informatikai rendszer esetében fontos szempont a biztonság kérdése. Nincs ez 
másként a felhőszolgáltatások esetében sem. Első ránézésre azt gondolhatnánk, hogy azzal, 
hogy fontos adatainkat és alkalmazásainkat az iskola, vagy a cég telephelyén kívülre, a 
felhőbe telepítjük, csökkentjük a rendszer biztonságát. Ez azonban nincs így, sőt ennek éppen 
az ellenkezője igaz. Fontoljuk meg a következőket! Ha a saját hálózatunk nincsen 
kapcsolatban az Internettel, akkor valóban nem kell tartanunk az online támadásoktól. 
Viszont, ha a hálózatunk kapcsolatban van az Internettel, akkor a saját gépünkön, vagy a cég 
szerverén tárolt anyagok éppen úgy elérhetők a neten keresztül, mint ha egy felhőszolgáltató 
szerverén tárolnánk azokat. Mindkét esetben a használt informatikai megoldások és a saját 
gondosságunk határozza meg azt, hogy mennyire könnyű illetéktelenül hozzáférni azokhoz. A 
legtöbb iskola vagy cég esetében nincs lehetőségünk olyan szintű biztonsággal ellátni a 
rendszereinket, mint amilyet az erre a feladatra szakosodott felhőszolgáltatók tudnak 
garantálni. Természetesen nem szabad elfelejtkeznünk a biztonság személyes vonatkozásairól 
sem méghozzá két szempontból sem. Egyrészt a leggondosabb biztonsági rendszer sem ér 
semmit, ha a felhasználók könnyen kitalálható jelszavakkal védik az adataikat. Erre 
egyformán figyelnünk kell akkor is, ha felhőben dolgozunk és akkor is ha hagyományos 
megoldásokat használunk. Másrészt nagyon sok múlik a szervereket üzemeltető 
rendszergazdákon. Nyilvánvaló, hogy a felhőszolgáltatók több és jobban képzett 
rendszergazdákat és más szakembereket tudnak alkalmazni, mint amire egy iskola, vagy egy 
vállalkozás képes lehet. Mindezek a megfontolások arra vezetnek, hogy a számítási felhő 
használatával növelhetjük az informatikai rendszerünk biztonságát. 

Stabilitás (Stability) 

A biztonság vizsgálata során használt gondolatmenet felhasználásával azt is könnyen 
beláthatjuk, hogy a felhőszolgáltatók nyilvánvalóan stabilabb, megbízhatóbb informatikai 
rendszereket tudnak kiépíteni és üzemeltetni, mint amire egy kis cég, vagy egy iskola képes. 
A nagy szolgáltatók képesek megfizetni az ehhez szükséges műszaki megoldásokat: 
redundáns hardvereszközök, a kritikus eszközök, adattárolók tükrözése, virtualizáció, 
monitoring rendszerek stb. Nekünk csak a megfelelő Internet kapcsolatot kell biztosítanunk. 
Bár ez nem mindig teljesül, előfordulhat az Internet kapcsolat időleges kiesése, de ez csak 
átmeneti kényelmetlenséget okoz, biztosak lehetünk benne, hogy az adataink és az 
alkalmazásaink biztonságban vannak, amint helyreáll az Internet kapcsolat, vagy elmegyünk 
egy olyan helyre, ahol van kapcsolat, zavartalanul dolgozhatunk tovább. Aki már volt abban a 
helyzetben, hogy egy fontos munka közben elromlott valami a cég szerverszobájában, vagy 
akár csak egy tervezett áramszünet érintette a céget, az el tudja képzelni, hogy mennyivel jobb 
lett volna, ha a feltöltött akkumulátorú laptopjaikkal gond nélkül el tudták volna érni a 
felhőben lévő adataikat, vagy átmenve egy másik épületbe, tudtak volna tovább dolgozni a 
felhőben. 
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Magas rendelkezésre állás (High availability) 

Nagyon fontos, bizonyos esetekben pedig egyenesen életbe vágó, hogy az általunk használni 
kívánt informatikai rendszerek mindig működjenek és elérhetőek legyenek. Az eszközök 
gyártói azonban nem tudják garantálni, hogy az eszközeik hibátlanok és soha nem romlanak 
el. Ennek ellenére képesek vagyunk olyan szolgáltatásokat készíteni és üzemeltetni, amelyek 
akkor is továbbműködnek, ha bizonyos számú hardvereszköz meghibásodik. A megoldás 
kulcsa a virtualizáció és a redundancia. Az informatikai szolgáltatások virtuális hardvereken 
futnak. A virtuális hardverek használatával elérhető, hogy egy fizikai hardvereszköz 
meghibásodása esetén a többi eszköz automatikusan átvegye annak funkcióit anélkül, hogy a 
felhasználók észrevennék a hibát. Ezeket a megoldásokat mindenki felhasználhatja, de a 
magas költségek és a szükséges szaktudás miatt kis méretekben nem éri meg, ezért csak a 
nagy felhőszolgáltatók képesek nyújtani ezt a biztonságot. Tovább növeli a rendelkezésreállás 
biztonságát, hogy a nagy felhőszolgáltatók a Föld különböző pontjain üzemeltetik a 
szerverparkjaikat és a felhasználók adatait ezek között szétosztva és többszörözve tárolják. 
Ennek köszönhetően egy nagyméretű katasztrófa, földrengés vagy más hasonló probléma 
esetén sem szűnik meg a szolgáltatás. Például a Google adatközpontokat üzemeltet Észak, és 
Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában [3], [4]. 

Tervezhető költségek (Planable costs) 

A számítási felhő esetében a költségszámítás nagyon egyszerű. Minden hónapban a 
felhasznált erőforrások előre megállapított árát kell megfizetni, nincsenek eseti és rendkívüli 
költségek. Nincsen előre fizetendő beruházási költség és később sem merülnek fel váratlan 
költségek egy eszköz meghibásodása, vagy szükségessé váló továbbfejlesztése miatt. Sőt az 
átállás során feleslegessé váló hardvereszközök eladhatók, ha találunk rájuk vevőt, 
elképzelhető, hogy a felhőszolgáltató is segít azok hasznosításában. A szolgáltatási 
szerződésben megállapodhatunk úgy is, hogy minden hónapban azonos szolgáltatásokat és 
erőforrásokat veszünk igénybe és ekkor azonos díjat fizetünk minden hónapban, de arra is van 
lehetőség, hogy bizonyos hónapokban több, vagy kevesebb erőforrásra tartunk igényt, és 
ennek megfelelően többet, vagy kevesebbet fizetünk az adott hónapban. A számítási felhők 
piacán gyakori, hogy bizonyos szolgáltatásokat kedvezményes áron, vagy éppen ingyen 
vehetünk igénybe. Az oktatási intézmények esetében arra is van példa, hogy a teljes 
szolgáltatás csomagot ingyen használhatjuk. 

Kompatibilitás (Compatibility) 

Az informatika folyamatos fejlődése során gyakran felmerülő probléma a kompatibilitás. A 
nagyon gyors hardver-, és szoftverfejlesztésnek köszönhetően havonta jelennek meg egyre 
újabb és egyre többet tudó eszközök. A fejlesztők saját jól felfogott érdekükben is 
törekszenek arra, hogy az új eszközök kompatibilisek legyenek a régi rendszerekkel, de ez 
nem mindig lehetséges és nem is mindig lenne célszerű. Ráadásul kialakultak egymással 
folyamatos piaci versenyben álló és egymással nem kompatibilis rendszerek. Napjainkban 
három jelentős piaci részesedést birtokló piaci szereplő van jelen a személyi számítástechnika 
területén, a Microsoft Windows, az Apple Macintosh és a Linux világa. Ha ma megkérdezzük 
egy egyetemi évfolyam hallgatóit, hogy milyen típusú okostelefont és számítógépet 
használnak, akkor nagy valószínűséggel legalább kétféle, de könnyen lehet, hogy háromféle 
választ fogunk kapni a fentiek közül, és akkor még nem is beszéltünk az egyes platformokon 
párhuzamosan létező eltérő verziókról. Ha számukra szeretnénk elektronikus tananyagot 
közzétenni, akkor alaposan meg kell fontolni, hogy ezt hogyan tegyük. Szerencsére vannak 
olyan dokumentumformátumok, amelyek mindhárom platformon használhatók (PDF, HTML, 
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JPG, XML), ezeket használhatjuk a kész dokumentumok megosztásakor, közzétételekor. Ha 
azonban szerkeszteni is szeretnénk ezeket az anyagokat ráadásul többen megosztva is, akkor 
nehézségekbe ütközünk, mert nagyon kevés olyan hagyományos szoftver létezik, ami 
kompromisszumoktól mentesen futtatható minden platformon. Ezen a problémán is segít a 
számítási felhő. Bármilyen platformon dolgozunk csak egy böngészőprogramra van 
szükségünk, minden mást a felhőben lévő szerverekről fogunk használni. Így 
problémamentesen dolgozhatunk együtt, nem is fogjuk észrevenni, hogy a munkatársunk más 
platformon dolgozik, mint mi. 

4. A számítási felhő alkalmazási lehetőségei a vállalkozásokban és az 
iskolákban 

Az előző pontban tárgyalt tulajdonságok bizonyítják, hogy számítási felhő alkalmazása nagy 
mértékben támogatja a munkacsoportok munkáját legyen szó kisebb, vagy nagyobb gazdasági 
vállalkozások, vagy különböző oktatási intézmények keretében dolgozó csoportokról. 

Napjainkban, ha körülnézünk az Interneten, tömegével találunk felhőszolgáltatásokat és 
felhőszolgáltatókat. Ennek leginkább az az oka, hogy nagyon sokféleképpen értelmezik ezt a 
fogalmat. A leggyakoribb félreértés az, hogy sokan a tárhelyszolgáltatásokat is számítási 
felhőnek tekintik. Ha így tekintjük a dolgot, akkor az előző pontban felsorolt előnyök egy 
része nem érvényesül, a fájlok kezeléséhez továbbra szükség van egy adott számítógépre 
telepített hagyományos alkalmazásokra. Ha egy vállalkozás munkatársainak közös munkáját 
szeretnénk elősegíteni a számítási felhő használatával, akkor néhány további követelményt is 
be kell vezetnünk, amelyeket teljesítenie kell a kiválasztott rendszernek: 

Alkalmazások a felhőben 

Csak akkor beszélhetünk szigorú értelemben is számítási felhőről, ha a dokumentumokon 
felül az azokat kezelő alkalmazásokat is a felhőbe helyezzük, azaz a dokumentumok 
létrehozásához és szerkesztéséhez egy böngészőprogramon felül nincsen szükség további 
alkalmazások telepítésére a saját számítógépünkre. Ennek teljesülnie kell a leggyakrabban 
használt dokumentumok esetében, az üzleti életben ilyenek a szöveges dokumentumok, a 
számoló táblák, a különböző pixeles és vektorgrafikus ábrák, képek és a prezentációk.  

Széleskörű elterjedtség 

Ha olyan rendszert választunk, ami bár maximálisan kielégíti az igényeinket, de csak kevesen 
ismerik és kevés felhasználó használja, akkor nem nagyon bízhatunk abban, hogy ez a 
rendszer hosszútávon fennmarad, sőt folyamatosan fejlődni fog. A cégünk 
felhőszolgáltatójának nem szabad ilyen céget választanunk. Bár sokan idegenkednek attól, 
hogy nagy cégek szolgáltatásait vegyék igénybe, most azonban egy közműszolgáltatásról van 
szó, amit hosszú éveken keresztül fogunk használni. Ahogyan autót, mobiltelefont, 
számítógépet, vagy közműszolgáltatást csak olyan cégtől vásárolunk, akitől sokan mások is 
teszik, így kell választanunk felhőszolgáltatót is. 

Nyitottság 

Egy rendszer hosszútávú fennmaradása és gyors fejlődése szempontjából előnyt jelent a 
nyitottság. Várhatóan többen fogják használni és kibővíteni a rendszer szolgáltatási körét, ha a 
rendszer gazdája támogatja ezt, bár kétségtelenül annak is van előnye, ha a szolgáltató 
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szigorúan a kezében tartja a rendszer fejlesztését, nem engedi, hogy külső fejlesztők 
csatlakozzanak hozzá. Ez egy régi megközelítési módbeli különbség a műszaki életben. 
Hasonló vita húzódik a PC – Apple – Linux hármascsata hátterében a számítógépek és az 
Android – iPhone csata mögött a mobiltelefonok világában.  
A számítási felhők világában talán úgy húzhatjuk meg a határt, hogy egy nagyvállalat 
esetében indokolt lehet a zártabb megközelítés. Ha egy adott rendszer jól támogatja a cégben 
kialakult munkafolyamatokat, akkor kevésbé fontos a rugalmasság, fontosabb a stabilitás. 
Ezzel szemben egy kisebb, rugalmasabb, még kevésbé kialakult vállalat, egy startup, vagy 
egy oktatási intézmény esetében fontosabb a rugalmasság, a szabadság, fejleszthetőség. 

Ha elfogadjuk fontosnak a fenti szempontokat, akkor két megoldás jöhet szóba, ami megfelel 
minden kritériumnak. Az egyik a Microsoft Office 365 rendszere, a másik a Google G Suite 
megoldása. Mindkét szolgáltatás technikai értelemben szoftverszolgáltatás, de szükség esetén 
mindkét cég kínál platform- (Microsoft Azure [5], Google App Engine [6]), és infrastruktúra-
szolgáltatást (Microsoft Azure [7], Google Compute Engine [8]) is, de ezekkel most nem 
foglalkozunk.  

A cikk hátralévő részében ezt a két rendszert fogjuk bemutatni. 

5. Microsoft Office 365 

Előfizetési lehetőségek az Office 365 esetében 

A Microsoft 2011-ben indította el az integrált felhőszolgáltatását. Ekkor elkezdte átalakítani a 
korábban piacvezető Microsoft Office programcsomag üzleti modelljét. Korábban meg 
lehetett vásárolni az Office telepítőkészletét, most már nincsen ilyen opció, vagy éves licenszt 
vásárolunk, ha a saját gépünkre szeretnénk telepíteni a hagyományos programokat, vagy 
előfizetünk az Office 365 szolgáltatásra. Ez utóbbi esetben hozzáférünk a Microsoft 
felhőszolgáltatásához és annak keretében le is tölthetjük a gépünkre az Office csomag 
megszokott alkalmazásait. 
A Microsoft nagyon sok különböző csomagot kínál az Office 365 felhasználóknak. Ezeknek 
puszta áttekintése sem egyszerű, külön csomagok közül választhatnak az otthoni felhasználók, 
a diákok, az oktatási intézmények, a nonprofit szervezetek, a kormányzati szervezetek, és a 
különböző méretű és típusú vállalatok. Ezeken belül megkülönböztetünk PC és Macintosh 
felhasználókat. A különböző csomagok különböző számú és típusú webes szolgáltatásokhoz 
engednek hozzáférést és eltérő szoftverek telepítését engedélyezik különböző számú PC, 
illetve Macintosh számítógépre, valamint Android, iOS és Windows Phone alapú 
mobileszközökre. Ezek aktuális kombinációit a következő weboldalról kiindulva tudjuk 
áttekinteni [9], de a végső választás előtt érdemes lehet szakértő segítségét is igénybe venni. 
Bizonyos csomagok esetében létezik ingyenes kipróbálási lehetőség, mások esetében nincs 
ilyen. Fontos szabály, hogy a telepített alkalmazások is csak addig működnek teljes 
funkcionalitással, amíg érvényben van a megfelelő Office 365 előfizetés! Ezért fontoljuk meg 
a korábban megvásárolt régebbi Office verziók letörlését a számítógépről, vagy felülírását az 
új verzióval! Ez vonatkozik az oktatási csomagokra is, az ennek keretében feltelepített offline 
alkalmazások a hallgató végzésekor read-only üzemmódba kapcsolnak, azaz ezután csak 
megtekinthetjük a dokumentumainkat, szerkeszteni nem tudjuk azokat, az online 
szolgáltatások pedig nem lesznek elérhetőek. Mindezek a korlátozások megszűnnek, ha 
ugyanezzel az azonosítóval indítunk egy újabb előfizetést. 
Sajnos az Office 365-ben nincsen ingyenesen használható csomag, csak 30 napos próbaverzió 
létezik! 
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Az Office 365 használata 

Ha előfizettünk valamelyik Office 365 csomagra és beléptünk a kapott azonosítóval és 
jelszóval, akkor a következő képen láthatóhoz hasonló képernyőre jutunk (lásd 1. ábra). 
 

 
1. ábra. Az Office 365 kezdőképernyője 

A képernyőn elérhető a rendszert alkotó összes felhőszolgáltatás. 
A gombok egy része ismerős a hagyományos Office csomagból (Word, Excel, Powerpoint, 
OneNote), mások újak, ezek csak az Office 365 szolgáltatásban érhetők el. 

Minden felhőszolgáltatás alapja a tárhelyszolgáltatás, a korábban SkyDrive néven ismert 
online tárhelyszolgáltatás átkeresztelve OneDrive néven vált az Office 365 részévé. 
Csomagtól függően 15 GB-tól 1 TB-ig terjedő méretű tárhelyet kapunk, amit elérhetünk 
bármilyen Internetre csatlakozó eszközzel. Bármilyen típusú fájlt tárolhatunk rajta és online 
módon szerkeszthetjük is azokat, amelyekhez létezik felhőszolgáltatás. 

A rendszer érdekessége, ami az online szolgáltatások között csak itt érhető el, a Word, Excel 
és Powerpoint fájlok szerkesztése a felhőben és igény szerint a munkatársakkal megosztva is. 
Más szolgáltatásokban csak úgy tudunk Microsoft Office dokumentumokat szerkeszteni, hogy 
a dokumentumot átkonvertáljuk az adott rendszer formátumára, majd az online szerkesztés 
után visszaalakítjuk az eredeti formátumra. Sajnos a konvertálások nem minden esetben 
működnek hibátlanul! 
Ezért fontos, hogy az Office 365 rendszerben konvertálás nélkül tudjuk a felhőben szerkesz-
teni ezeket a dokumentumokat. Erre egy három lépcsős megoldást használhatunk. Ha 
megnyitunk egy dokumentumot a felhőben, akkor először egy dokumentumolvasó 
alkalmazást kapunk. Ebben elolvashatjuk a dokumentumot, ki tudjuk nyomtatni és meg 
tudjuk osztani másokkal, de nem tudjuk szerkeszteni. A menüsorban viszont megjelenik egy 
Dokumentum szerkesztése menüpont benne két almenüponttal. A Szerkesztés böngészőben 
paranccsal elindíthatunk egy csökkentett tudású szövegszerkesztő programot, amivel a 
böngészőn belül tudunk elvégezni egyszerűbb módosításokat, formázásokat. A Szerkesztés a 
Word alkalmazásban menüponttal pedig elindíthatjuk a számítógépre telepített teljes Word 
programot. Ilyenkor a program közvetlenül a felhőből nyitja meg a dokumentumot, nem 
készül róla lokális másolat (hacsak külön nem kérünk ilyet) és mentéskor közvetlenül a 
felhőbe menti azt. Ez azért fontos, mert így van lehetőség arra, hogy a dokumentumot 
megosztva egyszerre többen szerkesszük azt. 
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Az Office 365 használata az oktatásban 

Sajnos az Office 365 rendszer jelenleg nem támogatja külön speciális eszközökkel az oktatás 
működését. Az előbbi ábrán látszik egy Classroom nevű gomb, ami egy fejlesztés alatt lévő 
szolgáltatás volt, de időközben a Microsoft megszüntette ezt és beépíti a Team szolgáltatásba, 
ami viszont még nem készült el, a tervek szerint idén nyáron fog megjelenni. Tervezzük, hogy 
az elkészülte után megvizsgáljuk és bemutatjuk ezt a szolgáltatást is. 

6. Google G Suite 

A Google G Suite [10] (korábban Google Apps for Work) szolgáltatáscsomag egyesíti és 
egységes keretbe foglalja a Google közismert, ingyenesen is elérhető szolgáltatásait. Ha 
regisztrálunk egy GMail postafiókot, akkor a levelező rendszer mellett kapunk egy komplett 
szolgáltatáscsomagot. Ezeket a bejelentkezés után bármelyik szolgáltatás képernyőjének jobb 
felső sarkában lévő gombbal tudjuk előhívni (lásd 2. ábra). Ezek a leggyakrabban használt 
szolgáltatások, az Egyebek gombbal tudjuk előhívni a többit. 
 

 
2. ábra. Google G Suite szolgáltatások 

Ezeket a szolgáltatásokat bárki ingyenesen használhatja a google.com domain név alatt. Ha 
egy vállalkozás, vagy egy szervezet szeretné saját neve alatt használni ezt a csomagot, akkor 
előfizetve a Google G Suite csomagra a google.com domaint lecserélheti a saját domain 
nevére és ezzel egyidejűleg a felhasználói e-mail címek is megváltoznak xy@gmail.com -ról 
xy@saját domain -re. 
Az előfizetéssel további előnyök is járnak, talán a legfontosabb, hogy a felhasználók tárhelye 
15 GB-ról 30 GB-ra, vagy korlátlanra növekszik a választott csomagtól függően. Emellett 
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saját felügyeleti konzolt kapunk, ahol a vállalat maga menedzselheti a szolgáltatást és a 
felhasználókat. 

A Google G Suite használata 

A G Suite használatához semmit nem kell telepíteni, minden a böngészőben működik. A 
Google a Chrome böngészőt javasolja, ami minden szükséges funkciót támogat, de a 
tapasztalatok szerint a többi korszerű böngészővel is működnek a szolgáltatások.  
A csomag alapját itt is a tárhelyszolgáltatás (Google Drive) adja. Az Office 365-höz 
hasonlóan itt sincs semmilyen korlátozás, minden fájltípust tárolhatunk. Fontos különbség 
azonban, hogy a Google Drive-ban nem csak a rendszer által támogatott fájlok szerkeszthetők 
online módon, hanem szabadon bővíthetjük a rendszert bármilyen fájltípus kezelésére 
alkalmas programmal. Ehhez rendelkezésünkre áll egy alkalmazásbolt, ahol a legkülönbözőbb 
fájltípusokhoz találunk megtekintő és/vagy szerkesztő alkalmazást, sőt a rendszer nyitott, akár 
mi magunk is fejleszthetünk ilyen alkalmazást. Mivel minden a felhőben történik, nem 
telepítünk semmit a saját gépre ezért, ha egy alkalmazást felcsatoltunk a saját Drive-unkba, 
akkor ezt nem csak mi tudjuk felhasználni, hanem azok a felhasználók is, akikkel megosztjuk 
az ahhoz tartozó dokumentumot. Ez a lehetőség nagyon jól felhasználható az oktatásban. Ha a 
tanár készít egy dokumentumot akár a rendszer beépített alkalmazásaival, akár egy külső 
alkalmazás felhasználásával, akkor biztos lehet benne, hogy a dokumentum megosztása után a 
hallgatók nem csak az órán fogják tudni megtekinteni az adott dokumentumot, hanem a saját 
Drive-jukban is ott az órán, vagy bármikor máskor és bárhol máshol. Például én így készítek 
elmetérképeket (mindmap [11]) a Mindmup 2.0 [12] alkalmazással. 
Ezzel az eszközzel mindenki készíthet magának egy olyan kézreálló tárolóeszközt, ahova 
feltöltheti az összes dokumentumát és minden dokumentumot meg tud nézni, sőt szerkeszteni 
is tud csupán a böngészőprogram használatával. Ráadásul bármely dokumentumot meg is tud 
osztani bárkivel.  

Megosztás a Google G Suite rendszerben 

A Google G Suite rendszer nagy előnye a nyitottság. Ez a megosztási lehetőségekben is 
megmutatkozik. Minden rendszerben van lehetőség arra, hogy név nélkül minden 
felhasználóval megosszunk egy dokumentumot. Ez teljesen megfelelő, ha csak olvasók 
számára szeretnénk közzétenni egy dokumentumot. Ezt tesszük a legtöbb weboldalon. Ez 
azonban nem szerencsés akkor, ha közös munkát szeretnénk végezni a felhőben. Ilyenkor 
fontos, hogy látni lehessen, ki mit csinált és személyenként be lehessen állítani, hogy kinek 
mit szabad látnia, illetve módosítania. Ehhez arra van szükség, hogy minden munkatárs 
rendelkezzen egy személyi azonosítóval az adott rendszerben. Ha a szervezet előfizetett egy 
felhőszolgáltatásra, akkor a szervezet munkatársai esetében ez teljesül, ha iskoláról van szó, 
akkor a diákok is kaphatnak ilyen azonosítót. Mit tegyünk azonban akkor, ha egy olyan 
csapatot szeretnénk létrehozni, aminek vannak külső tagjai is. A legtöbb rendszerben ez 
gondot jelent több okból is. Egyrészt lehet, hogy nem tudunk létrehozni azonosítót külső 
személyeknek, vagy külön pénzbe kerülne. Másrészt, még ha ilyen módon létre is hozunk egy 
külön azonosítót a külső munkatársak számára, akkor az egy szokatlan dolog lesz, nagy 
valószínűséggel nem fog illeszkedni az ő szokásos napi rutinjukba, ezért számukra külön 
munkát és odafigyelést igényel a mi projektünkkel kapcsolatos ügyek követése. Ebben a 
helyzetben nagy előnyt jelent, hogy a Google G Suite esetében teljes jogú tagként szerepelhet 
egy munkacsoportban egy ingyenes GMail fiókkal rendelkező külső munkatárs is. Márpedig 
ilyen fiókja szinte mindenkinek van, aki informatikai projektekben vesz részt, vagy ha esetleg 
nincs, akkor minden további nélkül, ingyenesen létrehozhat egyet és attól kezdve ő is 
használhatja mindazokat a funkciókat, amelyekről most beszélünk. 
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Idén tavasszal (2017) a Google bevezetett egy új funkciót a Google Drive-ban. A neve Team 
Drives, magyarul Csapatmeghajtók. A Google Drive szolgáltatásban minden felhasználónak 
egyetlen Drive-ja van, amiben mappákat és fájlokat helyezhet el, és minden Drive-nak és 
abban minden mappának és fájlnak egyetlen tulajdonosa van. Ezzel szembe a Team Drives-
ban mi hozhatunk létre újabb és újabb Drive-okat, amelyeknek nem a létrehozó lesz a 
tulajdonosa, hanem az egész szervezet, akihez a G Suite tartozik. (Ez a szolgáltatás csak a 
vállalati és oktatási csomagokban érhető el, az ingyenes GMail-ben nem.) Megadhatjuk, hogy 
kik férhetnek hozzá különböző hozzáférési szinteken (Full access, Edit access, Comment 
access, View access). Ezek után, akinek joga van hozzá, létrehozhat mappákat és fájlokat a 
meghajtóban, de nem kell külön-külön beállítania azok hozzáférési szabályait, a meghajtó 
minden mappájára és fájljára azonos szabályok vonatkoznak, amiket megadtunk a 
meghajtóra. 
Ez a szolgáltatás egyértelműen a csapatmunka támogatására szolgál és nagy mértékben 
leegyszerűsíti azt. 
Érdekes, hogy az ingyenes GMail felhasználók nem használhatják a Csapatmeghajtók 
szolgáltatást, de ez csak annyiban igaz, hogy ők nem hozhatnak létre új meghajtókat, viszont 
ők is meghívhatók tagként csapatmeghajtóba és teljes jogú tagként részt vehetnek a csapat 
munkájában. 

Dokumentumok kezelése 

A Google G Suite nem vezérli közvetlenül a Microsoft Office alkalmazásokat úgy, mint az 
Office 365, viszont, ha szükséges, képes kezelni azok dokumentumait többféle formában is. 
Egyrészt a szerkesztőprogramok képesek Office-kompatibilis módban dolgozni, ilyenkor az 
eredeti formátumban tárolják és szerkesztik a dokumentumokat, de nincsen lehetőség 
teljeskörű csoportmunkára. Másrészt képesek oda-vissza konvertálni a fájlokat az Office 
formátumok és a saját formátumuk között. Ilyenkor teljes funkcionalitással működnek a 
szerkesztőprogramok beleértve a megosztott szerkesztést is. 

Mit jelent a megosztott szerkesztés? 

Ez a felhőszolgáltatások talán legfontosabb újítása, amivel elegánsan meg lehet oldani a 
fájlkezelés egy régi dilemmáját. Mi történik, ha egy szerveren van egy dokumentum és azt 
egy időben két felhasználó is megnyitja szerkesztésre? Ekkor három eset lehetséges: 

1. A szerver figyeli a dokumentumok megnyitásait és a másodikként próbálkozó 
felhasználónak azt jelzi, hogy a dokumentumot már használja valaki, ezért ő nem 
szerkesztheti azt. Vagy nem is engedi neki megnyitni, vagy csak olvasni engedi. 

2. A szerver nem foglalkozik a fájlok kezelésével, mindkét felhasználó megnyithatja és 
szerkesztheti a fájlt, majd, amikor elmentik a módosításokat, a másodikként mentő 
felhasználó felülírja az első felhasználó munkáját 

Egyik megoldás sem támogatja a hatékony csapatmunkát! Az igazi megoldás a következő: 

3. Speciálisan írjuk meg a szerkesztőprogramokat úgy, hogy több felhasználó 
szerkeszthessen egyszerre egy közös dokumentumot. Ehhez olyan programot kell írni, 
ami fel van készítve arra, hogy több aktív kurzor van és mindegyik képes szerkeszteni 
az egyetlen példányban létező dokumentumot. 

Ez utóbbi megoldást alkalmazza a Google Drive. Több tucat felhasználó szerkeszthet egy 
megosztott dokumentumot egy időben. Mindenki látja a többiek színes kurzorait és azonnal 
látja azt is, hogy ki mit csinál a dokumentumban. Senkinek nem kell mentenie a munkáját, 
ezért fel sem merül a fenti mentési anomália, a rendszer folyamatosan menti a dokumentum 
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állapotait, sőt naplózza is azokat, így később is visszakereshető, hogy ki, mikor, mit csinált. 
Ezért fontos, hogy mindenki saját nevével dolgozzon a rendszerben, ne névtelenül 
szerkesszen. Nem csak vissza lehet nézni a korábbi állapotokat, hanem vissza is lehet állítani 
bármelyiket. Ilyen technikai háttérrel nyugodtan megoszthatjuk a dokumentumokat és bátran 
felkínálhatjuk azokat közös szerkesztésre is. 

Ez az eszköz nagyon fontos a hatékony csapatmunka támogatásához és jól használható az 
oktatásban is. 

A Google Webhelyek (Google Sites) szolgáltatás 

A szolgáltatás segítségével nagyon könnyen készíthetünk jó minőségű reszponzív weboldala-
kat. Legnagyobb előnye, hogy nagyon szorosan integrálódik a teljes Google környezetbe. 
Ennek köszönhetően nagyon egyszerűen tudunk a weboldalba illeszteni bármilyen Google 
dokumentumot egy egyszerű szöveges dokumentumtól a saját Google térképig.  

A rendszer használata annyira egyszerű és magától értetődő, hogy akár minden egyes 
tanórához készíthetünk egy saját weboldalt. 

Google Csoportok (Google Groups) szolgáltatás 

Ezzel a szolgáltatással egyszerűen alakíthatunk ki felhasználói csoportokat. A csoportokat 
ezután együtt kezelhetjük, egyszerűen küldhetünk üzenetet a csoport minden tagjának, 
levelezési listákat, fórumokat készíthetünk számukra. 

A Google szolgáltatások integrálása 

A Google több különböző eszközt biztosít a különböző szolgáltatások integrálására. Például a 
Google Drive-ba integrálható Google Apps Script [13] segítségével a felhőben készíthetünk új 
alkalmazásokat egy JavaScript alapú rendszerben, ami kész objektumokat tartalmaz az összes 
Google szolgáltatás eléréséhez.  

Ezzel az eszközzel készíthetünk például saját munkalap függvényeket a Google Táblázatok 
szolgáltatáshoz, amiket aztán felhasználhatunk a táblázataink celláiban, vagy telepíthető 
alkalmazást a Chrome alkalmazás boltjába. 

Előfizetési lehetőségek a Google G Suite rendszerben 

Ezeket a szolgáltatásokat egyformán használhatják az ingyenes GMail fiókok tulajdonosai és 
a különböző vállalatok, szervezetek felhasználói. A vállalatok számára a G Suite szolgáltatás 
14 napig ingyenesen kipróbálható, de a tartós használatáért fizetni kell [10]. A havonta 
fizetendő ár attól függ, hogy hány felhasználói accountot és mekkora tárhelyet szeretnénk. 

A Google G Suite for Education csomag 

Az oktatási intézmények számára a Google ingyen kínálja ezeket a szolgáltatásokat korlátlan 
tárhellyel. Minden tanárnak, oktatónak, egyéb iskolai munkatársnak és minden tanulónak 
hallgatónak saját felhasználói accountja lehet az iskola domainje alatt korlátlan tárhellyel. Ez 
egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az oktatók és a tanulók egyaránt megismerkedjenek és 
megbarátkozzanak a számítási felhők fogalmával, lehetőségeivel és azok használatával. 
Egyben egy kitűnő eszköz arra, hogy kialakítsunk egy nagyon hatékony kommunikációs 
rendszert az iskolán belül. A levelezés és az összes többi szolgáltatás elérhető az összes 
számítógépes platformon és minden intelligens hordozható eszközön (okostelefonok, 
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táblagépek stb.), ezért a legtöbb oktatási intézményben elmondható, hogy minden diák el 
tudja érni napi rendszerességgel a postafiókját és a többi fontos szolgáltatást (saját és közös 
naptár, tárhelyen lévő saját és megosztott dokumentumok stb.). Mindennapi általános 
tapasztalat, hogy a diákok folyamatosan online élik az életüket, ahelyett, hogy harcolnánk ez 
ellen, használjuk ki ezt a kapacitást és kíváncsiságot az oktatásban is. 
Ha egy iskola elhatározta, hogy elvárja a diákjaitól, hogy napi rendszerességgel kísérjék 
figyelemmel az iskolában kapott postafiókjukba érkező hivatalos üzeneteket, akkor ettől 
kezdve nagyon egyszerűvé válik a különböző felek közötti kommunikáció. Egyetlen üzenettel 
értesíthető minden érintett az évzáró ünnepség időpontjáról, egy betegség miatt elmaradó 
tanóráról és bármi más fontos dologról. Ha az oktatási adminisztrációban elkezdtük használni 
a felhőszolgáltatásokat, folytathatjuk ezt az irányt a tanórák lebonyolításában is. Erre szolgál a 
Google Tanterem szolgáltatás. 

Google Tanterem (Google Classroom) szolgáltatás 

A Google G Suite for Education csomag felhasználói számára a Google készített egy 
Tanterem nevű szolgáltatást [14], amit felfoghatunk egy példának is a korábban tárgyalt 
szolgáltatás-integrációra. Ez a megoldás az interaktív oktatás támogatása érdekében 
összekapcsolja az alábbi szolgáltatásokat: 

• Mail 
• Google+ 
• Groups 
• Drive 
• Sites 

Ez a megoldás csak oktatási intézmények számára érhető el, és mind a tanárok, mind a 
tanulók kell, hogy rendelkezzenek postafiókkal az iskola domainjében, azaz itt nem 
használhatók sem az ingyenes GMail fiókok, sem másik szervezethez tartozó G Suite fiókok. 
Ezzel a korlátozással valószínűleg ösztönözni szeretné a Google az oktatási intézményeket 
arra, hogy építsenek saját G Suite rendszereket és abba vonják be a diákokat is. 

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor minden oktató néhány perc alatt összeállíthatja a 
tanulócsoportokat, amelyek egy-egy tantárgy, vagy projektfeladat keretében együtt fognak 
dolgozni. Minden csoport számára létrehozhat egy tantermet, ahova vagy ő maga felveszi 
(meghívja) a tanulókat, vagy rájuk bízza, hogy csatlakozzanak a kialakított tantermekhez. 
Ettől kezdve minden tanterem önálló életet él a félév vagy a tanév végéig. Az aktív időszak 
végén sem szűnnek meg a tantermek, a tanár inaktívvá teheti őket, hogy ne keveredjenek 
össze a következő időszak aktív tantermeivel, de bármikor megtekinthetők annak adatai, vagy 
ha szükséges újra aktívvá tehető bármelyik tanterem. Egy tanteremhez nem csak egy tanár 
tartozhat, hanem tetszőleges számú rendelhető hozzá, így könnyen kezelhetők a helyettesítés, 
az ellenőrzés, a szakmai felügyelet vagy a tapasztalatcsere, ötlet-, és tudásátadás feladatai is. 
Egy aktív tanterem a következő funkciókkal rendelkezik: 

• Van egy üzenőfal, ahova mind a tanár mind a diákok tehetnek fel tetszőleges 
üzeneteket. Azokra bárki válaszolhat, hozzászólhat. (Szükség esetén a tanár elnémíthat 
egyes diákokat!) Az üzenőfalat bárki bármikor megtekintheti közvetlenül is, de e-
mailben is értesítést kaphat minden felkerülő üzenetről. Ezt minden résztvevő maga 
szabályozhatja, ha akarja ki is kapcsolhatja az e-mail értesítést, vagy beállíthatja, hogy 
milyen jellegű üzenetekről kér értesítést. Ennek azért van jelentősége, mert a tanár az 
üzenőfalra teszi fel a hallgatóknak szóló kérdéseket és feladatokat is, majd a hallgatók 
beküldött válaszai is ideérkeznek. Tehát az üzenőfalon nem csak csevegés folyik, 
hanem ott téttel bíró információk is megjelennek. 
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• A tanár egyetlen paranccsal küldhet e-mail üzenetet az összes hallgatónak, vagy 
tetszőleges számú kiválasztott hallgatónak. 

• A tanár kiadhat feladatokat az összes diáknak, vagy a diákok egy csoportjának. Arra is 
van lehetőség, hogy a tanár több csoportját is bevonja a feladatba, így nem szükséges 
minden párhuzamos csoportban külön-külön kiadni ugyanazt a feladatot. A feladathoz 
rendelhető témakör, így lehet csoportosítani a tanév során kiadott feladatokat. A 
feladat lehet egy egyszerű szöveges feladat, vagy kapcsolható hozzá bármilyen 
dokumentum, lokális fájl vagy Google Drive-beli dokumentum, YouTube videó, vagy 
tetszőleges link. Minden feladathoz rendelhetünk határidőt akár percnyi pontosságút 
is. Ilyenkor a rendszer figyelemmel kíséri a hallgatók válaszainak beérkezési idejét is 
és külön jelzi az időben érkezett és a késedelmes válaszokat. 

• A tanulók hasonló formában küldhetik vissza a megoldásaikat egyszerű szöveges 
üzenetben, vagy különböző csatolmányokkal kiegészítve. A megoldás elküldésekor a 
rendszer zárolja a tanuló elől a beküldött anyagokat, így utólag nem tud módosítani 
azokon. 

• A tanár megtekintheti és értékelheti a beérkezett megoldásokat. Arra is van lehetősége, 
hogy visszaküldjön egy megoldást a tanulónak további kidolgozásra. Ilyenkor a 
rendszer gondoskodik róla, hogy a tanuló újra hozzáférjen az anyagaihoz. 

• Az üzenőfal mellett minden tanteremnek van egy másik fala is, egy oldal, ahova a 
tanár tehet fel mindenféle anyagot, mint egy weboldalra. Ide kerülhetnek az előadások 
anyagai a megszokott formátumokban (szöveg, kép, videó, csatolt fájlok, linkek) és 
minden más hasznos dokumentum. 

• Minden tanteremnek van egy saját mappája a tanár Google Drive-jában, ide kerül fel 
automatikusan minden anyag, ami a tanteremben születik, a rendszer gondoskodik 
arról, hogy megfelelőek legyenek a hozzáférési beállítások. Ez nagy segítség például 
akkor, ha változik az osztály névsora, új tanuló, vagy tanár kerül be, vagy valaki 
kikerül a csoportból. Ide kerülnek a tanulók beküldött megoldásai is, így nem 
feltétlenül szükséges egyesével kezelni azokat a Tanteremben, a tanár egyben is 
kezelheti azokat a Drive-ban megszokott eszközökkel. 

Ezekkel a szolgáltatásokkal egy nagyon hatékony eszközt kapunk a kezünkbe, sokat segít 
abban, hogy a tényleges tanításra, a tanulókkal való foglalkozásra tudjunk koncentrálni. 
Ezáltal bátrabban tudunk a tanulóknak érdekes önálló feladatokat adni, ha utána nem kell az 
e-mailek tucatjai között keresgélni és ott értékelni a megoldásokat, hanem egy jól átgondolt 
szoftver támogatja a munkánkat.  
Fontos előnye a rendszernek, hogy szervesen illeszkedik a napi munkafolyamatainkba, nem 
kell egy új rendszert telepíteni, megtanulni és folyamatosan figyelemmel kísérni az oda 
beérkező adatokat és üzeneteket. 

7. Összefoglalás 

Cikkünkben bemutattuk, hogy milyen előnyökkel jár, ha kihasználjuk a számítási felhő 
technológia korszerű eszközeit. A hangsúlyt a kis-, és középvállalatok és főként az oktatási 
intézmények szempontjaira helyeztük. Az általános tulajdonságok tárgyalása után 
részletesebben is bemutattuk a két legelterjedtebb szoftverszolgáltatás csomagot a Microsoft 
Office 365 rendszerét és a Google G Suite csomagját. Mindkét rendszerben bemutattuk, hogy 
milyen eszközöket nyújt a csoportmunkához. Szerettük volna összehasonlítani a két rendszer 
oktatástámogató megoldásait. Sajnos a Microsoft a cikk írása közben visszavonta a fejlesztés 
alatt lévő Classroom rendszerét viszont az új Team alapú megoldását idén nyárra ígéri. Így 
egyelőre csak a Google Tanterem eszközét tudtuk bemutatni. 
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Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy mindenkinek érdemes megfontolnia a felhőalapú 
megoldások beépítését a munkafolyamataiba. 

8. Köszönetnyilvánítás 

Jelen publikáció az „EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I szerep-
vállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen” című projekt 
támogatásával valósult meg. 
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Absztrakt: A magyar felsőoktatás képzési és kimeneti követelményeinek átalakítása során a régi tárgyak 
átalakulnak vagy megszűnnek és a régiek helyett új tárgyak születnek. A cikk a Debreceni Egyetem Informatikai 
karának a Programtervező Informatikus BSc képzésében szereplő adatbázisokhoz kapcsolódó tantárgyak 
átalakulását mutatja be. A régi képzésben kötelező tárgyként szereplő Adatbázisrendszerek című tantárgy, 
melyhez 2 óra előadás és 2 óra gyakorlat tartozott, az új képzésben finomításon esett át tartalmilag és formailag 
egyaránt. A régi képzés Adatbázis-adminisztráció című kötelező előadása eltűnt. A régi képzésben a 4 tárgyat 
(Adatbázisrendszerek megvalósítása 1, Adatbázisrendszerek megvalósítása 2, Haladó DBMS 1, Haladó DBMS 
2) tartalmazó adatbázissávból a hallgatóknak legalább egyet kellett teljesíteniük. Az új rendszerben a sávok 
megszűnnek, helyettük a hallgatóknak a szabadon választható tárgyakból kell megfelelő számú kreditet 
választaniuk. Az új képzés szabadon választható tárgyai között a Haladó adatbázis ismeretek és a NoSQL 
adatbázisok című tárgy szerepel, mindkettőhöz 2 óra gyakorlat tartozik. A cikkben megjelennek a tárgyak pontos 
tematikái. 

Kulcsszavak: adatbázisrendszerek, oktatás, programtervező informatikus BSc képzés 

Abstract: During the reform of training and graduation requirements of the Hungarian higher education old 
subjects change or disappear and new ones are created instead of the old ones. This article introduces the reform 
of subjects related to the database systems of the Computer Science BSc program of the Faculty of Informatics 
of the University of Debrecen. The content and the form of the compulsory Database Systems subject of the old 
program, which owns 2 hours lecture and two hours laboratory practice, has been refined. The compulsory 
Database Administration lecture of the old program disappeared. The students had to fulfil at least one subject of 
the database module of the old program, which contained 4 subjects (Database System Implementation 1, 
Database System Implementation 2, Advanced DBMS 1, Advanced DBMS 2). In the new program the modules 
are ceased, instead of them, the students have to choose some subjects from the optional vocational subjects in a 
given number of credits. Among the optional vocational subject of the new program two subjects related to 
database systems appear, they are the Advanced Database Knowledge and the NoSQL databases. Both of them 
own 2 hours of laboratory practice. In the article you can find the punctual topics of the subjects.  

Keywords: database systems, education, Computer Science BSc program 

1. Bevezetés 

A 18/2016. EMMI rendelet alapján az egyetem új képzési és kimeneti követelményeket hozott 
létre többek között a Programtervező Informatikus BSc szak számára is, amelyet a rendelet 
alapján a 2017/2018. tanévben első évfolyamon tanulmányaikat kezdő hallgatókra, majd azt 
követően felmenő rendszerben kell alkalmazni. A teljes képzés átstrukturálása az 
adatbázisrendszerekhez kötődő tárgyak átalakítását is jelentette. A régi tantárgyakat vagy 
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átalakítottuk, modernizáltuk, és az új követelményekben előírtaknak megfelelően testre 
szabtuk, vagy eldobtuk, és helyette más aktuális, gyakorlatias tárgyakat építettünk be. A cikk 
az új és a régi rendszerbeli tárgyakat mutatja be, hasonlítja össze.  

2. A „régi” képzés 

A Debreceni Egyetem a Programtervező Informatikus BSc szakát 2004 őszén indította. Ezt a 
képzést 2007-ben a tapasztalatok alapján reformálta [1]. Jelenleg is az akkor összeállított 
tantárgyakat oktatjuk. A 120 kredit természettudományos alapozó és kötelező szakmai 
tárgyból adatbázisrendszerek témájú tárgyra 8 kredit esik, amely 2 tárgyra bomlik fel: az 
Adatbázisrendszerek című tárgy 5 kredites és 2 óra előadásból és 2 óra laborgyakorlatból áll, 
illetve az Adatbázis-adminisztráció című tárgy 3 kredites és 2 óra előadást foglal magában. A 
„régi” rendszerben a 29 választható szakmai kreditet úgy szerezhette meg a hallgató, hogy az 
A, B, C, D és S sávok mindegyikéből legalább egy tárgyat kötelezően választott, többi 
kreditet a sávokból választott további tárgyak és az Informatikai Kar által a félévek elején 
meghirdetett szakmai tárgyak teljesítésével szerezheti meg. A B sáv foglalkozik 
adatbázisrendszerekkel, a következő tárgyak szerepelnek benne: Adatbázisrendszerek 
megvalósítása 1, Adatbázisrendszerek megvalósítása 2, Haladó DBMS ismeretek 1 és Haladó 
DBMS ismeretek 2. Az 1. táblázatban látható a tárgyakhoz kapcsolódó óraszám és 
kreditszám, illetve az előfeltételek. [2] 

Tantárgy Kredit Előadás Gyakorlat Előfeltétel 

Adatbázisrendszerek 
megvalósítása 1 

3 2 0 Adatbázisrendszerek 

Adatbázisrendszerek 
megvalósítása 2 

3 2 0 
Adatbázisrendszerek 
megvalósítása 1 

Haladó DBMS ismeretek 1 5 2 2 Adatbázisrendszerek 

Haladó DBMS ismeretek 2 5 2 2 Haladó DBMS ismeretek 1 

1. táblázat. Az adatbázissáv tárgyai, kreditei, óraszámai és előfeltételei 

2.1. Adatbázisrendszerek  

Az előadás tananyaga: A hagyományos adatfeldolgozás problémái, az adatbázis szemlélet 
lényege. Rövid történelmi áttekintés (kialakulás, CODASYL). Általános adatmodellezési 
alapfogalmak (Bachman), absztrakció. Egyed, tulajdonság, kapcsolat. Tulajdonságok és kap-
csolatok osztályozása. Adatmodell, adatbázis, adatbázis-kezelő rendszer, adatbázisrendszer. 
Adatbázis adminisztrátor, felhasználói csoportok. Háromséma-architektúra, az adatbázisterve-
zés szintjei, adatfüggetlenség. A relációs modell: relációséma, reláció, integritási megszorí-
tások. A relációs modell absztrakt lekérdező nyelvei: relációalgebra és arelációkalkulusok. A 
funkcionális függés és tulajdonságai. Az adatbázistervezés alapjai: normalizálás, normál-
formák (1NF, 2NF, 3NF, BCNF). Többértékű és kapcsolásfüggés, magasabb normálformák 
(4NF, 5NF). Az ER modell felépítése. Az ER modell leképezése relációs modellre. Az EER 
modell felépítése, leképezése relációs modellre. Objektumorientált adatbázisok alapfogalmai. 
Az ODMG modell felépítése. Az ODL nyelv. ODL séma leképezése relációs sémára. 
Tranzakció-, jogosultság- és konkurenciakezelés. Az adattárházak elemei. 
A gyakorlaton az SQL nyelv elsajátítás a cél, hagyományosan az egyetemen Oracle adatbázis-
kezelő rendszert használunk. A gyakorlat tananyaga: Ismerkedés az Oracle adatbázis-kezelő 
rendszerrel. Az Oracle SQL Developer program bemutatása. Ismerkedés a SELECT 
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utasítással. Az ORDER BY és a WHERE utasításrész (LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL) 
használata. SQL függvények. Csoportképző függvények (COUNT, MAX, MIN, SUM, AVG) 
használata. GROUP BY és HAVING utasításrész használata. Táblák összekapcsolása (belső 
és külső JOIN műveletek, NATURAL JOIN) Beágyazott SELECT-ek. EXISTS, ALL és 
ANY használata. Halmazműveletek. Felső n analízis (ROWNUM). Adatszótárnézetek. 
Összetett lekérdezések. Táblákat kezelő SQL DDL utasítások (CREATE, ALTER, DROP, 
TRUNCATE). SQL DML utasítások (INSERT, DELETE, UPDATE, MERGE). SQL DCL 
utasítások (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT). A tranzakciók kezeléséről. Egyéb 
adatbázis-objektumok (pl. nézettáblák, szekvenciák, szinonimák) használata. SQL DCL 
utasítások (GRANT, REVOKE). A jogosultságok kezeléséről. 

2.2. Adatbázis-adminisztráció  

A tantárgy tananyaga: Az adatbázis adminisztrátor fogalma, feladatai. Az adatbázis környezet 
létrehozása. Metaadat kezelés. Adat és tárolás kezelés. Adatok mozgatása, elosztás. Adatbázis 
biztonság. Adatbázis mentés, helyreállítás. Terv katasztrófára. Adatok elérhetősége. Teljesít-
mény. Változáskezelés. Az előzőek vizsgálata konkrét adatbáziskezelő-rendszerekben. 

2.3. Adatbázisrendszerek megvalósítása 1  

A tantárgy anyaga: Tranzakció fogalma, tulajdonságai. Rendszerhibák kezelése. A hibák faj-
tái. Naplózási technikák: semmisségi naplózás, helyrehozó naplózás, semmisségi/helyrehozó 
naplózás. Archiválás. A rendszerhibák kezelése az Oracle adatbázis-kezelő rendszerben. Kon-
kurenciavezérlés. Ütemezések és tulajdonságaik. Konfliktus-sorbarendezhetőség, megelőzési 
gráfok. Zárolási technikák. Kétfázisú zárolás. Különböző zármódok, kompatibilitási mátrix. 
Zártábla. A zárolási ütemező működése. Figyelmeztető protokoll. Faprotokoll. Az 
időbélyegzésen alapuló ütemező működése. Többváltozatú időbélyegzők. Az érvényesítésen 
alapuló ütemező működése. Az Oracle konkurenciavezérlési technikája. A piszkos adatok 
problémája. Nézet-sorbarendezhetőség. Holtpontkezelés. Osztott adatbázisok, osztott véglege-
sítés, osztott zárolás. Hosszú tranzakciók. 

2.4. Adatbázisrendszerek megvalósítása 2  

A tantárgy anyaga: A lekérdezésfordító. Szintaktikus elemzés és elemzőfák. Az előfeldol-
gozó. Algebrai szabályok lekérdezéstervek javítására. Elemzőfák átalakítása logikai 
lekérdezéstervekké. Logikai lekérdezéstervek javítása. Műveletek költségének becslése. 
Bevezetés a költség alapú tervválasztásba. Logikai lekérdezéstervek költségének csökken-
tésére irányuló heurisztikák. Összekapcsolások sorrendjének megválasztása. Összekapcsolási 
fák. Dinamikus programozás az összekapcsolási sorrend és csoportosítás megválasztására. A 
fizikai lekérdezésterv kiválasztása. A kiválasztási eljárás és az összekapcsolási eljárás 
megválasztása. Futószalagosítás és materializáció. Fizikai operátorok sorrendbe állítása. 
Bevezetés a lekérdezések végrehajtásába. 

2.5. Haladó DBMS 1 

Az előadás tematikája: A szükséges adatbázis és Oracle előismeretek. Az Oracle natív nyel-
vei. A PL/SQL, mint az Oracle procedurális SQL kiterjesztése. Karakterkészlet, szimbolikus 
nevek, címke, megjegyzés, literálok. Nevesített konstans, változó. Adattípusok, a %TYPE 
attribútum, konverziók. Kifejezések, operátorok, feltételes kifejezés. Végrehajtható utasítások 
(üres, értékadó, ugró, feltételes, többszörös elágaztató, ciklusszervező utasítások). SQL 
utasítások a PL/SQL-ben. Programegységek. A blokk. Alprogramok (eljárás és függvény). 
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Beépített függvények. Hatáskör és élettartam. Tárolt alprogramok. Kivételkezelés. Alprogram 
függőségek. A csomag. Kurzorok és kurzorváltozók. Tranzakciókezelés, zárak. Triggerek. 
PL/SQL futtatási környezetek, tesztelés. Kollekciók, együttes hozzárendelés. Natív dinamikus 
SQL. Esettanulmányok, minta szkriptek. Beépített csomagok. 

A gyakorlat tematikája: SQL nyelv haladó szinten. PL/SQL nyelv előadáson vett témakörei. 

2.6. Haladó DBMS 2 

Az előadás tematikája: Az Oracle mint objektumrelációs adatbázis-kezelő rendszer. Objek-
tumtípusok és objektumok. Az Oracle öröklődési modellje. Objektumtáblák. Referenciatípus. 
Műveletvégzés objektumokkal. Objektumkezelő beépített függvények. Objektumnézetek. Az 
OID. Kollekciók. Kapcsolatok kezelése kollekciókkal. Triggerek és objektumnézetek. Objek-
tumnézet-hierarchiák. Objektumok tárolása. Java és Oracle. A loadjava és a dropjava eszköz. 
Java tárolt alprogramok, publikálás, hívási specifikáció. Az objektumrelációs alkalmazás-
fejlesztést támogató környezetek. A JPublisher. Adatkazetták. SQL, PL/SQL és Java 
alkalmazások hangolása. A kérdésoptimalizáló működése. Az Oracle és a web.  

A gyakorlat tematikája: Objektumtípusok és objektumok a gyakorlatban. Java Database 
Connectivity (JDBC). JDBC-kapcsolódás Oracle szerverhez. Egyéb eszközök a Java és az 
Oracle közötti kapcsolat kiépítésére (SQLJ, JDO). Nagyméretű objektumok (LOB-ok) 
kezelése, tárolása. Oracle és XML. 

3. Az „új” képzés 

A 2017 szeptemberében felvett hallgatóknál a törzsanyag 114 kreditjéből 6 kredit esik 
adatbázisrendszerek témakörbe, konkrétan két tárgy, az Adatbázisrendszerek, amely 2 óra 
előadásból áll, és az Adatbázisrendszerek labor, amelyhez két óra laborgyakorlat tartozik. A 
régi képzés Adabázisrendszerek című tárgyának anyagát tartalmazzák felfrissítve, az 
újdonságoknak megfelelően, a régi képzés 2+2 órás tárgya lett kettébontva, így a gyakorlati 
rész teljesítése után a hallgató aláírás helyett gyakorlati jegyet kap. 
A speciális ismeretekből a hallgató tetszőlegesen 36 kreditet választhat. A Kar 67 kreditnyi 
tantárgyat hirdet a speciális ismeretek kategóriában, ebből 2 tárgy kapcsolódik az 
adatbázisrendszerek témaköréhez, a Haladó adatbázis ismeretek és a NoSQL adatbázisok. 
Mindkettő 3 kreditet ér, és 2 óra laborgyakorlatból áll. [3] 

3.1. Adatbázisrendszerek 

A tantárgy témakörei: Alapfogalmak: Adatbázis, adatbázisrendszer, adatbázis-kezelő rendszer 
(DBMS). DBMS jellemzői, nyelvei, felhasználók, kapcsolódás a DBMS-hez. Adatmodel-
lezés, absztrakció. Egyed, tulajdonság, kapcsolat. Tulajdonságok és kapcsolatok osztályozása. 
A relációs modell: relációséma, reláció, integritási megszorítások. A relációs modell absztrakt 
lekérdező nyelvei. A funkcionális függés és tulajdonságai. Az adatbázistervezés alapjai: 
normalizálás, normálformák (1NF, 2NF, 3NF). Magasabb normálformák (BCNF, 4NF, 5NF). 
Többértékű és kapcsolásfüggés. Az ER modell. Az ER modell leképezése relációs modellre. 
Az EER modell felépítése, leképezése relációs modellre. Objektumrelációs adatbázisok. 
Tranzakció-, jogosultság- és konkurenciakezelés. Válogatott haladó témák érintése, mint: 
Adattárházak, NoSQL adatbázisok, Big Data alapok, vizualizáció, Adatbázisadminisztrációs 
alapok, hangolás 
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3.2. Adatbázisrendszerek labor 

A tantárgy témakörei: A kiválasztott relációs adatbázis-kezelő rendszer használatával a követ-
kezők megismerése és használata: SELECT utasítás és részei (ORDER BY, WHERE, 
GROUP BY és csoportképző függvények, HAVING, JOIN-ok, beágyazott selectek, 
halmazműveletek), SQL függvények. Táblákat kezelő SQL DDL utasítások (CREATE, 
ALTER, DROP, TRUNCATE). SQL DML utasítások (INSERT, DELETE, UPDATE, 
MERGE). SQL DCL utasítások (COMMIT, ROLLBACK, SAVEPOINT. GRANT, 
REVOKE). Egyéb adatbázis-objektumok használata. 

3.3. Haladó adatbázis ismeretek 

A tantárgy témakörei: A kiválasztott adatbázis-kezelő rendszer (pl. Oracle Database) felépí-
tésének (memóriastruktúrák, tárolás, háttérfolyamatok) megismerése, relációs adatbázisok 
tervezése, haladó adatbázis-objektumok létrehozása és használata, hangolási technikák. 

3.4. NoSQL adatbázisok 

A tantárgy témakörei: NoSQL adatbázisok létrejöttének céljai, különböző típusú NoSQL adat-
bázisok csoportosítása (pl. gráf, oszlopcsalád, dokumentum, kulcs-érték), elosztási modellek, 
konzisztencia, különböző típusú adatbázisok jellemzői, esettanulmányok, adatstruktúra 
kialakítása, adatok felvitele, módosítása, törlése, adatok lekérdezése, elosztási modellek 
megvalósítása, map-reduce, egyszerű alkalmazás készítése. 

4. Összehasonlítás 

Az új képzésben csökkent az adatbázisrendszerekre fordítható kreditek száma. A két kötelező 
tárgy helyett az új képzésben csak az Adatbázisrendszerek utódtárgyai kaptak helyet. A 
tárgyat kettébontottuk, így tudtuk megoldani, hogy a gyakorlati részre a tárgy teljesítésével 
jegyet kapjanak a hallgatók. A régi rendszer 4 választható tárgya helyett 2 új tárgy került 
bevezetésre. A régi rendszerben a választható tárgyaknak volt előadás része vagy csak 
előadásból álltak, míg az új képzésben csak gyakorlati választható tárgyakat ajánlunk. 
Az új képzés a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt, amely kitűnik a tárgyak gyakorlati jellegéből 
és abból, hogy a gyakorlati teljesítményt fogjuk elismerni a régi rendszer elméleties tudása 
helyett.  
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Absztrakt: A hallgatóknak a tanulmányik során különböző tantárgyakat kell teljesíteniük a képzésük 
mintatantervében foglaltak szerint. Ezek a tanulmányi idő alatt teljesítendő tárgyak nem teljesen függetlenek 
egymástól. Egyes tantárgyak teljesítése után lehet csak más tárgyakat teljesíteni, azaz őket előfeltételi viszony 
kapcsolja össze. Ezek a kapcsolatok mint élek kötik össze a csomópontokat jelentő tantárgyakat, így egy 
előfeltételi hálózatot kapunk. 
Azt szeretnénk bemutatni ebben a cikkben, hogy a tantervi hálókat hogyan vizsgálhatjuk meg a hálózattudomány 
eszközrendszerének segítségével. Hogyan interpretálhatóak az olyan hálózati mérőszámok, mint például a gráf 
átmérő, fokszám vagy a klaszterezettség? Felfedezhetőek-e lényeges különbségek a Debreceni Egyetem 
Informatikai Kara által indított szakok hálózataiban? Vannak-e jelentős strukturális eltérések a más 
magyarországi egyetemek által indított hasonló szakok között? Az új képzési és kimeneti követelményeknek 
eleget téve a DE IK szakjai is megújulnak. Meglátszik-e ez a mintatantervi hálókat jellemző mérőszámokban? 

Kulcsszavak: mintatanterv, előfeltétel hálózat, tantárgy gráf 

Abstract: Students have to fulfill different subjects during their education, according to their curriculum. 
Subjects of the high educational studies are not totally independents. Some subjects have to be fulfilled earlier 
than others, so there can be a preconditional relation between subjects. This relationship, as a kind of edge, 
connects subjects playing the role of nodes in this kind of graph. 
In this paper, we would like to show how we can study these curricular networks using the tools of network 
science. How can we interpret the network measures, such as the diameter of the graph, degree or clustering 
coefficient of nodes? Can we discover any differences between the educational programs of the Faculty of 
Informatics of University of Debrecen? Are there significant differences between similar programs of Hungarian 
Universities? The curriculums of the Faculty of Informatics, University of Debrecen have renewed due to the 
actual training and outcome requirements. Can we identify this with network properties of curricular graphs? 

Keywords: curriculum, preconditional network, subject graph 

1. Bevezetés 

Természeti-, társadalmi- és technológiai környezetünk tele van olyan rendszerekkel, melyek 
sok elemmel rendelkeznek, amelyek közül egyes elemek között szoros kapcsolat van, míg 
mások szinte függetlenek lehetnek egymástól. Az ilyen rendszerek szerkezetét egy gráffal 
vagy más terminológiában hálózattal tudjuk leírni. Tipikus példa lehet a különböző élőlények 
anyagcsere hálózata, az egyes személyek társas kölcsönhatásai révén felépülő szociális 
hálózat vagy akár a számítógépek és más eszközök összekötésével létrejövő telekommu-
nikációs hálózat. Ezeknek a rendszereknek óriási hatása van a mindennapjainkra gazdasági és 
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társadalmi szempontból. Ennek köszönhetően az utóbbi két évtizedben a hálózatok 
tudományos vizsgálata központi szerepet kapott. Egy új tudományág született. 
Egy ilyen megfigyelt rendszert modellezhetünk egy hálózattal, amely általában lehet irányított 
vagy irányítatlan, súlyozott vagy súlyozatlan, szimplex vagy muliplex, rendelkezhet ún. 
„kisvilág” tulajdonsággal vagy akár skálafüggetlen is lehet [1]. A különböző hálózat-
modellekben számtalan mérőszámot, kvantitatív mennyiséget vezethetünk be azért, hogy 
jellemezni tudjuk a szerkezetet. 
A hallgatók egyetemi tanulmányaik során különböző tantárgyakat vesznek fel és teljesítenek. 
Ezek a tárgyak különböző ismeretköröket fednek le, amelyek nem teljesen függetlenek 
egymástól. Egyes ismeretek/képességek megléte szükséges mások elsajátításához, ami a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy vannak tantárgyak, amelyeket sikeresen el kell végezni ahhoz, 
hogy másokat elkezdhessünk. Ez az ún. előfeltételi viszony azt eredményezi, hogy a tárgyak 
halmaza helyett tárgyak hálózatáról kell beszélnünk. Az ilyen hálózatokat az egyetemek a 
képzési programjaiknak megfelelő mintatantervben teszik közzé. Eltekintve a tantárgyak 
konkrét tartalmától és csak az előfeltételi kapcsolatokat szem előtt tartva könnyen belátható, 
hogy az előfeltételi hálózat szerkezetének is jelentős hatása van az egyetemi tanulmányokra. 
Ha túl kevés előfeltétel van egy mintatantervben, akkor a tárgyak teljesítési sorrendjére nincs 
az egyetemnek befolyása. A hallgatók valószínűleg rosszabb eredménnyel végeznek, mert 
hiányozhatnak bizonyos előismereteik, ha rendszertelenül veszik fel a tárgyakat. Az 
oktatásszervezők dolga nehezebb, mivel bárki bármelyik félévben bármelyik tárgyat tetszés 
szerint felveheti. Ezzel szemben, ha túl sok előfeltétel van, csökken a hallgatók mozgástere, 
egy esetleges sikertelen tárgyteljesítés esetén a következő félévben nem tud továbblépni. A 
képzés ideje jelentősen megnyúlhat. A bukás miatt holtvágányon lévő hallgatók miatt az 
egyetem kapacitásai kihasználatlanok lehetnek. Az optimális megoldás természetesen 
ismeretlen. A cikkben azt szeretnénk bemutatni (a teljesség igénye nélkül), hogy az egyes 
hálózattudományban alkalmazott mérőszámok hogyan értelmezhetőek ebben a speciális 
esetben, illetve ezek milyen értékeket vesznek fel a gyakorlatban, különböző képzések és 
képzőhelyek esetén. Próbálunk hangsúlyt fektetni a Debreceni Egyetem Informatikai Karának 
(DE IK) korábbi és új BSc képzéseire [2]. 

2. A vizsgált hálózatok 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának három nagy létszámú BSc képzése van: 
mérnökinformatikus (MI), programtervező informatikus (PTI) és gazdaságinformatikus (GI). 
Ezen képzések éppen jelentős változáson mennek át a Képzési és Kimeneti Követelmények 
[3] közelmúltban történő változásai miatt. A változások a mintatantervekre is nagy hatással 
voltak. A cikkben a DE IK által indított három 2016-ban induló „régi” képzésének és a három 
2017-ben induló „új” képzésének a mintatantervi hálója kerül megvizsgálásra [2]. Ezen felül 
mind a három szaknak egy-egy meghatározóan fontos hazai egyetem által indított aktuális 
mintatanterve is elemzésre kerül. Név szerint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) mérnökinformatikus képzése [4], az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
(ELTE) programtervező informatikus (szoftverfejlesztő informatikus szakirány) képzése [5] 
és a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) gazdaságinformatikus BSc szakja [6]. Így összesen 
9 képzési program lett megvizsgálva. Az elemzés során a mintatantervekben szereplő 
kötelező és kötelezően választható tantárgyaiból készítettünk hálózatot a következőek szerint. 
Ha A tantárgy előfeltétele a B tantárgynak, akkor a két tárgyat szemléltető csomópontpár 
között létezik egy irányított él, amely az A-tól a B-felé mutat. Csak a tantárgyi jellegű 
előfeltételeket vettük figyelembe. Ugyanúgy kezeltük a csak aláírást igénylő és a jegy 
meglétét is feltételező kapcsolatokat és egyforma módon lettek reprezentálva mind az „és”, 
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mind a „vagy” jellegű összetett előfeltételi viszonyok. A tárgyak teljesítése különböző 
félévekben javasolt, de az időbeli távolságukat nem vettük figyelembe csak azt, hogy van-e 
előfeltételi viszony köztük. Az élek azonosnak tekinthetők, vagyis a hálózatok szimplexek és 
súlyozatlanok. A mintatanterveken alapuló hálózatok elemzése és megjelenítése a Cytoscape 
3.2.0 program segítségével történt [7]. 

3. Mintatantervek hálózati jellemzői 

Általánosságban elmondható a vizsgált előfeltételi hálózatokról, hogy természetesen 
hurokmentesek, azaz egy tárgy nem lehet a saját előfeltétele, viszont tartalmazhatnak köröket, 
mivel egyes képzési programokban előfordul például, hogy két tárgyat párhuzamosan kell 
felvenni. Ez felfogható egyfajta kölcsönös előfeltételként. Egyik vizsgált hálózat sem fa 
szerkezetű, bár vannak olyanok, amelyek kisszámú él eltávolítása esetén már erdőként 
viselkednek. Egy tipikus előfeltételi hálót mutat be az 1. ábra. 

 
1. ábra. A DE IK által 2017-ben indítandó mérnökinformatikus BSc képzés előfeltételi hálója.  

A csomópontok színét a tantárgy kreditértéke határozza meg (a nagyobb érték sötétebb) 

Az egyes hálózatok csomópontszáma jelentősen eltér, 35 és 71 között változik. Ez több 
dologgal is magyarázható. Egyrészt a képzési programok különböző mértékben tartalmaznak 
szabadon választható tárgyakat, így a kötelező és a kötelezően választható tárgyak aránya is 
más-más lehet. Másrészt, ha több szakirány vagy specializáció van, akkor mindegyiknek a 
tárgyai szerepelnek a hálózatban, még akkor is, ha egy adott hallgatónak nem kell mindegyik 
tárgyat teljesítenie. Harmadrészt a tárgyak átlagos kreditértéke is számottevően eltér. Kis 
kreditszámú tárgyak esetén több tárgy szükséges, hogy elérjük a diplomához szükséges összes 
kreditértéket. 
Az élek, azaz az előfeltételek száma még nagyobb változatosságot mutat. Az előforduló 
legkisebb érték 8, míg a legnagyobb 55. Habár mindegyik hálózat ritkának tekinthető jól 
látszik, hogy egyes esetekben szinte csak tantárgy halmazról beszélhetünk. Az átlagos 
irányítatlan fokszámban – azaz egy csomópont kapcsolatainak a számát tekintve – akár közel 
6-szoros különbségeket is találhatunk, de egyik esetben sincs átlagosan kettőnél több tárgyal 
kapcsolata egy tárgynak. Elmondható, hogy habár a DE IK új képzéseiben kisebb az 
előfeltétel sűrűség, így is közel duplája, mint a nem debreceni képzések esetén (lásd 2. ábra 
bal oldala). A vizsgált képzési programokban a PTI szak előfeltételi rendszere a 
legösszetettebb, míg a GI szaké a leglazább (lásd 2. ábra jobb oldala). 
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2. ábra. Bal oldal: DE IK régi és új képzéseinek és a nem debreceni képzéseknek az átlagos kapcsoltszáma.  

Jobb oldal: a különböző szakok átlagos fokszáma 

A hálózatkutatók számára az átlagos fokszámnál sokkal érdekesebb a fokszám eloszlása. 
Mivel irányított gráfokról van szó, külön beszélhetünk a bemenő és a kimenő élek számának 
eloszlásáról. Előbbi például azt mutatja meg, hogy hány olyan tárgy van, aminek 1, 2, 3, stb. 
előfeltétele van, míg utóbbi azt adja meg, hogy hány olyan tantárgy van, ami 1, 2, 3, stb. 
másik tárgynak előfeltétele. A vizsgált képzések több, mint felében előfordul, hogy 3 tárgy is 
előfeltétele egy bizonyos tantárgynak. A képzések 2/3-ában van olyan tantárgy, ami legalább 
5 másiknak előfeltétele, de többször előfordul az is, hogy egy csomópontból 8 él indul ki. A 
debreceni képzésekben a bemenő fokszám eloszlásának maximuma szinte mindig az 1-nél 
van, azaz a tárgyak többségének van előfeltétele, míg a nem DE IK képzések esetén a 
maximum mindig a 0 fokszámnál van. Azonban az is megfigyelhető, hogy az új debreceni 
képzésekben az eloszlás sokkal egyenletesebb, szélesebb (lásd 3. ábra bal oldala). Ezzel 
szemben a kimenő él szám adatsorok módusza kivétel nélkül 0, azaz a legtöbb tárgyra nem 
épül másik (lásd 3. ábra jobb oldala). 

 
3. ábra. A mérnökinformatikus képzések előfeltételi hálózatában a bemenő élek számának (bal oldal) és kimenő 

élek számának (jobb oldal) eloszlása 

A képzési programok kötelező tartalmú tárgyaiból az előfeltételi kapcsolatok segítségével 
felépülő hálózatok nem összefüggőek. Ezt azt jelenti, hogy csomópontok olyan klasztereiből 
állnak össze, melynek elemei között egyáltalán nincs él. (Példaként lásd a 4. ábra jobb felső 
sarkába beágyazott képet.) A vizsgálat során kiderült, hogy ilyen szempontból óriási 
különbségek vannak a képzések között. Megállapítást nyert, hogy mindegyik nem debreceni 
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képzés klaszterszáma nagyobb bármelyik debreceni képzés klaszterszámánál. Mindegyik új 
DE IK képzésben kisebb a klaszterek átlagos mérete, mint az adott régi rendszerű szak esetén, 
azaz apróbbak az egymásra épülő, összefüggő ismeretcsoportok. Külön ki kell emelni, hogy a 
Debreceni Egyetem programtervező informatikus képzése (az új és a korábbi is) magasan 
kiemelkedik klaszterméret szempontjából. Habár a 2017-ben induló képzésben az átlagos 
klaszterméret már csak fele akkora, mint korábban, még így is a többi képzés átlagának több, 
mint 3-sorosa, ahogy a 4. ábra is mutatja. Az egész előfeltételi hálózat 2-3 klasztert tartalmaz, 
míg vannak képzések, melyek 30-40 különálló ismeretkörből állnak. 

 
4. ábra. Az egyes képzések előfeltételi hálózatában előforduló független klaszterek átlagos mérete.  

A belső ábrán egy példa látható három tantárgyklaszterre 

A hálózatok két további nagyon fontos jellemzője az átmérő és az átlagos úthossz. Utóbbi azt 
mutatja meg, hogy az egy klaszterben lévő csomópontpárok közötti élek sorozatából felépülő 
legrövidebb útvonalak hossza átlagosan mennyi, azaz két tetszőleges klaszterelem átlagosan 
hány éllel van összekötve. A tantárgy előfeltételi hálózatokban minél nagyobb ez az érték 
annál nagyobb problémát okozhat egy hallgatónak, ha esetleg nem tud teljesíteni egy adott 
tárgyat az adott félévben. A DE IK új képzéseiben ezt az értéket átlagosan 20%-kal sikerült 
csökkenteni a régihez képest és így teljesen azonos szintre került a vizsgált nem debreceni 
képzésekkel, ahogy ez az 1. táblázatból is kiderül. A hálózat átmérőjét úgy szokás értelmezni, 
hogy az a hálózat klasztereiben előforduló csomópontpárok közti legrövidebb útvonalak 
hosszának a maximuma. Esetünkben ez azt mutatja, hogy milyen hosszú a leghosszabb 
előfeltétel-láncolat a képzésben. Ha például az átmérő 4, az azt jelenti, hogy 5 darab 
egyesével egymásra épülő tárgyat kell teljesítenie a hallgatóknak. Egyrészről ez azt is kifejezi, 
hogy elméletileg sem lehet 5 félévnél hamarabb elvégezni a képzést. Másrészről pedig azt, 
hogy a hallgatóknak különös gondot kell fordítaniuk a leghosszabb láncban szereplő tárgyak 
sikeres teljesítésére, mivel bukás esetén könnyen meghosszabbodhat a képzés ideje. Az 
előírtnál hosszabb tanulmányi idő számos problémát okozhat mind az egyetem, mind a 
hallgató és családja számára. 
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átlagos legrövidebb 

úthossz 
átlagos átmérő 

régi DE IK képzések 1,86 ± 0,15 4,0 ± 0,0 

új DE IK képzések 1,48 ± 0,10 3,3 ± 0,6 

nem DE IK képzések 1,49 ± 0,19 3,0 ± 1,0 

1. táblázat. Az egyes képzés kategóriákba tartozó előfeltételi hálózatok legrövidebb úthossza és átmérője. 

Az általunk vizsgált rendszerekben ráadásul nem csak önmagában az átmérő a fontos, hanem 
ennek az adott szak képzési idejéhez való viszonya is. Különösen rossz a helyzet egyes PTI 
képzések esetén. Ha a régi rendszerű programtervező informatikus képzésünket nézzük, a 
tantárgyháló átmérője 4, azaz 5 félév szükséges legalább a sikeres diplomaszerzéshez. A 
hivatalos képzési idő 6 félév, azaz ennek 83%-át teszi ki a leghosszabb út. Ha figyelembe 
vesszük, hogy elvileg a tárgyakat évente csak az őszi vagy csak a tavaszi félévben hirdetik 
meg, akkor világossá válik a probléma. Amennyiben egy hallgató nem tud teljesíteni egyetlen 
tárgyat a leghosszabb utak egyikén, akkor már biztos, hogy nem tud végezni a mintatanterv 
szerint előírt számú félév alatt. Az 5. ábra révén jól látható, hogy a DE IK képzéseinek 
átalakítása többnyire javított ezen a helyzeten. 

 
5. ábra. A képzések előfeltételi hálózatában előforduló leghosszabb úton fekvő tárgyak  

teljesítéséhez szükséges idő aránya a képzési időhöz 

A hálózatok mikro-szerkezetét jellemezhetjük az átlagos klaszterezettségi együtthatóval, ami 
nem más, mint a hálózatban szereplő csomópontok klaszterezettségi együtthatóinak egyszerű 
számtani átlaga. Egy csomópont klaszterezettségi együtthatója pedig a csomópont 
szomszédjai között meglévő élek számának és a szomszédok között elvileg létrejöhető 
maximális élszámnak a hányadosa. Gyakorlatilag azt mutatja meg, hogy egy csomópont 
szomszédjai milyen valószínűséggel szomszédjai egymásnak is. A vizsgált hálózatokban egy 
kivételével az átlagos klaszterezettségi együttható nulla, azaz nincsenek kapcsolati 
háromszögek. Ez természetesnek mondható a hálózat jellege miatt. A kivétel az ELTE PTI 
képzése. Itt találhatunk A B, B C, A C jellegű kapcsolatháromszögeket. Az előfeltétel 
tulajdonság tranzitív mivolta miatt az A C előfeltétel elhanyagolható lenne és így a 
klaszterezettségre itt is nullát kapnánk.  
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4. Összegzés 

Kilenc informatikus BSc képzés előfeltételi hálózatának vizsgálata alapján tehát megállapít-
ható, hogy a Debreceni Egyetem Informatikai Kara által az új KKK elvárásainak megfelelően 
kialakított, 2017 őszétől induló képzéseit reprezentáló hálózatok jelentősen átalakultak a 
korábbiakhoz képest. A kevesebb előfeltételi kényszer egy lazább, könnyebben teljesíthető 
képzést eredményezett. Mindezt úgy, hogy képes volt megtartani a szakmailag fontos 
tantárgyi egymásra épüléseket és azok helyi sajátosságait. Ezek a változások jól nyomon 
követhetőek a hálózattudományban alkalmazott mérőszámok segítségével. A későbbiekben 
érdemes lenne még megvizsgálni, hogy további magyar és egyes külföldi egyetemek hasonló 
képzései hogyan viszonyulnak a fentebb bemutatott hálózatokhoz. 
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Adalékok a számítástechnika helyi történetéhez 

Contributions to the local history of computation 
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Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék 

vertse.tamas@inf.unideb.hu 

Absztrakt: A számítástechnika helyi történetéhez szeretnék hozzájárulni részben saját emlékeimmel, részben 
kollegáim emlékeivel, akikkel interjúkat készítettem szakdolgozóim érdekében. Berkes Henrietta Nóra és Mike 
Ágnes 2012-ben készítették el szakdolgozataikat, amiben az informatika történetével foglalkoznak az ATOMKI-
ben és a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE). Az ATOMKI a Magyar Tudományos Akadémia 
kutatóintézete a KLTE-ből fejlődött ki, és már a kezdetektől szoros kapcsolatot tartott helyi egyetemekkel. 
Jelenleg is a Debreceni Egyetem társult intézete. Gyarmati Borbálával, kisdoktori témavezetőmmel valószínűleg 
az elsők között voltunk Debrecenben, akik komputer programozásba kezdtek 1966-ban. Algol-60 nyelvet 
tanultunk, és mivel akkor még nem volt komputer Debrecenben, Budapestre utazgattunk fel vonattal, hogy 
programjainkat futtathassuk. A SZÜV Gier komputerén béreltünk gépidőt. Munkánk egyáltalán nem volt 
hatékony, és igen fárasztó volt. Ezért nagy haladást jelentett, amikor 1968-ban megkapta az ATOMKI az első 
digitális számítógépet, a lengyel gyártmányú ODRA-1013-at. A KLTE Matematikai Intézete ugyanekkor kapta 
első gépét, ami ugyanez a típus volt. Több egyetemi és ATOMKI-s kollegával együtt Wroclawban 
programozási-, illetve hardver tanfolyamokon vettünk részt. Az ezeken szerzett ismeretek segítettek bennünket a 
számítástechnika megismerésében. A Matematikai Intézetben Jékel Pál és kollegái hamarosan oktatni kezdték a 
programozást és több egyetemi jegyzetet is írtak. Először csak a matematikus hallgatók használhatták a 
komputert, később fokozatosan más hallgatók is hozzáférhettek. A  KLTE Kísérleti Fizikai tanszékén Angeli 
István kezdett komputerekkel kapcsolatos témával foglalkozni a fizikus hallgatók oktatásánál. Saját komputerre 
a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség támogatásával jutottak. Ekkor korszerű nyugati számítógépekhez a 
Varsói szerződés tagjaként nem juthattunk. Talán nem haszontalan felidézni ezeket az időket, hogy jobban 
tudjuk értékelni a mostani helyzetet, amikor két szuperszámítógép van a debreceni egyetemen, amit a kutatók és 
hallgatók is használhatnak. 

Kulcsszavak: számítások, számítógép, történet 

Abstract: The local history of computation deals with the old times, when the first computer programming 
started in Debrecen or the first digital computers appeared in Debrecen. I would like to present some of my 
personal resemblance from the period in 1966-1984 when I started computer programming and I became 
involved in teaching at the Lajos Kossuth University (KLTE). My supervisor in the Nuclear Research Institute of 
the Hungarian Academy of Sciences (ATOMKI) was Borbála Gyarmati that time. She was a theoretician 
working in nuclear physics. We started learning Algol-60 programming together, and tried to run our programs 
in Budapest on a Gier computer of the firm SZÜV. After a year, in 1967 the ATOMKI got a digital computer, 
produced in Poland, Wroclaw by the firm ELWRO. The same type of computer was installed in the Institute of 
Mathematics of the KLTE at the same time. A few of us travelled to Wroclaw to take part on software and 
hardware courses. Coming home the teaching of programming started at the KLTE by Pál Jékel in the 
mathematical institute for mathematical students. Somewhat later physicist students were educated by István 
Angeli at the chair of Experimental  Physics. A detailed description of these period can be found in the theses of 
my students: Henrietta Berkes  and Ágnes Mike. Our country being members of the Warshaw Pact could not buy 
modern computers. It might be useful to remember for these hard times, to appreciate more the excellent 
conditions, when students and researcher can have access to supercomputers at Debrecen. 

Keywords: computation, computers, history 

175



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

1. Bevezetés 

A számítástechnika helyi történetéhez szeretnék hozzájárulni részben saját emlékeimmel, 
részben kollegáim emlékeivel, akikkel interjúkat készítettem szakdolgozóim érdekében. 
Berkes Henrietta Nóra [1] és Mike Ágnes [2]. 2012-ben és 2013-ban készítették el 
szakdolgozataikat, amiben az informatika történetével foglalkoznak az ATOMKI-ben és a 
Kossuth Lajos Tudományegyetemen (KLTE). Az ATOMKI a Magyar Tudományos 
Akadémia kutatóintézete a KLTE-ből fejlődött ki, és már a kezdetektől szoros kapcsolatot 
tartott helyi egyetemekkel. Jelenleg is a Debreceni Egyetem társult intézete. Gyarmati 
Borbálával, kisdoktori témavezetőmmel valószínűleg az elsők között voltunk Debrecenben, 
akik komputer programozásba kezdtek 1966-ban. Algol-60 nyelvet tanultunk, és mivel akkor 
még nem volt komputer Debrecenben, Budapestre utazgattunk fel vonattal, hogy 
programjainkat futtathassuk. A SZÜV Gier komputerén béreltünk gépidőt. Munkánk 
egyáltalán nem volt hatékony, és igen fárasztó volt.  

 

 
1. ábra. Az első, a Gier gépen futó Algol-60 nyelven írt BSZIP program listája, és  

8-csatornás lyukszalagja. A borítékban postázták a lyukszalagot és az eredményeket  
Budapestre és vissza. 

Ezért nagy haladást jelentett, amikor 1968-ban megkapta az ATOMKI az első digitális 
számítógépet, a lengyel gyártmányú ODRA-1013-at. A KLTE Matematikai Intézete 
ugyanekkor kapta első gépét, ami ugyanez a típus volt.  
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2. ábra. Az ATOMKI első digitális számítógépe az ODRA-1013 (1967). 

Több egyetemi és ATOMKI-s kollegával együtt Wroclawban programozási-, illetve hardver 
tanfolyamokon vettünk részt. Az ezeken szerzett ismeretek segítettek bennünket a 
számítástechnika megismerésében. A Matematikai Intézetben Jékel Pál és kollegái hamarosan 
oktatni kezdték a programozást és több egyetemi jegyzetet is írtak. Először csak a 
matematikus hallgatók használhatták a komputert, később fokozatosan más hallgatók is 
hozzáférhettek. A KLTE Kísérleti Fizikai tanszékén Angeli István kezdett komputerekkel 
kapcsolatos témával foglalkozni a fizikus hallgatók oktatásánál. Saját komputerhez később a 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) támogatásával jutottak. A NAÜ ezzel fizetett a 
külföldi hallgatók oktatásáért. Ekkor korszerű nyugati számítógépekhez a Varsói szerződés 
tagjaként Magyarországon nem juthattunk. Ez volt a hidegháború időszaka, amiben országunk 
a Szovjetunió csatlósaként ellensége volt a NATO-nak. Az ellenséges országoknak csak 
olyan, már kellőképpen elavult számítógépeket volt szabad eladni, amik már nem jelentettek 
veszélyt a NATO számára. A még ma is létező COCOM lista határozta meg, hogy miket 
szabad eladni az ellenségnek. Ma a NATO tagjaként hazánk az ellenkező oldalon áll. 
A Szovjetunió és csatlós országai, több évtizedes lemaradásban voltak a számítástechnika 
területén. Sztálin idejében sokáig tilos volt a számítógéppel kapcsolatos kutatás, és később is 
csak a katonai célú alkalmazás volt megengedve, az is természetesen szigorúan titkos 
formában. A nukleáris robbanófejjel felszerelt interkontinentális rakéták jelentették a fő 
veszélyt a NATO országok számára, és a számítógépeknek fontos szerepe volt és van ma is 
ezek pontos célba juttatásában. Mivel a fejlett nyugati országokból nem tudtunk modern és 
megbízható számítógépeket vásárolni, ezért próbálkoztunk önálló fejlesztésekkel, vagy a 
valamilyen úton megszerzett gépek lemásolásával. Döntés volt az ún. Egységes Számítógép 
Rendszer (ESZR) kifejlesztésére a hetvenes években a Varsói a Szerződés tagállamaiban. Az 
orosz rjad szóból ezeket R gépeknek nevezték. A rendszer alapját az IBM cég 360-as gépei 
képezték. Az ESZR rendszerből kilógott a magyar Videoton cég által fejlesztett R-10 
számítógép, amit francia MITRA gép alapján készítettek. Ez a gép elsősorban 
folyamatszabályozási alkalmazásokra készült, de a VIDEOTON általános alkalmazásokra is 
szerette volna eladni. Amikor az ATOMKI bejelentette igényét a tudományos akadémián 
(MTA) egy nyugati kisszámítógép a PDP-11 40 beszerzésére, akkor egy R-10 gépet akartak 
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rásózni az intézetre. Ez a gép egyáltalán nem volt alkalmas olyan műszaki-tudományos 
számolásokra, amikre az ATOMKI-ben szükség volt. Ennek egyértelmű bizonyítására 
Székely Géza kollegámmal kaptunk Szalay Sándor igazgatótól megbízást. Gépidőt béreltünk 
a VIDEOTON-ban az R-10 számítógépre és ezen három FORTRAN programot próbáltunk 
lefuttatni. Kettőt ezek közül nem sikerült futtatni, a harmadik pedig nyilvánvalóan nagyon 
pontatlan eredményt produkált. A futások eredményeit dokumentáltuk, és azt Szalay 
akadémikus elküldte az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) vezetőjének azzal a 
megjegyzéssel, hogy akadémikusként felelősséget érez a hazai iparfejlesztésért, aminek nem 
tesz jót, ha elkényeztetik. Ugyanebbe a borítékba tette azt a másik levelet, amiben 
megismételte a PDP gép beszerzési igényét. Két válasz érkezett. Az egyikben megköszönte az 
ATOMKI kitűnő szakembereinek munkáját. A másikban hozzájárult a PDP megvásárlásához 
[3]. Ez a gép egyike volt annak a három PDP gépnek, amit abban az évben Magyarország 
megvett. Utólag derült ki, hogy ezeknek a PDP gépeknek a másolása képezte a TPA 1140 
számítógépeknek az alapját, ami később a Központi Fizikai Kutatóintézet (KFKI) MSZKI 
részlege gyártani kezdett a szocialista országok piacára nagyon nagy haszonnal.  

2. ESZR gépek az egyetemen, nyugati gépek az ATOMKI-ban 

A KLTE Számoló Központja az ODRA-1013 után kapott egy ODRA-1204-et, ami már 
fejlettebb gép volt és Algol nyelven is lehetett programozni. Később azonban R-30 gépet 
kaptak, aminek a használatát kitanulni a Szovjetunióba, Kazanyba kellett tanfolyamokra 
utazni. Még később az NDK-ban, Drezdában gyártott R-55 jelű nagyszámítógép került 
installálásra a korábbi Egyetemi Templom alsó részében. Ennek a gépnek a használatát 
nagyban akadályozták a Bulgáriában gyártott mágneslemez egységek, amik kezdettől fogva 
megbízhatatlanok voltak. Végül Arató Mátyás azzal oldotta meg a problémát, hogy 
visszaküldte a diszkeket, és a visszakapott pénzből használt BASF diszkeket vásárolt, amik 
már megbízhatóbban működtek. Ezek a történetek már jól ismertek, ezért itt nem foglalkozom 
velük.  
Az ATOMKI kutatóinak nagyobb igényű számolásait sokáig csak Budapesten, az MTA más 
intézeteinek gépein lehetett végezni. Eleinte a KFKI ICT-1900 számítógépét használtuk, majd 
a SZTAKI CDC-3300 számítógépét, ami a budai várban volt az Úri utcában. Eleinte ezekhez 
is csak nagyon kényelmetlenül tudtunk hozzáférni, mert vonattal kellett odautazni, és a gépek 
közelébe se juthattunk szervezési okokból. Nagyban javult a helyzet, amikor sikerült 
megkapnunk az egyik UT-200 távállomást a CDC géphez, amit aztán telefonvonalon 
keresztül tudtunk elérni. A CDC batch üzemmódban működött, a lyukkártya csomagokat 
helyben kártyaolvasóval olvastuk be, majd a kiszámolt végeredményeket az ugyancsak 
helyben lévő sornyomtatón lehetett kinyomtatni. A távállomás üzemeltetési feladataival én 
voltam megbízva.  
Az intézeti számítástechnika szervezete ekkor az Elméleti és Számítástechnikai Csoport volt. 
A csoport vezetője Koltayné Gyarmati Borbála volt. Egy 1981 telén készült csoportképen 
láthatók a csoport tagjai.  
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3. ábra. Az ATOMKI Elméleti és Számítástechnikai Csoportja 1981-ben.  

Állnak Székely Géza, Vertse Tamás, Kovács Magda. Ülnek: Papp Edit, Koltai Edéné csoportvezető, Pál Károly, 
Lovas Rezső, Nyakóné Juhász Katalin, Kruppa András, Lőkös Sándor, Asztalos Gyula. 

1981 decemberben azonban igazgatói rendelkezés (Berényi Dénes volt ekkor az intézet-
igazgató) átszervezi az elektronikai munkát. Lőkös Sándor lesz a Digitális Elektronikai 
Csoport vezetője, és ez a csoport átkerül az Elektronikus Osztályhoz. Az egész számí-
tástechnikát aztán 1986-ban szervezik át az Elektronikus Osztályra, a csoport vezetője 
Székely Géza lesz. A korábbi csoport maradékából jön ezután létre az Elméleti Fizikai 
Osztály (EFO). 
Az EFO azóta az ATOMKI sikeresen működő tudományos alapkutatással foglalkozó osz-
tályává fejlődött. Lovas Rezső akadémikus, aki két cikluson át volt az ATOMKI igazgatója. 
Trócsányi Zoltán akadémikus, aki jelenleg a Debreceni Egyetem Fizikai Intézetének a 
vezetője és a Kísérleti Fizikai Tanszék vezetője szintén hosszú ideig volt osztályunk tagja. 
Osztályunk tagja Lévai Géza az MTA doktora az intézet jelenlegi igazgatóhelyettese. 

4. Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozom Salamon Péternek a cikk szövegének összeállításáért. 
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Mesterképzés másként: duális angol mérnökinformatikus 
MSc képzés az Óbudai Egyetemen 

MSc training in a different way: dual English Computer 
Science Engineering MSc at Obuda University 

Kovács Levente, Sima Dezső, Molnár András 

Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar 

{kovacs.levente, sima, molnar}@nik.uni-obuda.hu 

Absztrakt: A mérnökinformatikus MSc képzést választó hallgatók száma országos szinten komoly problémát 
jelent melynek főbb okai: a hazai IT szektor egészére jellemző komoly informatikus szakember-hiány, a „friss” 
BSc diplomások kiemelkedő anyagi juttatásai, a mérnökinformatikus BSc tantervek komplex és jól hasznosítható 
tudásanyaga, valamint az, hogy a mérnökinformatikus MSc tantervek sok esetben csak kisebb gyakorlati 
hozzáadott értékkel bírnak. Az MSc jelentkezések hiánya azonban komoly veszélyt jelent a felsőoktatási 
intézmények utánpótlásnevelésében, de a cégek fejlődésében is hátrányos hatással lehetnek hosszú távon. Ennek 
érdekében az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kara (ÓE NIK) a nemzetközi trendek (Ipar 4.0) 
figyelembevételével először 2014. szeptember 1.-től módosította mérnökinformatikus MSc tantervét (az akkori 
ipari partnereinek és kutatóközpontjainak ajánlásai mentén). E képzés három év elteltével immár túljelentkezést 
mutat az első helyen jelentkező hallgatók számában mind a nappali, mind az esti képzésben. Az új Képzési és 
Kimeneti Követelmények (KKK) megjelenésével 2017-ben az ÓE NIK hat ipari partnerével megalkotta a duális 
mérnökinformatikus képzés tantervét, melyet országos szinten egyedülálló módon 2018. szeptemberétől angol 
nyelven indít. Az angol nyelvű gyakorlati ismeretek elsajátítása egyértelmű igény az ipari részéről, mely egyúttal 
a kar nemzetköziesítési stratégiájába is illeszkedik (kibővítve a Stipendium Hungaricum program adta 
lehetőségeket), valamint az utánpótlásnevelésre is az ipari partnerekkel karöltve kíván megoldást nyújtani: 
nemcsak szakmai értelemben többlet szakmai ismereteket adni, hanem a vezetőképzéshez elvárt „puha 
készségek” tekintetében is felvértezni a hallgatókat. 

Kulcsszavak: duális angol mérnökinformatikus MSc képzés, Ipar 4.0, ÓE NIK 

Abstract: The number of applications for Computer Science Engineering MSc courses in Hungary are far from 
the BSc application numbers, moreover there are much smaller than in the Carpathian region. This is caused by 
several reasons: the whole Hungarian IT sector needs much more IT specialists than graduate at the universities, 
competitive salaries even for BSc graduates, complex knowledge received in the BSc curriculum, but also the 
fact that MSc curricula often don’t provide as much additional practical knowledge as needed by the industry. 
the drop-off in MSc student numbers could however have a dangerous effect in future at Hungarian universities 
as MSc graduated students are potential candidates of university lecturers, furthermore this could have negative 
long-time effects in the evolution of companies as well. Therefore, the John von Neuman Faculty of Informatics 
(NIK) of the Obuda University (OE) has updated already as early as in September 2014 its MSc curricula in 
computer science engineering by taking into account requirements of the Industry 4.0 vision and in collaboration 
with NIK’s industrial partners and OE’s research centers. As a result, after three years we have reached higher 
number of applications than the available MSc student places both in part-time and regular courses. Due to the 
recently appeared national MSc training framework requirements, the OE NIK together with six of its industrial 
partners developed a dual computer science engineering MSc curriculum in English. This dual English language 
MSc program is unique in Hungary and will start in September 2018. Its aim is to give additional practical 
knowledge in cooperation with industrial partners and at the same time it will boost the internationalization 
ambitions of the NIK (by extending the possibilities given by the Stipendium Hungaricum program). The course 
addresses also the reinforcement of the faculty staff. The planned English language MSc course will both deepen 
the practical and theoretical knowledge of the students and improve their soft-skills. 

Keywords: dual English Computer Science Engineering MSc training, Industry 4.0, OE NIK 
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A jövő szelleme – Bevezetés a hálózattudományba 

The phenomenon of the future – Introduction  
to the network sciences 

Gyarmati G. Péter 

emeritus, USA 

gyarmati@gyarmati.dr.hu 

Absztrakt: Ebben az előadásban egy kurzus bevezetését javasolom az egyetemek műszaki- és humán 
tudományok szakán egyaránt. A hálózattudomány egy meglehetősen új interdiszciplina és mindenki számára 
ajánlott, aki emberi kapcsolatokkal foglalkozik. Ilyen kurzus rendszeres az USA egyetemein 2006 óta. A 
hálózattudománynak számos élenjáró magyar művelője van, akik az oktatás bevezetésében segítséget adhatnak. 

Kulcsszavak: hálózat, egyetem, oktatás, emberi kapcsolatok, internet. 

Abstract: In this article I propose a curriculum to introduce in the technical- and the human sciences 
universities. The network science a new interdisciplinary science of which is a must for all those who plan to 
work with human relation. This curriculum held in the States from 2006. The network science has Hungarian 
scientists and they could be reach to introduce these lectures. 

Keywords: network, university, education, human relations, internet. 

1. STEM: science, technology, engineering, mathematics. 

Az USA-ban 2006-ban bevezették a STEM alapú oktatást, mert egymástól eltérő képességű, 
tehetségű, felkészültségű embereket igényel. A bevezetés számos új felkészültségű tanárt 
igényelt. A változtatás okát az alábbiakban határozhatjuk meg: 
o belátták, az iskoláknak, alapképzéseknek nem a szakmaadás a feladata, azt elvégzik a 

cégek, vállalatok, intézmények szakképzési alapjukból saját maguk, vagy megbíznak 
akkreditált kiképző vállalkozásokat. 

o számos intézmény igényli a jól felkészült – tudományos értelemben – fiatalokat: a 
tudományos kutatás, a felsőoktatás, a légierő, a tengerészet, az űrkutatás és ezek polgári 
változatai, a média, a kommunikáció világa. 

o az állami vezetés és irányítás is igényel „felkészült tudósokat”. 
Az állami intézkedést az igények mellett számos, főként felsőoktatási tapasztalat, eredmény 
előzte meg. Ennek egyik fontos felismerése a hálózattudomány, amelynek tárgya a 
legszélesebb értelembe vett természeti- és mesterséges kapcsolatok szerkezetének 
megismerése, kutatása, a legáltalánosabb törvényszerűségeinek feltárása. 
... egy konferencia néhány perces előadásának részeként elégedjünk meg evvel a 

definicióval... 

A hálózatkutatásnak többéves előzménye van – mint minden hasonló esetben –  
o az emberi tudás, szellem rendezési igénye, annak minél szélesebb hozzáférhetősége,  
o az emberek közötti kapcsolatok felépülése, mozgása, szándékai,  
o bizonyos természeti jelenségek összefüggései egyedi és általános értelemben,  
o az idegrendszerek működése,  
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o az ember alkotta technikák strukturális felépítése, működésének, használatának 
megértése. 

A téma fontosságát kétségkivül legjobban a 3w – a világháló – mutatja. Olyan eszköz 
birtokába kerültünk általa, amelyen a tudományos tevékenység másik alapeleme, a 
kísérletezés is lehetségessé vált. Tehát kimondhatjuk, hogy megnyílt a legszélesebb értelembe 
vett módon a kapcsolatok elméleti és kísérleti kutatása. Ez a hálózattudomány. 
A tudománynak mára elég kiterjedt irodalma van a naív elképzelésektől, a filozófikus 
gondolatiságon keresztül tudományos eredmények publikálásáig, Karinthy Frigyes 1929-es 

novellájától, Telhard de Chardin jezsuita pap 1938-as nooszfáján át a Magyar Tudomány 

2006. 11. számáig. A közelmúltban jelent meg magyar nyelven Barabási népszerűsítő könyve 
a Behálózva. 
Engedtessék meg az előadó jogán, hogy magamat is reklámozzam:  
o a 2009-ben megjelent Informatikai elemek című könyvemben részletesen leírom a ma 

már közismert fontosság mérési elvet, a page ranking algoritmus születésének 
körülményeit és tudományos hátterét, valamint más hálózati technikákat,  

o továbbá a 2010-ben, angol nyelven, publikált Some words about networks című, a 
témakört átfogó, a hálózattudomány eredményeit összefoglaló és áttekintő célzatú, 
könyvemet. 

2. Az internet szelleme ébresztő az emberiség számára.  

Telhard de Chardin egy jezsuita pap, 1938-ban állította fel tézisét, amely a Földet körülvevő 
„gondolatok szférája” létezéséről szól, még el is nevezte: nooszféra, tujdonképpen kiegészítve 
a geoszféra, bioszféra elméletünket az agyunk működésének velük azonos szintre emlésével. 
Az írás csak 1959-ben jelent meg The Phenomenon of Man címmel. Mint minden új, ez is 
számos ellenkezésre talált, mind vallási, mind akadémiai körökben. A nooszféra ma már 
közismert és az eredeti leírás szerint „a tudatosság élő anyaga, amely átjárja a Földet és idővel 
egyre sűrűbbé válik”. Gondoljuk csak meg: a világháló éppen egy – talán kezdetleges – 
realizációja a nooszférának.  
A mostani előadásomhoz magyarázatul az alábbiakat említem: 
1. Jelentős előrehaladást értünk el a mérnöki tudományokban, hatalmas alkotásokkal 

vagyunk körülvéve, amelyek életünket szolgálják, de a lényeget tekintve csak 
bonyolultabbá tette életünket és tömegek érzik azt, hogy egyre feleslegesebbé válnak. 

2. Fontos eredményeket tudhatunk a biotechnológia, a nanotechnika és más tudományok 
területén, amelyek egyre távolabb visznek a természetes léttől. 

3. Kihasználjuk a földet, vizeket egészen addig a pontig, hogy a biológiai élet már nem lesz 
fenntartható többé bolygónkon. 

Az Internet a miliárdnyi elme összekapcsolásával lehetőséget nyújt a technikai zsákutcából 
való kijutásra, amennyiben odafigyelünk a szellemére. Ilyen spekulációk a Virtuális Valóság, 
a Virtuális Világ benépesülése, a Cyberspace közismerten. 
Mások az Információs társadalom képét vetítik elénk, amelyben a javakat egy fenntartható 
fejlődés elméletével, döntően robotokkal állítják elő, míg az ember – mint valamiféle nagy 
adatfeldolgozó – irányítja az egész folyamatot, vagyis az életet. 
Ezek a sommás jövőképek nem képzeletszülemények, sokkal inkább valóság képek, amelyek 
mindenképpen indokolják a rendszer lényegének megértését, szerkezetének megismerését. Az 
Internet egy eddig soha nem látott gigantikus hálózat, amely lehetőséget ad a kapcsolatok 
tanulmányozására, a tudományos módszereink, az elmélet mellett a kisérletek is, egészen 
összemberiségi méretekig lehetővé váltak. Ez az új tudomány terület a hálózattudomány. A 
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számítástechnika története, a számítógépek fejlődése, a matematikai módszerek kiteljesedése 
megnyitotta az utat az emberi kapcsolatok kutatását egészen új utakon.  
A hálózat nem informatika, a hálózat alkalmazza az informatikát, a hálózat nem írható le 
pusztán informatikai módszerekkel, holott elemei annak alkotásai, a hálózat ennél magasabb 
szintű: az emberi kapcsolatok szerkezete. Ezért másik tudomány terület.  
Alapvető fontosságúnak tartom tehát, a szokásos informatikai oktatáson túlmenően 
hálózattudományi tanulmányok bevezetését a felsőbb oktatás körébe. A téma valamennyire 
interdiszciplináris jellegű, mivel minden tudományterület emberi kapcsolatok mibenlétén 
alapul és eredmények ma már csak közös munkával érhetők el. Ezek szervezése, működtetése, 
az adott kapcsolatok maga a hálózat, amelynek ismeretéről van szó. Több éves külföldi 
tapasztalatom alapján javasolom az alábbi Bevezetés a hálózat tudományba kurzus létesítését. 
Meg kell jegyeznem, hogy a területnek számos nemzetközi élvonalbeli magyar művelője van 
itthon és a világban, mint például Barabási Albert László, vagy Albert Réka, aztán itthon 
Csermely Péter, Vicsek Tamás, Kertész János, Lovász László, Bollobás Béla a teljesség 
igénye nélkül. Természetesen a „régiek: Erdős Pál, Rényi Alfréd, Pólya György, Neumann 
János és ne feledkezzünk meg Karinthy Frigyesről, aki 1929-ben (!) a Láncszemek 
novellájában, az emberiség történelmében először írta le a kisvilág tulajdonságot, amelyet 
évekkel később bizonyítottak be. 

3. Javaslat a multidiszciplináris kurzusra. 

Ez a fejezet a Bevezetés a hálózattudományba előadás sorozathoz egy oktatási terv javaslat. 
 

Bevezetés a hálózattudományba. 
 

Kurzuskód: 

Felelős kapcsolat: 

Előadók: 

Időtartam, időpontok: 

– 18 hét, egy félév: heti 2 óra előadás, további heti 1 óra gyakorlat, vagy házi munka:  
– Konzultáció minden héten 1 óra: 

Minősítés: 

– házi feladat:  30% 
– évközi dolgozat:  30% 
– vizsgafeladat:  40% 
– pontszám:   ? 

Ajánlás: 

A kurzust ajánljuk az informatikai, számítástudományi, ismeretelméleti, statisztikai, 
pszichológiai, biológiai, kommunikációs, fizikai tanulmányokban résztvevőknek. 

Részvételi feltétel: 

– számítógép használat 
– angol nyelv tudás, legalább olvasás/megértés szinten 
– programozási alapismeretek bármilyen programnyelvből 
– matematika: valószínűség, statisztika, komplex (?) 
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– általános ismeretek az érintett szakterületeken 
– vizsga, látogatási bizonyítvány: …  kurzusokból 

Feltétel az alábbi kurzusokhoz: 

– ? 

Tartalom, cél: 

Hálózatok veszik körül az életünket szinte minden területen. Barátok hálózata, 
kommunikáció, számítógép hálózat, úthálózat, szállítás csak néhány példa, amelyeket 
mindennap tapasztalhatunk. Mindezeket az agyunk celláival, az idegsejtekkel és fehérjék 
bonyolult láncolataival érzékeljük, amelyek alkotják és meghatározzák intelligenciánkat, 
végső soron életünket. 
A hálózat egy általános, mégis alkalmas eszköz kapcsolatok leírására és tanulmányozására az 
egyszerűtől a tetszőlegesen bonyolultakig. 
A kurzus célja bemutatni ennek a most formálódó tudománynak az alapjait, megismertetni a 
résztvevőket az eredetével, a tudományok szerteágazó területein való alkalmazhatóságával és 
bemutatni hálózat analitikai módszereket, hogy megérthessük az életünket alkotó bonyolult 
kapcsolatokat és viszonyokat. 
A kurzus gyakorlati részében ismertetésre és kipróbálásra kerülhetnek számítógépes eljárások 
és programok, amelyek segítik az analízist.  
A gyakorlatok analízise az egyszerű hálózatmodelltől fokozatosan egyre bonyolultabb 
társadalmi-, infrastrukturális-, műszaki-, informatikai-, vagy éppen fizikai-, biológiai 
modellekkel foglalkozik. 

Tematika, terv: 

1. Áttekintés 
2. Gráfelmélet, struktúrák, algoritmusok 
3. Folyamathálók, elektromos áramkörök 
4. Társadalmi hálózatok, szomszédosságok, mértékek 
5. Szemantikai hálók 
6. Média kommunikációs hálózatok 
7. Üzleti hálók, gazdasági modellek 
8. Számítógép hálózatok: diagramok, felépítés, internet 
9. Ideghálók, mesterséges modellek 
10. Dinamikus analízis 
11. Perceptron 
12. Skála-mentes hálózatok 
13. Hatvány-függvény eloszlások 
14. Csoportosulások, cluster diagram és coefficient 
15. Pareto-törvényesség, Pólya-eloszlás 
16. Fokszám eloszlás 
17. Fontossági algoritmusok 
18. Összefoglaló, következmények: monopóliumok, gazdag-szegény, kisvilág, leggyengébb 

láncszem 

Kötelező irodalom, jegyzet: 

– P. G. Gyarmati: Some words about networks 
– Barabási A. L.: Behálózva 

Ajánlott irodalom: 

– Gyarmati Péter: Informatikai elemek 
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– Karinthy F.: Minden másképpen van, Láncszemek 
– Magyar Tudomány: 2006-11. száma 
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Absztrakt: Az elmúlt évtizedben megtapasztaltuk az informatika fejlődésének mindent elsöprő tendenciáját. A 
fejlődés fontos erőforrásai a felsőoktatási intézmények, amelyek egy-egy szűkebb területen látványos kutatási 
eredményeket képesek felmutatni, mégis az oktatás az a terület, amellyel létfontosságú infrastruktúraként 
támogatják az informatikus szakemberek utánpótlását. A mindenütt jelenlévő informatika kiszolgáltatottá tette 
életünket az informatikai rendszerekkel szemben és ez a függőség megnövelte az informatika biztonság szerepét. 
Az informatika biztonság oktatás klasszikusan a védelem oldaláról mutatja be a teendőket és kevesebb hangsúlyt 
fektet a támadói oldal eszközrendszerének bemutatására. A Képzési és Kimeneteli Követelményeknek 
köszönhetően a defensive security szinte minden egyetem képzésében megjelenik valamilyen formában a 
törzsanyagokban, ugyanakkor az offensive security ismeretek egyáltalán nem vagy csak kisebb hangsúllyal 
jelennek meg. Biztonsági szempontból kritikus pont a belépő hallgatók biztonság iránti elkötelezettségének 
vizsgálata, amely a jelen rendszerből hiányzik, csak ad hoc jelleggel valósul meg. A képet jelentős mértékben 
színesíti az egyre nagyobb számban megjelenő külföldi hallgatói létszám is, ahol akár a potenciális fenyegetés is 
megjelenhet az előzetes szűrés hiánya miatt. Érdekes kérdéseket vethet fel a hiányosságok jelentette rést kitöltő, 
piaci alapon működő társaságok informatikai oktatási gyakorlata is. Jelen munkánk célja felmérni az offensive 
security ismeretek oktatásának jelenlegi helyzetét Magyarországon, valamint külföldi példák vizsgálatán 
keresztül átfogó képet adni a nemzetközi helyzetről. 

Kulcsszavak: offensive security, defensive security, IT security, felsőoktatás 

Abstract: Over the last decade, we have experienced all overwhelming trends of the evolution of information 
technology. Higher education institutions are major resources of this evolution, where spectacular results in 
specific research fields can show off, however, education activity is their vital field of contribution when 
supporting the information technologist professionals’ resupply. The ubiquitous IT made our life vulnerable to 
the surrounding systems and this dependency made security issues inevitable. IT security education classically 
shows the “what to do” from the defensive perspective and puts less emphasis on the toolkit of the offensive 
side. Thanks to the Training Outcome Requirement, defensive security is present in some ways in the core 
subjects in every university, nevertheless, offensive security disciplines are not at all or only very limitedly 
presented. Security engagement assessment of students at admission is critical from the security point of view, 
which is totally absent or done only ad hoc. This picture is dramatically enhanced with the growing number of 
foreign students, where even potential threat may arise with the lack of preliminary filtering. Interesting 
questions also come from the fact that some gaps are filled out by market-based companies with IT education 
practice. The present work is to review the status quo of the education of offensive security in Hungary, and to 
give a comprehensive picture of the international situation with examining some foreign examples. 

Keywords: offensive security, defensive security, IT security, higher education 
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1. Bevezetés 

Napjainkban általánosan elfogadott, hogy az informatikai rendszerek létfontosságú részét 
képezik a XXI. század információs társadalmainak. Az elmúlt évek kiber biztonsági 
incidensei és a közelmúltban komoly problémákat okozó zsarolóvírusok széles körben 
elfogadottá tették azt a tényt is, hogy az informatikai rendszerek biztonsága is kiemelkedő 
jelentőségű. 
Az informatikai rendszerek biztonsága egy új, csak néhány évtizedes múlttal rendelkező 
tudományterület, amely szoros kapcsolatban áll olyan társtudományokkal, mint a matematika, 
a jogtudomány, és a vezetéstudomány. Ezek közül különösen fontos figyelembe venni a több 
ezer éves múlttal rendelkező védelmi tudományokat, a hadtudományi alaptételeket. A modern 
kor biztonsági szakemberei számára is tanulságos lehet a kiváló hadvezér és matematikus, 
Szun-ce (kb. i.e. 544 – i.e. 496) műve „A háború művészete” [1]. Szun-ce munkásságában 
találunk olyan kapcsolódási pontokat, amelyek máig fontos szerepet játszanak az informatika 
biztonság kialakításában (pl.: kínai maradéktétel), de a hadviselés akkor még „csak” a földön 
és a tengeren zajlott. A XX. század elején jelent meg a légi hadviselés, majd néhány 
évtizeddel később a háborúskodás negyedik dimenziója a világűr lett.   
A XX. század információtechnológiai fejlesztéseinek és a XXI. század küszöbén lezajlott 
infokommunikációs konvergenciának köszönhetően kialakult egy új dimenzió, amelyet 
kibertérnek nevezünk. A kiberteret hivatalosan először az USA, majd később a NATO is a 
hadviselés ötödik dimenziójának deklarálta. Ezen a területen az informatika eszközeivel 
zajlanak azok a műveletek, amelyek hatással vannak mindenre és mindenkire.  
A NATO Információs Műveletek doktrínájában [2] leírtak jó kiindulási alapot nyújtanak az 
informatika biztonság főbb területeinek körbehatárolására. 
Az információs műveletek megvalósulhatnak a fizikai dimenzióban, a kognitív dimenzióban 
és az információs dimenzióban (vagy más néven a kibertérben). A kibertérben zajlik az 
elektronikai hadviselés (EW, Electronic Warfare) és a számítógép hálózati hadviselés (CNO, 
Computer Network Operations). 
A különböző információs műveletek vizsgálatakor egy közös tulajdonság mindegyiknél 
felfedezhető. Minden művelet két részből áll. Az egyik rész támadó jellegű műveleteket, a 
másik rész védelmi jellegű műveleteket tartalmaz. Ez a megállapítás levezethető az 
információs műveletek NATO definíciójából is, amely olyan koordinált tevékenységekről 
szól, amelyek „a szembenálló fél információira és infokommunikációs rendszereire gyakorolt 
hatásokkal negatívan befolyásolják annak döntéshozatalát, míg a saját rendszereket erősítik és 
megóvják” [3]. 
A védelmi tudományokban használt modell alapelveivel párhuzamot vonva megállapítható, 
hogy a kibertérben működő informatikai rendszerek biztonságának védelmi és támadói oldalát 
különböztethetjük meg. A védelmi oldalra a defensive security, a támadói oldalra az offensive 
security szakkifejezés használható. 
A mindenütt jelenlévő informatika egyik velejárója, hogy a kibertér informatikai 
rendszereinek biztonságával napjainkban többségében civilek foglalkoznak, akik nem 
rendelkeznek ismeretekkel a védelmi tudományokról, ezen túlmenően Kutatásunk kezdetekor 
az a hipotézisünk, hogy az informatikus szakemberek az offensive security oldalt kevésbé 
ismerik, aminek fő oka az, hogy a felsőoktatási rendszer a védelmi ismeretek átadására 
helyezi a hangsúlyt.  
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2. Nemzetközi kitekintés 

Az Amerikai Egyesült Államokban az NSA (National Security Agency) és Belbiztonság 
(Department of Homeland Security) támogat egy nagy volumenű programot a kiber biztonság 
területén, aminek keretében több informatikai biztonsággal foglalkozó szakembert 
szeretnének kiképezni az egyetemeken. A program neve: „National Centers of Academic 
Excellence in Cyber Defense” [4]. A program részletesen definiálja a fő területeket és a 
területekhez tartozó fontosabb alapvető ismereti egységeket, főleg a védelemre, védekezésre 
koncentrálva.  
A program 2 éves és 4 éves képzést fogalmaz meg. A 2 éves képzésben 11 alapvető 
tudásegységet határoztak meg, úgy mint: alapvető adat kezelés; alapvető script és 
programozási nyelvek; kiber védelem; kiber fenyegetés; alapvető biztonsági tervezési elvek; 
információ biztosítási alapok; bevezetés a titkosításba; IT rendszer komponensek; hálózati 
koncepciók; szabályrendszerek, jog, etika és megfelelőség; rendszer adminisztráció. A 4 éves 
képzés során további tudásegységekkel bővítették a kurzust: adatbázisok; hálózati védelem; 
hálózati technológiák és protokollok; operációs rendszer koncepciók; valószínűség és 
statisztika; programozás. Ezeken kívül számos opcionális tudásegység is kialakításra került. A 
programban összesen mintegy 218 egyetem vesz részt az USA-ból [5], azaz lényegében 
minden államban legalább egy egyetem. 
Ez a program is jól mutatja, hogy a támadási módszerek ismeretei (offensive security) több 
értelemben is különböznek a védelmi ismeretektől. A védelmi módszerek esetén előnyt 
élveznek a különböző rendszer adminisztrációs módszerek és technikák ismerete, pl. LDAP 
konfigurálás, tűzfal beállítások, routerek biztonsági beállítása, ezzel szemben a támadó 
módszerek esetén a programozás, a számítógépes architektúra és az operációs rendszerek 
kerülnek előtérbe. 
A támadási módszerek ismeretkör alapját általában három fő programozási készség képezi: 

• Rendszerszintű programozási nyelv (C, C++, assembly), 
• Fontos a gyors fejlesztésekhez egy menedzselt programozás nyelv (Java, C#), 
• Végül szükséges egy script nyelv (Python, Ruby). 

Ezek a programozási nyelvek az [6] referencia első 10 legnépszerűbb nyelve között vannak, 
és használatukkal lehetővé válik egy támadási módszer kifejlesztése. Természetesen a 
támadási módszer kialakításához szükséges a megtámadni szándékozott operációs rendszer 
vagy program alapos ismerete is. Operációs rendszer esetén olyan részletekbe menő 
ismeretekre van szükség, mint pl. memória kezelés, processzusok kezelése, rendszerszintű 
könyvtárak és függvények ismerete és ezek kódjának áttekintése. 
Fordítók, compilerek, készítésének elméleti és gyakorlati módszertana is gyakran hasznos 
lehet, mivel ezen témákon keresztül megismerhető valamilyen architektúra assembly 
programozási nyelve, valamint a debuggerek használata és működése is. 

3. A biztonsági ismeretek elsajátításának lehetőségei 

A fenti ismereteket többféleképpen is el lehet sajátítani. Számos könyv jelent meg az évek 
során, amelyek különböző „hacking” módszereket, technikákat írnak le [7] [8]. A könyvek 
mellett léteznek különböző tanfolyamok, kurzusok. Magyarországon például tanfolyamokat 
szervez a NetAcademia Oktatóközpont1. Ezek a tanfolyamok védelemre és támadásra is 

                                                 
1 https://www.netacademia.hu 
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koncentrálnak. A képzések közül nemzetközi szinten is nagy népszerűségnek örvend az EC-
COUNCIL Certified Ethical Hacker (CEH) tanfolyam2. 
Természetesen bármilyen tudományos terület esetén fontosak a konferenciák, ahol a kutatók 
személyesen cserélhetnek ismereteket, tapasztalatokat [9]. 
Az előzőekben tárgyalt tudásanyag általában elsajátítható a legtöbb informatikus BSc képzés 
keretében is. A korábban említett amerikai program („National Centers of Academic 
Excellence in Cyber Defense”) kiegészítése a „National Centers of Academic Excellence in 
Cyber Operations”, amely információ és adatgyűjtésre, hibák kihasználására és a lehetséges 
válaszokra koncentrál. Ez a program felfogható úgy is, mint egy „offensive security” 
egyetemi képzés [10]. 
Ugyanakkor az egyetemi képzések nehezen kapcsolják össze a szerteágazó ismereteteket egy 
komplex, gyakorlatban is jól alkalmazható tudássá. Jó példa a megszerzett tudásanyag 
összekapcsolásra és gyakorlati alkalmazására a „Capture The Flag” (CTF) [11] felfogású 
oktatás és verseny, amelynek főleg oktató jellegét érdemes kiemelni. Ebben az esetben 
valamilyen információ (flag) helyezkedik el a szerveren vagy valahol a hálózaton, esetleg 
rejtve vagy titkosítva. A feladat, hogy különböző lépések során az információt valaki 
megszerezze (capture). A lépések során az elsajátított ismeretek és módszerek gyakorlati és 
azonnali alkalmazására és összekapcsolására van szükség, amely egy rendkívül jó lehetőség a 
gyakorlásra. Számos CTF eseményt és versenyt tartanak a világon [12]. Ilyen például a 
„Google Capture The Flag 2017” [13] , amelyre közel 2000 csapat nevezett. 

4. Offensive security megjelenése a magyar felsőoktatásban 

Az információs társadalom kialakítására Magyarország is komoly erőfeszítéseket tett, 
amelynek eredményeként megszületett a „magyar kibertér”, annak minden előnyével és 
hátrányával. Ez a folyamat, valamint hazánk Európai Uniós a létfontosságú rendszerek 
védelmével kapcsolatos kötelezettségei számos jogszabály kidolgozását eredményezték. Így 
született meg a Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló kormányhatározat 
[14]. A szabályzat „a kibertérben megjelenő, különböző forrásból származó fenyegetések 
megnövekedett száma és ezek nagyságrendekkel megnövekedett következményei”3 miatt 
rögzíti Magyarország kiberbiztonsági értékrendjét és céljait. 
A kormányhatározat a célok között fontos szerepet szán az oktatásnak. Stratégiai célnak 
tekinti, hogy „a kiberbiztonsági oktatás, képzés, valamint a kutatás és fejlesztés színvonala 
megfeleljen a legjobb nemzetközi gyakorlatoknak, hozzájárulva egy világszínvonalú hazai 
tudásbázis kialakításához”4. 
A jogalkotó pontosítja a fenti cél eléréséhez szükséges feladatokat, amely alapján 
„Magyarország kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az általános, a közép- és felsőoktatásban, a 
kormányzati tisztviselők képzésében és a szakmai továbbképzéseken a kiberbiztonság 
szakterülete integrálódjon az informatikus oktatásba. Magyarország stratégiai együttműködés 
kialakítására törekszik azon egyetemi és tudományos kutatóhelyekkel, melyek a 
kiberbiztonság kutatás-fejlesztésében kiemelkedő és nemzetközileg is elismert eredményeket 
mutatnak fel, és segítik a kiberbiztonsági kiválósági központok kialakulását.”5 
A kibervédelmi stratégia – ahogy a stratégiák általában – hosszú távú cselekvési tervnek 
tekinthető, arra alkalmas, hogy elhivatottságot fejezzen ki az ügy érdekében. Azonban rövid 
távú cselekvési tervre, taktikára is szükség van. A felsőoktatási intézményekben 
                                                 
2 https://www.eccouncil.org/programs/certified-ethical-hacker-ceh/ 
3 [14] I/4 
4 [14] II/9/d 
5 [14] III/10/g 
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megszerezhető képesítések általános jellemzőit és kompetenciáit a Képzési és Kimeneti 
Követelmények (a továbbiakban: KKK) határozzák meg. A 2017/2018. tanévben induló 
képzésekre már a 18/2016. (VIII. 5) EMMI rendelet szerinti új KKK érvényes. A korábban 
indult alap- és mester képzések tartalmát még a 15/2006. (IV. 3) OM rendelet szabályozza.  
Kutatásunk során a mérnökinformatikus alapképzésben (BSC) vizsgáltuk a biztonság 
oktatását. Míg a korábbi KKK csak a törzsanyag ismeretkörön belül a szakmai törzsanyag 
informatikai rendszerek moduljában nevesíti az informatikai rendszerek biztonságának 
oktatását, addig az új KKK-ban hangsúlyosabban megjelenik ez a kompetencia.  
2017. szeptembertől a mérnök-informatikus képzés kompetenciái között szerepel [15]: 

• 6.1.1. Tudás: 
o 6.1.1.3. Tudása kiterjed az IT biztonság szempontjaira, 
o 6.1.1.5. Alapvető adatbiztonsági ismeretekkel bír. 

• 6.1.4. Autonómia és felelősség: 
o 6.1.4.3. A szakismeretek birtokában biztonság-tudatos hozzáállású, szem előtt 

tartja a potenciális veszélyeket és támadási lehetőségeket, és felkészül azok 
kivédésére. 

A régi és új KKK összehasonlítása után megállapítottuk, hogy az informatika biztonság 
oktatását már korábban is előírták, de csak az új rendelet 6.1.4.3. pontjában fedezhető fel 
olyan elvárás, amely szükségessé teszi a támadó jellegű biztonsági ismeretek (offensive 
security) oktatását.  

5. Offensive security helyzetfelmérés 

Kutatásunk során a mérnökinformatikus nappali alapképzést kínáló intézmények publikusan 
elérhető - a régi KKK szerinti - tantervi hálóit, tematikáit, tantárgyi segédanyagait vettük 
alapul. Jelenleg 12 felsőoktatási intézményben folyik mérnök-informatikus képzés, így az 
alábbi intézmények vizsgálatára került sor: 

• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
• Debreceni Egyetem, 
• Dunaújvárosi Egyetem, 
• Gábor Dénes Főiskola, 
• Miskolci Egyetem, 
• Óbudai Egyetem, 
• Pallasz Athéné Egyetem , 
• Pannon Egyetem, 
• Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 
• Pécsi Tudományegyetem, 
• Széchenyi István Egyetem, 
• Szegedi Tudományegyetem. 

A kutatás során olyan kötelező tantárgyakat vizsgáltunk, amelyek az informatika biztonság 
témaköréhez kapcsolódnak. Nem vizsgáltuk a szabadon választható és a szakirányokhoz 
kapcsolódó tantárgyakat. 
Az adatok feldolgozását követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a régi KKK 
előírásainak minden oktatási intézmény megfelel, mindenhol megjelenik az informatika 
biztonság a kötelező tantárgyak között. A tantárgyak elnevezése nem egységes, és bizonyos 
esetekben a cím nem fedi a tematikát [16]. 
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Tantárgy címe 

Adatbiztonság és kriptográfia 1 db 

Adatbiztonság, adatvédelem 1 db 

Az informatikai biztonság alapjai 5 db 

Biztonság és védelem a számítástechnikában 1 db 

Információbiztonság 1 db 

Informatikai biztonság 1 db 

IT biztonság 1 db 

Számítógépes adatbiztonság 1 db 

Összesen 12 db 

1. ábra. Biztonság témájú tantárgyak elnevezése 

A tantárgyi tematikák túlnyomórészt egységesek, az informatika biztonság alapfogalmait, a 
szabványokat, a veszélyeket, védelmi eszközöket jelölnek meg témaköröknek. Mindenütt 
nagy hangsúlyt kap a kriptográfia és annak alkalmazása. 
Offensive security ismeretek érintőlegesen mindenhol megtalálhatóak (jellemzően a webes 
támadási formák, XSS, CSRF, malwarek), de részletesebben csak a vizsgált intézmények 
25%-ában. Ezeknél az intézményeknél jellemzően a klasszikus támadási vektor mentén 
kerülnek felépítésre a tananyagok (felderítési-, lehallgatási-, scannelési-, kihasználási 
technikák kerülnek ismertetésre).    

 
2. ábra. Melyik félévben indul a tantárgy 

A tantárgyak a legtöbb esetben a képzés második felében indulnak, a tantárgyi előfeltételek is 
ennek megfelelően alakulnak. Az előfeltételek meghatározása vegyes képet mutat: 
programozási, hálózati és adatbázis ismeretek egyaránt előfordulnak előfeltételként. 
A tantárgyak heti óraszámait vizsgálva általánosságban megállapítható, hogy a képzésben a 
gyakorlati oktatásnál nagyobb hangsúlyt kap az előadások formájában megjelenő elmélet. Az 
átlagos óraszám három óra hetente, amelyből két óra elmélet, öt intézményben pedig 
egyáltalán nem tartanak gyakorlati foglalkozást. 
Összességében megállapítható, hogy Magyarországon a mérnök-informatikus alapképzés 
elsősorban elmélet orientált védelmi ismereteket taglal.  
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6. Kihívások 

A támadói képességek átadása és megszerzése egyaránt nagy felelősséggel jár. Az offensive 
security keretében elsajátított ismeretek felhasználhatóak jó és rossz célokra is. A 
szakirodalom „black hat hackernek” nevezi azokat, akik ártó szándékkal használják a 
tudásukat, és „white hat hackernek” vagy „penetration testernek” azokat, akik etikusan járnak 
el. Utóbbiakat néha „ethical hackernek” is nevezik. Mindkét társaság ugyanazt az 
eszközrendszert használja, ugyanazokat a technikákat sajátítja el, ezért a képzés tematikájának 
megválasztásával ezt a kérdést nem lehet megnyugtatóan rendezni.  
Problémaként merülhet fel az is, hogy egy offensive security kurzus elvégzése után egy 
mérnök-informatikus fiatal nem ismeri fel a határt aközött, hogy tudását legálisan mire 
használhatja és mire nem. Ebből a szempontból fontos szerepe van a képzés során 
elsajátítandó – KKK-ban is nevesített - jogi és erkölcsi attitűdnek is. A jogi alapismeretek 
tantárgyakban a klasszikus témakörökön (általános polgári jogi, adatvédelmi, szerzői jogi, 
iparjogvédelmi, alapvető büntetőjogi, stb.) kívül az informatika biztonság jogi vonatkozásait 
is vizsgálni kellene.  
Véleményünk szerint a fenti problémát enyhítené, ha az offensive security ismereteket taglaló 
kurzusoknál a piaci alapon működő ethical hacking tanfolyamok gyakorlatát is alkalmaznánk. 
Ezeknél a tanfolyamoknál erkölcsi bizonyítványhoz és felvételi elbeszélgetéshez kötik a 
részvételt és részletes tájékoztatást nyújtanak a jogi keretekről. Természetesen a 
felsőoktatásban az erkölcsi bizonyítvány megkövetelése nem lehetséges, de a kurzus elején a 
hallgatók nyilatkozatot tehetnek, arról, hogy a kurzus keretében megismert technikákat a 
törvényesség keretein belül használják. A vizsgáltunk során ilyen tájékoztatóra vagy 
nyilatkozatra vonatkozó utalást egyedül a Pécsi Tudományegyetem gyakorlatában találtunk. 
A vizsgált intézmények többségében a mérnök-informatikus képzés angol nyelven is elérhető, 
és ezekre a képzésekre egyre több külföldi hallgató jelentkezik. Ez a tény további kérdéseket, 
akár nemzetbiztonsági vonatkozásokat is felvet, melynek vizsgálata egy további kutatás 
témája lehet. 

7. Összefoglalás 

A kutatás elején megfogalmazott feltételezésünket a felsőoktatási intézmények oktatási 
gyakorlatának vizsgálata megerősítette: a magyar egyetemisták az informatika biztonsággal 
többnyire védelmi ismereteket taglaló elméleti kurzusok keretében találkoznak. A támadó 
jellegű képességek oktatása kibontakozóban van. Az új képzési követelmények megjelenése 
után az egyetemek átalakítják tantárgyaikat és aktualizálják tematikáikat. Ez egy jó lehetőség 
arra, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Stratégiának megfelelően az oktatási gyakorlatunkat a 
külföldön elindult folyamatokkal lépést tartva tudjuk alakítani. Fiataljaink csak úgy tudnak 
hatékonyan védekezni a kibertérben jelentkező veszélyek ellen, ha ők maguk is ismerik a 
támadói oldalt. 
Az offensive security oktatása fontos kérdés, amely új kihívások elé állít minket. Azoknak a 
hallgatóknak, akik birtokába kerülnek a támadói képességeknek, pontosan ismerniük kell 
azokat a törvényes kereteket, amelyen belül tudásukat használhatják. A kurzusok elején 
kiadott tájékoztatókkal és a jogi kurzusok tematikájának újragondolásával ez a cél 
megvalósítható. 
Az új KKK bevezetését követően hasznos lenne megismételni a kutatást és újra vizsgálni az 
offensive security oktatásának gyakorlatát. 
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8. Köszönetnyilvánítás 

A jelen tudományos közleményt a szerzők a Pécsi Tudományegyetem alapításának 650. 
évfordulója emlékének szentelik. 
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Absztrakt: Napjainkban a valós idejű alkalmazások korszakát éljük. Míg korábban elsősorban a mérés-vezérlés 
vagy más speciális, ipari területen volt igény az azonnali válaszadásra, mára ez a helyzet gyökeresen 
megváltozott. Az üzleti döntéshozataltól kezdve, a közlekedési információkon át a különböző internetes 
szórakozási lehetőségek esetében is egyre gyakrabban valós idejű alkalmazásokat használunk.  
A kialakult helyzetnek megfelelően egyre nagyobb az elvárás ebben a tekintetben is már nem csak a mérnök 
informatikusokkal, hanem a programozó informatikusokkal szemben is. Az egyetemi oktatásnak természetesen 
lépést kell tartania a tudomány és az ipar fejlődésével – a kérdés az, hogy milyen keretek között tegye ezt, mikor 
és mit tanítson. Vajon elegendő-e az ezzel kapcsolatos ismereteket az Msc képzésben nyújtani vagy szüksége 
lesz erre minden informatikus hallgatónak? Egyetlen tantárgy vagy tantárgy blokk keretében oktassuk-e vagy 
inkább minél több tárgy keretében hívjuk fel a figyelmet ezekre a lehetőségekre? Jelenleg a valós idejűség három 
jellemző területen jelenik meg. Egyfelől az általános célú operációs rendszerek mellett a hétköznapokban is 
körül vagyunk véve speciális feladatokra tervezett célgépekkel, mikrokontrollerekkel, amelyekkel szemben igen 
gyakran elvárás a valós idejűség. Ezek a célgépek sokszor operációs rendszer nélkül futnak! Ezekben az 
esetekben a valós idejűség biztosítása viszonylag könnyen átlátható, megérthető néhány jellemzőre fókuszálva.  
Másfelől a valós-idejű, többfeladatos operációs rendszerek világában válik igazán érdekessé a téma, ahol a 
speciális igényeket különböző módszerekkel kívánják kielégíteni, miközben a rendszer a kisebb prioritású 
feladatok végrehajtásán is dolgozik párhuzamosan. Úgy gondoljuk, hogy az operációs rendszerekkel kapcsolatos 
ez irányú tudás kihagyhatatlan a mai informatikai képzésekből! A harmadik ilyen terület a valós idejű webes 
alkalmazások területe, amelyek mai elterjedtségüknél fogva különös jelentőséggel bírnak, így a 
megvalósításukhoz szükséges technológiák ismerete igen fontos eleme a webes területnek.  

Kulcsszavak: valós idejű, mikrokontroller, operációs rendszer, web, felsőoktatás 

Abstract: Nowadays we are living in the world of real-time applications.While previously the need for 
immediate response existed only in case of measurement and control or in other special fields; now the situation 
has changed absolutely. We use real-time applications frequently, from business decision-making through traffic 
information to different internet entertainment. 
According to the above scatched situation  there are more and more expectations not only towards engineers but 
towards programming informaticians.  Of course higher education must always follow the developments of the 
most recent science and industry – the question is which frames are preferable, when and what to teach? Is it 
enough to teach it only during the Msc training or is this knowledge necessary for each student? Do we have to 
teach it in a subject or in a special block of subjects, or is it better to speak about this field in each subject where 
it has interence? Nowadays real-time features appear mainly in three different fields. From one hand besides the 
general purpose computers we are surrounded by devices working on special tasks (microcontrolers), which 
usually execute real-time applications. These microcontrollers often do not need any operating systems at all. In 
these cases the support of real-time behavior are not difficult, it may be understood easily focusing to some 
features. On the other hand dealing with real-time programming will be more exciting when we use multitask 
operating systems where the special needs are supported by different methods, while the system is working on 
lower level tasks parallel as well. We state that the knowledge about real-time operating system features are not 
negligable for informatic trainings! The third area is the area of web-applications which has a special importance 
due to its spreadness. Therefore the knowledge of web-technologies to implement real-time applications are very 
highlihted part of web-science.  

Keywords: real-time, microcontroler, operating system, web, higher education 
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1. Bevezetés 

Napjainkban egyre bővül a minket körülvevő különböző okos eszközök köre, hamarosan 
elterjednek az önjáró autók, épülnek az okos városok. Mindezt az tesz lehetővé, hogy a 
számítógépek egyre gyorsabbak, egyre nagyobb számítási kapacitással rendelkeznek – 
képesek már arra, hogy valós idejű információkat valós időben tudjanak feldolgozni. Míg 
korábban a valós idejű alkalmazásokat csak néhány területen például a hadászatban vagy a 
mérés-vezérlés területén használták, mára a valós idejű alkalmazások iránti igény az élet 
egyéb területein is megjelentek. Gondoljunk csak egyszerűen a valós idejű közlekedési 
információs táblákra, a folyamatosan frissülő on-line hírekre, az üzleti döntéseket befolyásoló 
valós adatok biztosítására, a folyamatosan elérhető közösségi kommunikáció lehetőségeire 
vagy akár az akadozás mentes, minőségi online zenehallgatásra, videózásra. Vagy gondoljunk 
egyszerűen a népszerű különböző virtuális világokban játszódó játékokra. Mindezen 
lehetőségekben egyetlen dolog közös: Nem elég gyorsan reagálni, fontos, hogy ez egy 
bizonyos határidőn belül történjen meg!  
Ezek alapján aligha vitatható, hogy a valós idejű alkalmazások készítésével, az azzal 
kapcsolatos ismeretekkel, elvekkel minden informatikusnak tisztában kell lennie. 

2. Valós idejű rendszerek 

2.1. Valós idejű alkalmazások jellemzői 

Ahogy a bevezetésben már elhangzott, a valós rendszerekben, környezetekben egy feladatra, 
kérdésre adott válasznak „megfelelő” időn belül meg kell születnie! Ha a rendszerrel szemben 
nem elvárás, hogy pontosan, határidőn belül fejezze be a feladatát, hanem csak törekednie kell 
rá, hogy lehetőség szerint időre végezzen, akkor lágy valósidejű (soft real-time) rendszerről 
beszélünk. Ellenkező esetben, ha a határidő be nem tartása katasztrofális következményekkel 
jár(hat), akkor kemény valósidejű (hard real-time) rendszerről beszélünk.  
Talán meglepő, de a több évtizeddel ezelőtt használt DOS operációs rendszer (több változata 
volt,IBM PC DOS, MS-DOS, Free-DOS) alkalmas volt akár hard real-time rendszerek 
futtatására is.  Emlékezzünk, hogy a DOS egy felhasználós, egyfeladatos rendszer volt. 
Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben egy valós idejű alkalmazás készítésénél nem kell 
figyelembe venni más egyidejűleg futó alkalmazások zavaró hatásait. [1] 
Gondoljunk bele, hogy mire is kell figyelni, mondjuk egy a témakörre jellemző, valósidejű 
periodikusan mérő alkalmazás kivitelezésénél. Ekkor a kérdés az, hogy a periodicitást 
biztosító időzítő (valós idejű óra) ismétlődése megfelelő-e az adott feladathoz? Tegyük fel, 
hogy az időzítő óra megszakítást generál 1/1024 másodpercenként. Mint tudjuk, egy megsza-
kítás bekövetkeztekor az aktuális folyamat futása megszakad, a rendszer a további 
megszakításokat maszkolja, lefut az adott megszakításhoz definiált eljárás, majd a 
félbehagyott program folytatódik. Tehát ebben az esetben akkor tudja tartani a határidőt a 
rendszer, ha ez a folyamat eseménykezelése, reakciója az adott időn, 1/1024 másodpercen 
belül végrehajtható.  
A DOS könyvtári szolgáltatásai között rendelkezésünkre állt egy speciális 1Ch hívás, ami 
alapértelmezésként 55 ms után megszakítást generál! Ennek a kezelése összesen egy IRET 
utasítást tartalmazott, azaz arra volt felkészítve, hogy saját rutint illesszünk ide be! 
A program maga készüljön bár assembly vagy C nyelven, mindenképpen gépi kódra lefordí-
tott állapotban fut. Mivel ismerjük az egyes gépi kódú utasítások végrehajtásának idejét, így 
az utasítások végrehajtási ideje kiszámítható, megbecsülhető.  
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Röviden összefoglalva a szükséges tulajdonságokat a fentiek alapján a következőkre 
juthatunk:  

• Elsőként nyilvánvalóan magát a feladatot megvalósító kódot kell megvizsgálni, hiszen 
ha ennek a végrehajtási ideje hosszabb, mint amekkora időintervallumon belül a 
válasznak meg kell születni, akkor eleve nem járhatunk sikerrel. Általánosan azt 
mondhatjuk, ha a kritikus válaszreakciók egységre vonatkoztatott összes ideje kisebb 
mint egy akkor minden feladat teljesítheti a válaszadási kritériumot. 

• Elengedhetetlenül fontos a rendszeróra, a különböző időzítők szerepe! Ma már nem 
elégséges a hozzávetőlegesen ezredmásodperc pontosságú időzítők használata, 
helyettük nanosec pontossággal tudunk időt mérni! Ez nem jelent általában problémát, 
hiszen a mai operációs rendszerekben ez biztosított! 

• Hasonlóan lényeges a megszakítások, jelzések továbbítása, kezelése, hiszen ezek 
kezelése komolyan befolyásolhatják a végeredményt.  

Áttérve a mai modern preemptív operációs rendszerek világára újabb problémákkal kell 
szembesülnünk. Hogyan is kell biztosítani azt, hogy a számítógépen egyszerre futó 
folyamatok befejeződjenek határidőn belül, hiszen ugyanazokat az erőforrásokat használják. 
Ennek az érdekes helyzetnek a megoldása leginkább az ütemezők feladata. [2] 
A cél az, hogy a normál folyamatoknak is minél „igazságosabban” biztosítsa a CPU 
hozzáférést (ma CFS – Completely Fair Scheduler), a valós folyamatoknak pedig 
prioritásukat figyelembe véve kiemelt futási lehetőséget biztosítva. (Round Robin vagy FiFO 
ütemezési módszer szerint). Ne felejtsük azt sem, hogy a mai számítógépek jellemzően 
nemcsak egyetlen CPU-val rendelkeznek! Mód lehet arra is, hogy bizonyos feladatokhoz 
rendeljünk egy-egy CPU-t vagy CPU csoportot.  
Az ütemező mellett még egy jellemzőt is kell megemlíteni, a klasszikus jelzések mellett valós 
idejű jelzések kerültek bevezetésre. A SIGRTMIN és SIGRTMAX konstans definíciókkal 
megadott jelzés intervallum megjelent a POSIX.1-2008 ajánlásában. Ezzel az intervallummal 
biztosítják az operációs rendszerek az elsőbbségi, „ajánlott küldemények”, jelzések célba 
érkezését! A klasszikus jelzésekkel szemben a valós idejű jelzéseknek még egy 
figyelemreméltó tulajdonsága van. Ha egy valós idejű jelzés feldolgozása, eseménykezelése 
alatt újabb ilyen jelzés vagy jelzések érkeznek, akkor azok a jelzési sorba kerülnek és az 
eseménykezelés befejezése után a következő hasonló jelzés feldolgozása fog következni 
(FCFS-First Come, First Service).  
A jelzésekhez szorosan hozzátartoznak az időzítők is. Egy időzítő alapvető funkciója, hogy 
egy adott időintervallum letelte után arról jelzést, akár valós idejűt is, küldjön. Mára ezen 
időzítők a POSIX, IEEE Standard 1003.1b-1993 dokumentumban foglaltaknak megfelelően 
nanomásodperc pontosságúak. Ezen ajánlás általánossá vált, minden mai operációs rendszer 
ezt a POSIX időzítő lehetőséget implementálja. 

2.2. Valós idejűség különböző platformokon  

Ebben a fejezetben a valós idejű alkalmazások futtatására alkalmas különböző lehetséges 
platformokat vesszük górcső, amelyek meglátásunk szerint a következőek: 

• Mikrokontrollerek  
Egyfelől elmondhatjuk, hogy ma az IoT (Internet of Things) korszakát éljük, körül 
vagyunk véve különböző mikrokontrollerekkel, amelyek legtöbbször valamilyen 
speciális feladatot látnak el. Esetenként beégetett kód fut akár operációs rendszer 
nélküli eszközön. Ekkor csak az alkalmazás van a rendszerben, a valós idejűség 
biztosítása az alkalmazástól függ. Amennyiben operációs rendszerrel rendelkezik, 
akkor az sok esetben valós idejű funkcionalitást biztosító operációs rendszer lehet, 
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mint például QNX, de hasonlíthat a régi DOS-ra is, amennyiben egy felhasználós, 
egyfeladatos rendszernek tekintendő. [3] 

• Preemptív operációs rendszerek 
Az operációs rendszerek fejlődése során érdekes átalakulásnak, visszarendeződésnek 
lehetünk tanúi. A mono programozási vagy kooperatív környezetekben kimondatlanul 
rendelkezésre álltak a valós idejű feladatmegoldás alapvető jellemzői, ahogy azt az 
első bevezető, mérési feladatból láthattuk. A klasszikus preemptív környezetek kezdet-
ben ettől messze álltak, mára azonban változott a helyzet. A POSIX4 ajánlásoknak 
megfelelően gyakorlatilag minden mai általános célú Linux rendszer is mutat valós 
idejű elemeket! [4] 

• Webes alkalmazások 
A bevezetőben említett példák egy része webes alkalmazásokra vonatkozott, de mit is 
kell értenünk valós idejű webes alkalmazás alatt? Itt talán helyesebb lenne a „valós 
idejű” kifejezést azonnali válaszként értelmezni! A hangsúly ebben az esetben azon 
van, hogy a kliensre hogyan juttatjuk el a szerverre beérkező új adatokat, hiszen a szo-
kásos egyirányú http kapcsolat erre nem alkalmas! A webes platformon a valós idejű 
alkalmazások egy olyan technológia alkalmazására kell hogy épüljenek, amely kétol-
dalú kommunikációt tesz lehetővé. Több ilyen lehetőség közül is választhatunk, ilyen 
a websocket technológián alapuló állandó kliens-szerver kapcsolat. [5] 

3. Valós idejűség a programozó informatikai képzésben 

A valós idejű alkalmazások elterjedése természetszerűleg indukálja, hogy ez a terület is meg-
jelenjen a képzésben.  Jelenleg még nem önálló tantárgy keretében ismerkednek a hallgatók 
ezzel a területtel, hanem több tantárgy keretén belül, de a tervek szerint egy új Msc szak kere-
tein belül megjelenik a „Valós idejű rendszerek vizsgálata” című tantárgy is. 
Három különböző idevonatkozó tantárgy van a szerzők gondozásában az ELTE IK-n felölelve 
mindhárom korábban megjelölt területet, ahol a valósidejűségnek kiemelt szerepe van. 

• Számítógépes alapismeretek (Bsc 1. félév) 
A tárgy feladata, hogy általános informatikai bevezetésként a legfontosabb területek 
számítógépek jellemzői, architektúrák, hálózati lehetőségek, operációs rendszerek 
használata, alapvető script programok alapjait tekintse át. 

• Operációs rendszerek (Bsc 4. vagy 5. félév) 
A tárgy célja, hogy a hallgató megismerje az operációs rendszerek működésének 
alapjait, a főbb algoritmusokat és alapvető rendszer közeli programokat tudjon 
készíteni. 

• Webes-alkalmazások fejlesztése II. (Msc, választható blokkban) 
A tárgy feladata áttekintést nyújtani az ASP.NET programozási környezet 
lehetőségeiről köztük a Web-formokról, MVC-ről, web-szolgáltatásokról, Entity 
Framework-ről, LINQ-ról stb. 

A Számítógépes alapismertek tárgyban fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók számítógép alatt ne 
csak az asztali gépeket vagy laptopokat értsék, hanem például az okos telefonjaikat is vagy 
mindazokat az eszközöket, amelyek körülveszik őket a mindennapi életben. Lássanak kihívást 
abban, hogy ezeket az eszközökre is készítsenek programokat. Az előadás keretében így szó 
esik a mikrokontrollerek jellemzéséről is illetve bemutatásra kerül egy-egy egyszerű demo 
program. Ilyen például egy Arduino rendszerben működő ledeket kapcsolgató alkalmazás. 
Ebben a félévben az egyik már végzett hallgatónk Baráth Ádám mutatta be sörfőzést irányító 
Raspberry-s megoldását, amely a főzési hőmérséklet szabályozását végezte nagy sikert aratva. 
(1. ábra) 
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 1 ábra. Raspberry alkalmazás (Baráth Ádám) 

Az operációs rendszerek tárgyban az alap operációs rendszer lehetőségek bemutatása mellett 
figyelünk a valós idejű lehetőségek megértetésére, bemutatásra illetve gyakorlaton ezek 
kipróbálására. A hallgatók által futtatható ilyen példa a valós idejű szignálok használatának 
specialitásainak bemutatására szolgál. (2. ábra) 

int main(){ 

  signal(SIGUSR1,handler_normal); 

  signal(SIGRTMIN,handler_valos); 

  int i; 

  pid_t child=fork(); 

  if (child>0)  { 

    wait(NULL); 

    sleep(3); 

    printf("%i normál %i valós jelzés érkezett\n",normal,valos); 

  }  else  { 

    for (i=0;i<5;i++){ 

        kill(getppid(),SIGUSR1); 

        kill(getppid(),SIGRTMIN); 

    } 

  } 

  return 0; 

}  

 
2. ábra. A valós és normál szignálok működésének különbsége 

A Webes-alkalmazások fejlesztése II tárgyban foglalkozunk a SignalR modul által nyújtott 
lehetőségekkel. Ennek a lényege az, hogy egy úgynevezett HUB-ot hozunk létre, amelyre 
minden felhasználó felcsatlakozhat és az őt érintő minden új információról azonnali értesítést 
kap. Álljon itt egy egyszerű példa: a felhasználók JavaScript kódon keresztül kapcsolódnak a 
hubokhoz. Az alábbi kódrészlet egy egyszerű küldés és fogadás leírását tartalmazza. 

Kliens oldali kód: 

var elect = $.connection.electionHub; //a kapcsolat megnyitása 

// adatok küldése 

$.connection.hub.start().done(function () { 

                $('#gomb').click(function () { 

                elect.server.sendP($('#Nev').val(),$('#Azon').val(),1);  

                }); 

} 
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// üzenet fogadása 

elect.client.broadcastMessageP = function (name, azon, message) { 

  //ide jön a beérkezett adatok feldolgozása, kijelzése 

            }; 

Hubban lévő kód: 

public void SendP(string name, string azon, string message){ 

        Clients.All.broadcastMessageP(name,azon, pdb); //üzenet szórása 

} 

Választott féléves beadandó feladatukban egyre inkább elvárjuk ennek a lehetőségnek a 
felhasználását. Ugyanakkor az oktatásba bevezettünk egy általunk fejlesztett valós idejű 
alkalmazást, amely valós idejű, kétoldalú kommunikációt tesz lehetővé az oktatók és 
hallgatók között. Erről a lehetőségről több cikkben is szóltunk. [6,7] 

4. Összefoglalás 

A napjainkban bennünket körülvevő információtechnológiai eszközök körében azt láthatjuk, 
hogy miközben korábban speciális körülmények között használtunk valós idejű rendszereket, 
addig mára ezen tulajdonságoknak a jelenléte majd minden mai eszközben fellelhető. 
Köszönhetjük ezt annak, hogy egyrészt szükséges a legtöbb esetben élni a valós idejű 
funkcionalitást biztosító lehetőségekkel, másrészt kezd általánossá válni a preemptív 
rendszerek valós idejű bővített verzióinak elterjedése. Igaz ez olyan területre is, mint a webes 
alkalmazások területe. 
Ennek megfelelően az egyes oktatási környezetekben ezen ismereteknek tükröződni kell. 
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Absztrakt: A hagyományos fordítóprogramok tárgy jellegzetes része a programozó képzésnek. Ez a tárgy 
klasszikusan formális nyelvek alapokkal, a programok szintaxisfájának felépítésének algoritmusaival és az 
assembly kódgenerálásokkal foglalkozik. Bemutatja a lexikális, szintaktikus és szemantikus elemzők alapjait. Az 
elmúlt időszakban ezeken az alapokon újabb nyelvek, nyelvi elemek és egyre fejlettebb eszközök jelentek meg, a 
statikus kódelemzés általánosan elfogadottá vált. A fordítóprogram rendszerek is egyre jobban bevonzzák a nyílt 
forráskód lehetőségét, hogy minél jobb eszközök legyenek elérhetőek. A 2016/2017 tavaszi félévben az ELTE 
programtervező informatikus szakon bevezettünk egy új szabadon választható kurzust Haladó fordítóprogramok 
címmel. Az előadásban bemutatjuk a kurzus tematikáját, képzési sajátosságát és a számonkérés módszerét.  

Kulcsszavak: fordítóprogramok, kurzus, ELTE 

Abstract: the traditional compilers course is a typical part of the programmer education. This course based on 
formal languages and typically the the algorithms that build abstract syntax trees from the source code and 
assembly code generations are in the focus. Typically presents the background of the lexical, syntactical and 
semantical analyzers. However, nowadays newer languages and language constructs and improved tools have 
been appeared and the static code analysis has become generally accepted. The compiler infrastructures also 
attract the opportunity of open source development for building better tools. In the 2016/2017 spring semester 
we have launched an Advanced Compilers course as an optional course in programdesigner informatics 
education. We present the structure of the course, the course specific topics and the methodology of exams. 

Keywords: compilers, course, ELTE 

1. Bevezetés 

A hagyományos fordítóprogramok tárgy jellegzetes része az ELTE-n a programozó-
képzésnek. Ez a tárgy klasszikusan a formális nyelvi alapokkal, a programkódok elemzésével, 
a szintaxisfának a felépítésével, az ehhez kapcsolódó algoritmusokkal, valamint egy naív 
kódgenerálási módszerrel foglalkozik [6]. Bemutatja a lexikális, szintaktikus és szemantikus 
elemzők alapjait, gyakorlatban bemutatja a parser generátorok használatát [8]. A kurzus 
azonban nem tér ki részletesebben a statikus kódelemzés módszereire, valamint az új 
nyelvekben megjelenő nyelvi elemek támogatására. Emellett nem foglalkozik haladó 
kódgenerálási módszerekkel, optimalizációkkal. 
A 2016/2017 tavaszi félévében az ELTE programtervező informatikus szakon bevezettünk 
egy új szabadon választható kurzust Haladó fordítóprogramok címmel. A kurzus tematikája 
lefedi a hagyományos fordítóprogramok kurzusból hiányzó részeket, a ma használt 
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legfontosabb optimalizációs algoritmusokat. Áttekinti a modern fordítók, mint például GCC, 
Clang, Swift, Rust működését. Az optimalizációk esetében szemléltetésnek az LLVM 
keretrendszert használjuk, ami ma az iparban az egyik legelterjedtebb keretrendszer [2]. 
Többek közt ezt használja a Clang, Swift, Rust, Julia nyelvek fordítója is, van LLVM-re épülő 
D fordító, valamint számos ipari zárt forráskódú projekt, például videó kártya driverek 
építenek rá. A konkrét fordítókra vonatkozó részektől eltekintve a tananyag vázát az 
Engineering a Compiler című könyv adja [1]. 
A számonkérés során a hallgatók egy ZH-t írnak, ahol a kurzus során elsajátított alapvető 
definíciókat kérjük számon. Ezen túl algoritmusokat kell tudni alkalmazni, valamint a 
kurzuson felmerült problémákhoz hasonló feladatokra új algoritmusokat kitalálni. A ZH-ra 
saját kézzel írt segédanyagot lehet használni, ugyanis az elsődleges célunk az anyag 
megértésének a tesztelése, kevésbé az irodalom memorizálása. A ZH-n túl a követelmény 
részét képezi egy 3-5 oldalas esszé, amelyben egy a kurzuson felmerülő témát kell mélyebben 
bejárni, a kapcsolódó irodalmat feldolgozni. Azon túl, hogy a hallgatók ezáltal önálló 
munkára, irodalmazásra vannak nevelve, a következő félévek során bizonyos hallgatók által 
talált eredményeket be lehet építeni a kurzus tanmenetébe.  

2. Tananyag és tanmenet 

A tanmentet három fő vonalra építettük fel. Elsősorban alapozó tudást szeretnénk adni, amely 
ha önmagában nem is elég ahhoz, hogy valaki egyből fordító fejlesztőként helyezkedjen el, de 
elég ahhoz, hogy egy ezzel foglalkozó cikket a hallgató értelmezni tudjon, vagy egy ilyen 
témájú konferencián megértse az előadásokat. Ehhez nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő 
definíciókra, konvencióra valamint át kell adni a megfelelő nevezéktant, terminológiát. 
Másodsorban az idő hiányára való tekintettel azokat az alapismereteket próbáltuk meg 
összeszedni, amelyre a ma használt ipari fordítók fejlesztésébe történő bekapcsolódáskor 
feltétlenül szükség lehet. Ebben nagy segítségünkre volt az Engineering a Compiler című 
könyv [1]. Érdekes, hogy bizonyos koncepciók néha visszatérnek. Egy időben jelentős 
teljesítményjavulást lehett elérni statikus ütemezéssel, azonban a processzorokban megjelent a 
dinamikus ütemezés. Ennek hatására egy ideig a fordítók nem fektettek nagy hangsúlyt az 
ütemezésre. Ma azonban számos olyan környezet megtalálható, ahol nem történik dinamikus 
ütemezés, ilyenek például a grafikus gyorsítókártyák. Emiatt újra relevánssá vált ez a 
témakör, így mi is bevettük a tanmenetbe. Végül pedig fontos, hogy motiváljuk a hallgatókat. 
Ennek az elérése érdekében gyakorlatiasan állítottuk össze a tantervet. Minden algoritmus 
szemléltetésre került, valamint az algoritmusnak egy-egy konkrét implementációját is 
megnéztük működés közben egy-egy népszerű fordító esetében. 
A tantárgy egy motivációs órával indul, ahol elmondjuk, hogy mennyire széleskőrű a 
témakör. Egyrészt ismertetésre kerül, hogy mennyi helyen találkozunk fordítóprogramokkal, 
ahol nem is feltétlen gondolnánk, egy egyszerű szövegszerkesztőtől a böngészőn át a 
videókártyák meghajtóprogramjáig. Ezen felül bemutatjuk, hogy egy jó fordító hogyan lehet a 
fejlesztő segítségére a megfelelő figyelmeztetések és optimalizációk segítségével. 
Bemutatásra kerül magas szinten a modern fordítók felépítése, hogyan épül fel az a pipeline, 
amin keresztül a forráskód átalakul tárgykóddá. Emellett elmondjuk, hogy a modern 
processzorok hogyan működnek, hiszen végeredményben ezekre kell futtatható kódot 
generálni. Néhány a gyakorlatban sokszor használt technikát átismétlünk az előzmény-
tárgyból, mint például: balrekurzió eliminálása nyelvtanból, rekurzív leszálló elemző, 
szintaktikailag hibás kódok elemzése.  
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A későbbi órák során átbeszéljük a fordítókban használt belső reprezentációkat, amiket ma a 
fordítók használnak. A legnagyobb hangsúlyt a Static Single Assignment (SSA) forma kapja, 
ami szinte kivétel nélkül minden fordítóban megtalálható. Szó esik a szimbólumtáblák 
implementálásáról, hogyan lehet a hatóköröket jól reprezentálni. Ezen felül beszélünk a 
különböző memóriakezelési módszerekről, valamint a bizonyos reprezentációkban hogyan 
lehet a lehető legjobban ábrázolni a mai programozási nyelvekben megjelenő vezérlési 
szerkezeteket. Beszélünk még az áteresztőképesség és a késleltetés közti különbségekről. Az 
optimalizációkat hatókör szerint csoportosítjuk: lokális, regionális, globális, interprocedurális. 
Nagy hangsúlyt kap még a control flow gráf. A dominancia, poszt-dominancia és dominancia 
fával kapcsolatos fogalmak nagy hangsúlyt kapnak, mivel ezek gyakran használt fogalmak, 
számos algoritmusnál előkerülnek. Fontosabb optimalizációk, amiket érintünk: value 
numbering, constant folding, liveness analízis, csempéző kódgenerálás, ütemezés, regiszter 
allokációs algoritmusok, fák kiegyensúlyozása, adatfolyam egyenletrendszerek megoldására 
fixpont iterációs módszerek. A fixpont iterációs módszereknél minden esetben érvelünk arról, 
hogy az algoritmus terminálni fog.  A kurzus során érintett legnehezebb algoritmus a lazy 
code motion [4]. Már a kurzus elején kihangsúlyozzuk, hogy ezeket az algoritmusokat érteni 
kell, nem bemagolni. Amennyiben a ZH-ban számon lesznek kérve, az algoritmus leírását 
megkapják (vagy az egyenletrendszert az adatfolyam problémához, vagy pedig pszeudo kódot 
az egyéb problémákhoz), csupán alkalmazni kell tudni. 
A hallgatók érdeklődésének a fenntartása érdekében minden egyes algoritmus megvizsgálása 
után eljátsszuk pár példán. Ezután egy népszerű fordítóprogram kerül megvizsgálásra. 
Veszünk egy példakódot, majd megnézzük, hogy az adott optimalizáció milyen gyakran lép 
életbe a kódon, illetve mennyit változtat rajta. Ezen felül még azt is megvizsgáljuk, hogy az 
optimalizációs pipeline-ban hova érdemes rakni az adott transzformációt. Legtöbb esetben az 
LLVM eszközeit használjuk, mivel bizonyos részei kifejezetten felhasználóbarátak és jól 
dokumentáltak. Az opt eszköz segítségével az LLVM köztes reprezentációján tetszőleges 
optimalizációs transzformációs pipeline kipróbálható [5]. Minden transzformáció részletes 
statisztikát tud adni az alkalmazott átalakításokról. Emellett minden lépés után generálhatunk 
graphviz által megjeleníthető gráfokat, amik jól szemléltetik az eredményt. Alapvetően 
nagyon explicit az LLVM belső reprezentációja, ezért csak kis példák esetén van értelme azt 
részletesebben megnézni. Nagyobb példák esetén csupán a statisztikát szoktuk megnézni. 
Bizonyos esetekben pedig a keletkező assembly kódot vizsgáljuk. A hallgatókat arra 
bátorítjuk, hogy javasoljanak módosításokat az eredeti programon, hogy lássuk, mit hogyan 
fog transzformálni a fordító program. 

3. Számonkérés 

A számonkérés során figyelembe vesszük, hogy ez egy szabadon választható tárgy. 
Amennyiben a számonkérés túl nehéz, nem lesznek jelentkezők. Az a tapasztalatunk, hogy a 
hallgatók nem szeretnek memorizálni, azonban szeretik, ha gyakorlatban alkalmazható tudást 
kapnak. Ebből kifolyólag figyelünk arra, hogy a számonkérés során is valós problémákat 
kelljen megoldaniuk, valamint a megoldáshoz szükséges lexikális tudás egy része a 
rendelkezésükre álljon a feladat megoldása során. Egy lehetséges feladat például, hogy írjuk 
fel azokat az adatfolyam egyenleteket, amelyek segítségével képesek vagyunk megtalálni 
bizonyos nullával való osztás problémákat a kódban statikusan. Ez az információ nem 
hangzott el az órán, így csupán a lexikális tudás nem elég a megoldáshoz. Ehhez hasonló 
problémákkal azonban foglalkoztunk, így ha valaki megértette, képesnek kell lennie a feladat 
megoldására. 
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A hallgatóknak emellett egy 3-5 oldalas esszét kell írniuk egy órán felmerült témából. Az 
esszé értékelésénél figyelembe vesszük, hogy a hallgatónak olyan ismereteket is bele kell 
építenie az esszébe, amik az órán nem hangoztak el. Külön dicséret jár azoknak a 
hallgatóknak, akik az esszé során nem csupán irodalmat dolgoztak fel, hanem ki is próbáltak 
eszközöket, rendelkeznek mérési eredményekkel, esetleg saját implementációval 
rendelkeznek. Amellett, hogy ez önálló kutatómunkára neveli a hallgatókat, lehetőséget ad 
számunkra is, hogy az értékesebb felkutatott eredményeket beépítsük a tantervbe a 
későbbiekben. Az esszének ezen felül az a szerepe, hogy amennyiben valaki rosszabb jegyet 
kapott a ZH-ra, egy jó esszével javíthat a tárgya eredményén.  Ezzel azok a hallgatók is 
motiválhatók, akik ösztöndíj vagy pályázat miatt szeretnének jó átlagot elérni. 
Az egyetemen folyik számos fordítóprogramokkal kapcsolatos kutatási projekt is. Ez a kurzus 
arra is jó alkalom, hogy a hasonló érdeklődésű hallgatókat összegyűjtsük, és javasoljuk 
számukra a projektekbe való bekapcsolódás lehetőségét. A fordított irány is előfordult, a 
projektekben már résztvevő hallgatók közül is páran felvették ezt a kurzust, hogy a 
későbbiekben hatékonyabban tudjanak részt venni a kutatásokban. 

4. Összefoglalás 

A hagyományos fordítóprogramok kurzuson a hallgatók megismerkednek a compiler-ek 
alapjaival, a lexikális és szintaktikus elemzők fogalmaival, algoritmusaival, a szintaxisfák 
felépítési mechanizmusokkal. Gyakorlatban a parser generátorokkal foglalkozik. A 2016/2017 
tavaszi félévében az ELTE programtervező informatikus szakon bevezettünk egy új szabadon 
választható kurzust Haladó fordítóprogramok címmel. Ebben megjelennek azok az 
algoritmusok, eszközök és konstrukciók, amelyek napjaink legmodernebb rendszereiben is 
használnak. A kurzus mind az elméleti, mind a gyakorlati oldallal foglalkozik. A cikkben 
áttekintettük a kurzus tematikáját és számonkérését. 
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Absztrakt: A világon egyre nagyobb teret hódítanak a különböző online megoldások. Az internet egyre 
olcsóbban elérhető a felhasználók számára, ami által nagy tömeget gyorsan érhetünk el. A kutatás általános 
célkitűzése, hogy a mezőgazdasági szakmák adaptálásával, egy online applikáció fejlesztésével, már a 
fiatalokban felkeltse az érdeklődést a mezőgazdaság iránt. Ennek elérése érdekében, a magyarországi területi 
viszonyoknak megfelelően, termőhely specifikusan, valós termésátlagokkal és árakkal, gazdasági és pénzügyi 
függvények beépítésével, időjárás függvénnyel rendelkező, farmszimulációs üzleti applikáció segítségével 
ismerheti meg a felhasználó a hazai termesztett növényeket és lehetőségeket. A specifikus célkitűzés egy olyan 
gazdasági modell felállítása játék formájában, amely esetleg a későbbiekben felhasználható az oktatásban, 
valamint különböző gazdasági témájú tanulmányi versenyek eszköze is lehet, de a szórakozás élményével is 
megajándékozza használóját. Döntően valós elemekre épül, ám a felhasználói élmény érdekében árkád jellegű 
részek is helyet kaptak benne. A publikációba az olvasó átfogó képet kap magáról az alkalmazásról, illetve 
betekintést nyer egy ilyen volumenű fejlesztésbe. További cél bemutatni a mögöttes tartalmat, az algoritmusok 
működését és a gazdasági függvényeket is megismertetni. A több éves fejlesztést a tesztelés követte, amely közül 
az első eredményeit, adatvizualizációval kerülnek bemutatásra. Mindemellett röviden a moduláris felépítés és a 
két lépcsős grafikai tervezés megoldások is szerepelnek. Végezetül a fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalatok is 
ismertetésre kerülnek. A tesztek kiértékelésének eredményeit pedig a további fejlesztésekhez lesznek 
felhasználva. A javaslatok között a szoftver fejlesztési lehetőségek kerülnek kiemelésre.  

Kulcsszavak: Játékosítás, fejlesztés, farmszimulációs alkalmazás 

Abstract: Online solutions are getting more and more popular all around the world. Internet access is becoming 
more and more cheaper for the users, which means that a larger group of people can be reached in a short 
amount of time. The overall objective of  this thesis is to arouse the interest of young people in agriculture by 
adapting the agricultural professions and the development of an online application. To achieve this, the user can 
get acquainted with domestically grown plants and facilities with help of a farm simulation business application 
that has a weather function, and is based on the geographical conditions of Hungary, the specified regions, real 
yields and prices, and the integration of economic and financial functions. The specific objective of  this article 
is to set up an economic model in the form of game that might be used in education later, or can be used as a tool 
in economic-themed study competitions while entertaining the user at the same time. It is mainly based upon real 
elements but, for the sake of user experience, the application also contains arcade-type features. After a brief 
description of the modules and plugins, we will describe the quiz module in more detail, as this section intends to 
strengthen the „learning by playing” aspect of the application. With help of this thesis, we wish to give an overall 
picture of the application itself to the reader, as well as an insight into such a development. Another aim is to 
present the underlying content, and the operation of algorithms and business functions. The research which 
lasted for several years was followed by testing, of which the early results will be presented with help of data 
visualization. In addition to this, we will briefly discuss the modular construction and the two-step graphic 
design solutions as well. Finally, in a conclusion on the experiences regarding the development. Concerning the 
evaluation of the test results, we would like to use them for further developments.  In our suggestions, we would 
like to highlight the applicability of the software and the possibilities for development that might exist.  

Keywords: farmsimulator application, gamification, development 

209



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

1. Bevezetés 

Társadalmunk és felgyorsult életünk már-már nélkülözhetetlen része a gyors információ 
áramlás és a keresés. Ezeket az online applikációk és okos eszközök szolgálják ki 
internetkapcsolat segítségével. Az Internet mára már szinte nélkülözhetetlenné vált és már 
mindenhol jelen van: oktatás, bankok, munkahelyek és a szolgáltatások nagy része is felkerült 
már a világhálóra. Téma nem egy átlagos weboldal fejlesztése, hanem részben egy 
egyszerűsített jellegű, de többnyire a magyarországi viszonyokat (ár, terület, aranykorona, 
termesztett növények… stb.) figyelembe vevő szimulátor jellegű online applikáció, online 
játék, amely oktatás és nevelés útján kedvelteti meg a benne foglalt szakmákat a 
felhasználókkal. Az alkalmazás olyan hasznos információkat közöl, – hiszen folyamatosan 
változó, valós élethelyzeteket mutat be –, melyek felkelthetik a tanulni vágyók érdeklődését, 
illetve segíthetik a szakmában dolgozók fejlődését. Elérhetjük ezáltal, hogy a későbbiekben 
ilyen területen akarjanak tovább tanulni, illetve elhelyezkedni majd. 
Általános célkitűzés, hogy mezőgazdasági szakmák adaptálásával, egy online applikáció 
elkészítésével már a fiatal korosztályban felkeltse az érdeklődést. Ugyanakkor az applikáció 
fő célcsoportja a felsőoktatásban lévő hallgatók. Őket a játék alapú oktatás lehetőségével lehet 
elérni és általa mélyíthetnék kötődésüket a mezőgazdaság iránt. Érdekes, hogy a játékosítás 
már rövid idő alatt jó eredményeket produkált más kutatások során, alkalmazása még mindig 
nem elterjedt az oktatásban, ezáltal elhanyagolt kutatási terület [1]. A magyarországi területi 
viszonyoknak megfelelően termőhelyspecifikusan, valós termésátlagokkal, realisztikus 
árakkal, időjárási, gazdasági és pénzügyi függvényekkel rendelkező játék segítségével 
ismerhetik meg a hazai termesztett növényeket és lehetőségeket. Specifikus célkitűzés egy 
olyan gazdasági modell felállítása játék formájában, amely a későbbiekben felhasználható az 
oktatásban, valamint különböző gazdasági témájú tanulmányi versenyek eszköze is lehet 
majd. Mindemellett a szórakozás élményével is megajándékozza használóját. Napjainkban a 
mezőgazdaságban is megfigyelhető az elöregedő társadalom problémája, a szakmai utánpótlás 
hiánya. A fiatalok egyre kevesebb érdeklődést mutatnak a mezőgazdasági tevékenységek 
iránt, mivel viszonylag sokat kell dolgozni mind szellemi, mind pedig fizikai értelemben. 
Ebből kifolyólag, ha már egész fiatal korban ilyesfajta játékon szocializálódik valaki, 
elültethetjük benne a magot, hogy felnőttként valamely szakma iránt elkötelezett legyen. 

2. Gamification és tervezés 

Mivel Magyarországon még kevésbé elterjedt jelenségről beszélünk, ezért fontos tisztázni a 
Gamification két szóból tevődik össze: a Game, mint játék és Fication, mint valamivé 
változtat, tesz. Magyarra fordítva játékosítás lehetne. Elsődlegesen arra használják a cégek, 
hogy egyfajta játék alapú megjelenéssel reklámozzák magukat. Egyre divatosabb és egyre 
elterjedtebb lett a módszer az elmúlt években, emiatt már az oktatásban is megjelent. Több 
helyen alkalmazott eszköz, ami lehetővé teszi, hogy akár egy virtuális világon keresztül is 
képesek legyenek az oktatók vizsgáztatni, oktatni, vagy tananyagot megosztani a diákjaikkal. 
Lehetőséget nyújthat a közös tanulástól egészen a kiscsoportos foglalkozásokon át az egyéni 
problémamegoldó készség fejlesztéséig, attól függően milyen irányba történik a fejlesztés [2]. 
A versenyhelyzet, a fejlődés és a sikerélmény az, amely igazán motiváló tényező lehet akár a 
felsőoktatásban is. Fontos, hogy a játékosok maguktól véleményt formálhatnak a játék közben 
felmerült kérdésekről. 
Maga a fogalom még nem teljesen kiforrott, ezért csak körbehatárolni lehet az alkalmazásától 
függően. Tehát többen a tervezési elvet és a játékmenetet nevezik így, amellyel a tanulók 
motivációját célozzuk meg és segítjük céljaik elérésében. Érdekesség, hogy található egy 

210



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

külön olyan rész a gamification „tudományon” belül, amely a játékpszichológiát célozza meg, 
ezáltal több mindent megtudhatunk egy egyszerű játék feladatai alapján. Mérni lehet többek 
között az adott játékos motivációját, viselkedését, személyiségét stb. Alkalmazói között 
található a Nike, Starbucks, Deloitte, – hogy csak a leghíresebbeket említsem –, viszont ezek 
a mamutvállalatok marketing és reklám céljából alkalmazzák [3]. Azonban a 2010-es évet 
követően felismerték azt a tényt, hogy az oktatásban is alkalmazható a technika, amennyiben 
megfelelő applikációt fejlesztenek hozzá. Számtalan drága nyelvoktatóprogrammal 
találkozhatunk szerte az interneten, azonban gyakran csak jövedelemszerzés céljából fogant 
ötletekről beszélhetünk. 
Andrzej Marczewski több helyen is 9 nélkülözhetetlen elemet említ egy ekkora volumenű 
tervezésnél, amely egy érdekes és sikeres játékmenetet alkothat, melyeket a 1. ábrán 
táthatunk. Az ábrán kívülről haladunk befelé, így az egyre fontosabb és egyre meghatározóbb 
területeket láthatjuk. Mivel játékokkal azért játsszunk, hogy nyerjünk, ami által boldogabbnak 
tudhatjuk magunkat, ezáltal elismerést és önbizalmat szerezhetünk. A fekete sávban található 
az elbeszélés, azaz a narrálás, amely a játék keretét adja. Ez mutatja meg mi a célkitűzés és 
mégis hol játszódik, valamint mit kell csinálnunk. Továbbá ebben a sávban kap helyet a téma, 
azaz milyen témájú a játékunk, ezzel már meghatározva a célközönségünket. Fontos, hogy 
nem szabad sem túl szűk réteget, sem túl nagy közönséget megcélozni, mivel könnyen 
érdektelenné válhatunk ezáltal. A kék részben találjuk a jutalmakat és a felfedezést. Mivel az 
emberek többsége kíváncsi és egyre többet akar, ezért az érdeklődést különböző jutalmakkal, 
kalanddal, felfedezéssel kell fenntartanunk a játék során. Továbbá az, hogy játszunk, 
egyszerűen visszavezethető egy alapvető emberi tulajdonságra, a versengésre, mivel 
mindenből tudunk versenyt csinálni. Ezzel egy szinten találjuk az együttműködést. Mivel 
társas lények vagyunk, az újabb interakciók és barátok szerzése fontos lehet az egyes 
játékosok számára. Végül, de nem utolsó sorban a legfontosabb középső rész a fejlődés, azaz 
a játék flowja, folyamatossága, fejlődésre való hajlama. Ez egyfajta pozitív élményt is jelent, 
amikor a játékos elveszíti az időérzékét és az adott feladatra koncentrál. Magáról a flow 
élményről több tanulmányban is olvashatunk, melyek témái a digitális oktatást ölelik fel [4]. 
A visszacsatolás is a legfontosabbak közé tartozik, ugyanis a játékosok számára sokat jelent, 
ha kapnak egyfajta megerősítést, hogy jól haladnak és hamarosan elérik a céljaikat. Ezt a 
digitalizált technológiákkal és automatizált válaszokkal érjük el, hogy az adott játékos 
azonnali visszajelzést kapjon egy adott munkamenetre [5]. Emellett a küldetés került ide, 
ugyanis minden játékban a fő cél elérése mellett küldetéseket lehet teljesíteni további 
jutalmakért, illetve a gyorsabb haladás érdekében. 

 

1. ábra. A kilenc nélkülözhetetlen elem Andrej Marczewski munkája alapján [6] 

211



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

Az applikáció fejlesztése PHP nyelven, az adatbázis pedig MySQL nyelven készült. Az 
applikáció elkészítéséhez a Zend Framework 2.0-ás keretkendszert alkalmaztuk, amellyel az 
MVC tervezési logika mentén haladhat a fejlesztés. Az MVC egy tervezési logika, ami olyan 
strukturált kódok alkalmazására sarkall, amely által könnyedén újrahasznosítható kódot 
kaphatunk, azaz időt és energiát spórolhatunk meg. Használhatjuk a keretrendszeren belül 
magát a PHP nyelvet, de lehetőségünk van a beépített komponensek és előre elkészített 
osztályok használatára is [7]. 

 

2. ábra. Az MVC szerkezete [8] 

3. Az alkalmazás bemutatása, eredmények 

Mivel a Gazdálkodástudományi Karon végeztem előző tanulmányaimat, így nem meglepő, 
hogy egy mezőgazdasággal szorosan kapcsolatban álló farmszimulációs alkalmazás 
fejlesztésébe kezdtem, ami 2016 márciusára még csak részben, szeptemberére már önállóan is 
működő moduláris alkalmazást kaptunk Koronakirály néven. A név az aranykoronára utal, 
ami a földterület értékét, termékenységét mutató számrendszer hazánkban. A fejlesztés során 
egyfajta kétlépcsős grafikai tervezést hajtottunk végre, melynek lényege, hogy szabadkézi 
tervezéssel kezdtem minden növényt és modult, majd a grafikus ezáltal készítette el az 
alkalmazás képeit. Ezt követően konszenzusos döntéssel szavaztuk meg, hogy visszakerüljön 
egy kép további átalakításra vagy megfelelő és az alkalmazásba kerülhet. 
Az elkészült alkalmazás felhasználói ablakát a 3. ábra szemlélteti. Látható a moduláris 
felépítés, melyeket a számok segítségével röviden bemutatni kívánok. Az első rész a 
tapasztalati pontokat (XP), a felhasználó szintjét – amely a gazdálkodásra alkalmas megyék 
számát is meghatározza –, és a pénz modulokat tartalmazza. A második rész az időjárás 
modul. Itt zöld kerettel az aktuális, illetve mellette a három elmúlt időjárást láthatja a 
felhasználó. A harmadik rész a menüsávon, tartalmazza a méhcsaládok kereskedelmének 
modulját, az erő és munkagépek kereskedelmét, végül egy statisztikai modult, ahol a 
felhasználó vissza tudja ellenőrizni kereskedelmi döntéseit azáltal, hogy lekérdezi az elmúlt 
időszak eladási és vételi árait egy adott termékre. Így azonnal megtudja, jókor vagy rosszkor 
történt az értékesítés. A negyedik modul a szervizek. Itt készíthet a felhasználó magasabb 
hozzáadott értékű terméket a megtermelt alapanyagjaiból. Az ötödik modul a termékek és 
termények raktárkészletét mutatja, az aktuális eladási és vételi árakkal, továbbá a 
rendelkezésre álló mennyiségekkel. A hatodik rész a küldetések, amelyek különböző 
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jutalmakért tarkítják a játékmenetet és többlet XP-t is nyújtanak. A hetedik elemrész maga a 
gazdálkodásra kialakított térkép, ahol a hely specifikus termőterületek lettek kialakítva. 

 
3. ábra. Koronakirály alkalmazás felhasználói ablak 

Már előző kutatási témám is online fejlesztés volt, mivel nagy lehetőséget látok az Internet 
világában. Az alkalmazással a magyarországi területi viszonyoknak megfelelően, termőhely 
specifikusan, valós termésátlagokkal és árakkal, gazdasági és pénzügyi függvények 
beépítésével, időjárás függvénnyel rendelkező applikáció segítségével ismerheti meg a 
felhasználó a hazai termesztett növényeket és lehetőségeket. A fejlesztést megelőzően 
áttanulmányoztam a hazai és nemzetközi szakirodalmakat, amit követően a hazai 
farmszimulációs alkalmazások követtek. A Koronakirály elkészültével véleményem szerint a 
felsőoktatásban megvalósulhat a játszva tanulás lehetősége, mivel az oktatók tananyagokat 
tölthetnek fel, amelyből a hallgatók levizsgázhatnak, így egyfajta többlettudást szerezhetnek 
az alkalmazói, továbbá a kvízmodul segítségével rögzülhet egyfajta tudásbázis, amire esetleg 
az oktatónak nincs ideje a tanóra keretein belül. 

Alkalmazott speciális algoritmusok a Koronakirály alkalmazásban: 

– Fibonacci sorozat 

– Időjárás algoritmusa 

– Globális piac 

A fibonacci sorozat a szintlépésekért és az egyre nehezedő játékmenet biztosítja. Az időjárás 
algoritmusa szabályozza az aszályos és belvizes időszakokat, ami egyúttal a 
termésmennyiségre is kihat. Az időjárás RNG ként az OMME múlt adatait felhasználva dobja 
be az aktuális időjárást. A globális piac, pedig a játékosok közötti kereskedelmet hidalja át. 
Azaz ha túlkínálat van a piacon, azaz mindenki termel, akkor a felvásárlási árak csökkennek, 
ha hiány van akkor pedig emeli. Az algoritmus a globális terménymennyiséget veszi alapul. 
Egyre többet hallani arról a tényről, hogy a világunk sokat változott az elmúlt tíz év során az 
információ értékét és mennyiségét tekintve. Felkapott kifejezésként csak „információs 
társadalomnak” szokták nevezni társadalmunkat. Ez a szóösszetétel az 1960-as években került 
említésre Japánban [9]. Azóta már több politikai vonulata is lett, ezért mára az akkori 
jelentése felértékelődött. Manapság inkább használjuk olyan társadalmakra, amelyek nagyban 
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függenek az információ minőségétől és mennyiségétől. Mivel az információs társadalom 
meghatározója maga az információ, ezáltal egy adatközpontúság is kialakult vele 
párhuzamban. Mindenről adatokat gyűjtünk, ha felhasználjuk, ha nem. Ezeket a sokféle, 
időben és térben eltérő adatokat napjainkban adattárházakban gyűjtjük. Ezeket a megfelelő 
adatbányászati technológiákkal érthető, rövid és tömör formába önthetjük a döntéshozók vagy 
a mi esetünkben a fejlesztők, alkotók számára. 
Az első tesztet követően, mely 8 személy segítségével közel három hónapig tartott, az 
adatbázisban közel 120 ezres nagyságú beírt adat keletkezett. Ezeket az adatokat 
adatbányászati módszerekkel struktúrákba rendeztem és több adatbányászati eszközzel 
feldolgoztam azt. Ilyen nagyszámú adatnál szóba sem jöhettek egyszerű statisztikai 
programok, emiatt egy üzleti intelligencia rendszerrel, a Power BI programmal készítettem el 
az adatokból az OLAP kockát. Ezt követően vizsgáltam a játékosok aktivitását, személye 
lebontva, nemre, korra stb. Az adatbányászati technikák alkalmazása lefúrás, szeletelés, 
részkocka képzése stb., amivel számtalan kimutatást készíthetünk, attól függően milyen 
mélységi elemzést szeretnénk készíteni. A következő ábra egy összegző lekérdezést 
szemléltet, ahol arra kaptam választ, mennyi a havi játékkal töltött idő a tesztelők körében. 

 
4. ábra. Átlagos játékkal töltött percek száma havi bontásban 

Látható a 4. ábrán, hogy a karácsonyi időszak és az új év még a modultesztelésekkel telt, ám 
februártól egyre többen kezdték folyamatosan alkalmazni és tesztelni az egyes modulokat az 
alkalmazásban.  
Összességében elmondható, hogy a gamification még nem elterjedt hazánkban, de ez a fajta 
alkalmazása még külföldön is gyerekcipőben jár. Véleményem szerint óriási lehetőség rejlik a 
technika alkalmazásában. 
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Absztrakt: Cikkünkben az informatikai szakterület 2016-os felvételi jelentkezéseit elemezzük. Az elemzés 
során figyelembe vesszük nemcsak az első, hanem a további helyeken megjelölt jelentkezéseket is. A 
jelentkezők sorrendjét páros összehasonlítások eredményének tekintjük, és páros összehasonlítási módszerrel 
értékeljük ki. Megvizsgáljuk az intézmények sorrendjét, valamint súlyát az összes informatikai jelentkezés, 
valamint a szakok szerinti jelentkezések alapján.  Összehasonlítjuk az informatikai terület három szakját 
(mérnökinformatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus) a különböző képzési szintek 
esetében preferencia szempontjából, valamint a felvételizők teljesítménye alapján. A kiértékelés módszertana a 
Thurstone módszer több kategóriára általánosított változata. 

Kulcsszavak: felvételi jelentkezés, egyetemi rangsor, páros összehasonlítás, általánosított Thurstone módszer, 
informatikai szakterület 

Abstract: Students’ applications are analysed on the basis of the data of the 2016. Not only the first but the 
further applications are taken into consideration. The application list of a student is a sequence of paired 
comparison, therefore we apply a paired comparison method for evaluation. We set up ranks and we provide 
scores on the basis of all applications informatics, and by the data belonging to the main majors.  We compare 
the following majors:  Computer Science Engineering, Software Informatics and Business Informatics on the 
basis of preferences and students’ performances.  The methodology of the evaluation is a generalization of the 
Thurstone method.  

Keywords: students’ applications, university ranking, paired comparison, generalized Thurstone method, 
informatics 

1. Bevezetés 

A felsőoktatási intézmények rangsorolása igen népszerű, sokak érdeklődését kiváltó kutatási 
terület. A leggyakrabban a kutatási potenciál az értékelés alapja. Ez alkalmas nemzetközi 
rangsor készítésre, hiszen a publikációk mennyisége, minősége egységes alapot biztosíthat az 
összehasonlításra. 
Másik lehetséges szempont a kiértékelésre a hallgatói jelentkezések statisztikai elemzése. A 
felvételizők jelentkezésüknél rengeteg szempontot aggregálnak, figyelembe veszik a 
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képességeiket, az érdeklődésüket, az intézmény kiválóságát, a végzéshez szükséges energia 
befektetést, a távolságot, a költségeket, a végzés utáni elhelyezkedési lehetőségeket. Számos 
szempontra világít rá az [1] publikáció. Az egyes befolyásoló faktorokat nemzetközi 
publikációkban elemzik [2], [3].  
Telcs András és társai vetették fel azt a gondolatot, hogy egy felvételiző jelentkezési sorrendje 
egyben páros összehasonlítások sorozataként is felfogható, amelyik intézmény/szak előbb van 
a felvételiző listáján, az számára összességében megfelelőbb, mint amit (amiket) megelőz, és 
azoknál is amiket a felvételiző fel sem tüntetett a listáján [4], [5]. A kiértékelésre általuk 
alkalmazott módszer azonban csak sorrendet biztosít. 2016-ban Mihálykóné és társai az agrár 
felsőoktatásban részt vevő intézményeket elemezték a felsőoktatási jelentkezések alapján [6]. 
A módszert több év adataira alkalmazták, és részletesen elemezték a magyar felsőoktatási 
intézmények helyzetét térben és időben. Módszerük a sorrend mellett az egyes intézmények 
súlyát és a különbözőség szignifikanciáját is megadja. Informatikai területre vonatkozó 
elemzéseket, a szakterületi preferenciák, azon belül az informatikának a változásait, továbbá a 
kistérségi preferenciákat, a főváros szerepe erősödésének kimutatását tartalmazza a 2006-tól 
2015-ig terjedő időszakban a [7] publikáció. Ezen idősoros adatokra csak utalni fogunk, 
mostani elemzésünket a 2016-os év felvételi jelentkezéseire koncentráljuk és [7]-ben nem 
szereplő, új szempontok szerint elemezzük azokat.  

2. Az informatikai szakterület felvételi jelentkezéseinek alapadatai 

A 2016-os évben (mindent figyelembe véve) összesen 380 901 felsőoktatási jelentkezés volt, 
125 173 jelentkezőtől. Informatikai szakterületre 11 388 jelentkező 24 785 jelentkezést adott 
be, közülük 8638 volt az első jelentkezés. Ezek a számok alig különböznek a 2015-ös 
adatoktól. A jelentkezők száma elég mérsékelt a gazdaság igényeihez viszonyítva. Ráadásul 
ezek az adatok szinte teljesen azonosak a 2015-ös adatokkal, ami azt jelenti, hogy mind a 
számszerű romlás, mind a relatív javulás folyamata megállt. A szakterületek egymással való 
összehasonlításában a rangsort továbbra is a gazdász szakterület vezeti, második az 
egészségügyi szakterület, harmadik a mérnök, a pedagógia a negyedik, az informatika pedig 
az ötödik lett. Ez a sorrend is megegyezik a 2015-ös azonos módszerrel elvégzett 
összehasonlítás eredményével. A szakterületi súlyokat az 1. ábra mutatja. A 2016-os évre 
kapott súly (0,075) némileg kisebb a 2015-ös év súlyánál (0,076).  

 
1. ábra. A szakterületek súlyai a 2016-os jelentkezések alapján 

A jelentkezés sorszámának megoszlása az alábbi: 

jelentkezési hely 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 
jelentkezések száma 8638 6705 5382 1985 1237 836 1 1 

1. táblázat. A jelentkezések megoszlása a megjelölt hely sorszáma alapján 

218



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

Az első jelentkezések száma kissé nőtt az előző évihez viszonyítva. Az informatikai területre 
jelentkezők jelentkezési átlaga 2,3. A képzés szintje szerint a jelentkezések az alábbiak szerint 
alakultak: 

képzés szintje/ jelentkezés száma aránya (%) első jelentkezések száma 
első jelentkezések 
közötti aránya (%) 

felsőfokú szakképzés 2171 8,8 690 8,0 

alapképzés 20546 82,9 6972 80,7 

mesterképzés 2068 8,3 976 11,3 

2. táblázat. A képzési szintek megoszlása a jelentkezések és az első jelentkezések közt 
 
Látható, hogy az informatikai területen a mesterképzésre való jelentkezések és első 
jelentkezések aránya az alapképzési jelentkezésekhez viszonyítva messze a kívánatos 
egyharmad alatt van, de nagyon kevés a felsőfokú szakképzésre jelentkezők száma és aránya 
is. Tekintve, hogy az alapképzést a tapasztalatok szerint a hallgatók tekintélyes hányada nem 
fejezi be, ami többek között okozója az előbb említett alacsony aránynak, hasznos lenne a 
felsőfokú szakképzésben részt vevők számának, arányának növelése, akár az alapszakra 
jelentkezők egy részének átcsoportosítása árán is. 

Az informatika szakterületen 3 szak van, a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus és a 
programtervező informatikus. Ezekre való jelentkezések megoszlása 2016-ban az alábbi: 

 felsőfokú 
szakképzés 

alapképzés mesterképzés összesen 

gazdaságinformatikus 743 5175 526 6444 

mérnökinformatikus 831 9661 941 11433 

programtervező informatikus 597 5710 601 6908 

összesen 2171 20546 2068 24785 

3. táblázat. A szakokra való jelentkezések számának a képzés szintje szerinti megoszlása 
 
Az adatok azt mutatják, hogy a gazdaságinformatikán kissé nagyobb a felsőfokú szakképzésre 
jelentkezők aránya, míg a mérnökinformatikusok esetében kissé kisebb, mint az átlagos érték. 
Ha a felsőfokú szakképzésre való jelentkezéseket elhagyjuk, akkor független a képzés szintje 
a szakoktól, khinégyzet próbát végrehajtva a kapott p-value értéke 0.3576. Vagyis az egyes 
szakokon az egyes képzési szintekre való jelentkezések aránya azonos, és fordítva, a 
különböző képzési szinteken az egyes szakokra való jelentkezések aránya megegyezik. 
Vessünk még egy pillantást a felvételizők teljesítményére. A képzés szintje szerint az átlagos 
felvételi pontszámok az alábbiak: 

 
gazdaság-

informatikus 
mérnök- 

informatikus 
programtervező 

informatikus 
teljes átlag 

felsőfokú 
szakképzés 

330 320 326 325 

alapképzés 359 370 370 367 

mesterképzés 74 82 80 79 

4. táblázat. A jelentkezésekhez tartozó pontszámok átlaga szakok és képzési szintek szerint 
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A finanszírozási forma szerinti megoszlások a következők: 

 összes jelentkezés első jelentkezések 

 államilag finanszírozott költségtérítéses államilag finanszírozott költségtérítéses 

felsőfokú szakképzés 1448 66,7% 723 33,3% 425 61,6% 265 38,4% 

alapképzés 15425 75,1% 5121 24,9% 5829 83,6% 1143 16,4% 

mesterképzés 1674 80,9% 394 19,1% 916 93,9% 60 6,1% 

5. táblázat. A jelentkezések finanszírozás és képzési szint szerinti megoszlása 

Ez azt mutatja, hogy a finanszírozás drágulásával egyre kisebb arányban lesznek a 
költségtérítéses jelentkezések, továbbá minél biztosabb a választás, annál kisebb arányú a 
költségtérítés vállalása. 

3. Az egyes szakok kiértékelése 

Összehasonlítottuk az egyes szakokat a jelentkezések sorrendje alapján az általánosított 
Thurstone módszer segítségével. A módszert a [6] és a [8] publikációkban részleteztük. Ha az 
adatokat az egyes képzési szintek szerint szűrjük, akkor a különböző képzési szinteken az 
alábbi súlyok alakulnak ki: 

 gazdaság-
informatikus 

mérnök-
informatikus 

programtervező 
informatikus 

felsőfokú 
szakképzés 

0,350 0,350 0,300 

alapképzés 0,296 0,396 0,308 

mesterképzés 0,291 0,403 0,306 

6. táblázat. Az egyes szakok súlyai felsőfokú szakképzésen, alap- illetve mesterszakon 

Láthatjuk, hogy a felsőfokú szakképzésben a mérnökinformatikus és a gazdaságinformatikus 
szakok súlya 3 tizedes jegyig megegyezik, a becslések során kapott értékek szignifikánsan 
nem különböznek, míg a programtervező informatikus szak kevésbé népszerű. Az alapszakos 
képzések esetén a mérnökinformatikus képzés a legnépszerűbb, programtervező informatikus 
és a gazdaságinformatikus képzés közel azonos súllyal szerepel, a nagy minta elemszámnak 
köszönhetően azonban az eltérés szignifikáns. A mesterszakos képzéseknél a sorrend 
ugyanez, a gazdaságinformatikus és a programtervező informatikus súlyok azonosságát 0.05 
szignifikancia szinten elutasítjuk (p-value= 0.041937).  
Ha megvizsgáljuk a felvételizők teljesítményének függvényében az alapszakos 
jelentkezéseket, és elkészítjük a felvételizők felvételi pontszámai alapján a deciliseket, akkor 
a 7. táblázatban látható határokat kapjuk. Az egyes decilisekbe körülbelül 1500 jelentkezés 
tartozik. 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

280 300 318 334 349 364 380 396 415 440 500 

7. táblázat. A decilisekhez tartozó ponthatárok 
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Ezen ponthatárok közé eső felvételi pontszámokkal rendelkező hallgatók jelentkezéseit a 
szakok szerint elemezve az alábbi eredményeket kapjuk: 
 

 
2. ábra. A szakok súlyainak változása az alapszakos jelentkezések alapján  

A 2. ábra alapján láthatjuk, hogy a magas pontszámmal rendelkező hallgatók körében a 
mérnökinformatikus szak népszerűbbé, míg a gazdaságinformatikus szak kevésbé népszerűvé 
válik. A programtervező informatikus szak súlya közel azonos minden decilis esetén. 

4. Az egyes intézmények kiértékelése az összes jelentkezés alapján és az egyes 
szakok szerint  

Az országban 21 intézménybe lehetett 2016-ban jelentkezni informatikai szakterülethez 
tartozó képzésre, ezek a következők: Budapesti Corvinus Egyetem (BCE), Budapesti 
Gazdasági Egyetem (BGE), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE), 
Debreceni Egyetem (DE), Dunaújvárosi Egyetem (DUE), Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE), Eszterházy Károly Egyetem (EKE), Gábor Dénes Főiskola (GDF), Károly Róbert 
Főiskola (KRF), Miskolci Egyetem (ME), Nyíregyházi Egyetem (NYE), Nyugat-
magyarországi Egyetem (NYME), Óbudai Egyetem (OE), Pallasz Athéné Egyetem (PAE) 
(korábban Kecskeméti Főiskola), Pannon Egyetem (PE), Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
(PPKE), Pécsi Tudományegyetem (PTE), Széchenyi István Egyetem (SZE), Szegedi 
Tudományegyetem (SZTE), Wekerle Sándor Üzleti Főiskola (WSUF), Zsigmond Király 
Egyetem (ZSKE).  5 olyan intézmény van, ahol mindhárom szak indult alapszakon: DE, ME, 
PE, PTE, SZTE. A [6] és a [9] publikációban ismertetett módszerrel dolgozva, az összes 
jelentkezést figyelembe véve az egyes intézmények becsült súlya a 8. táblázatban látható. Az 
itt található sorrend az összes informatikai jelentkezésből származó sorrend. Az első helyen az 
ELTE, a másodikon a BME található, de nincs szignifikáns különbség a súlyuk között. A 
kiértékelés eredménye eltér a jelentkezési számok megoszlási viszonyszámaiból kapott 
sorrendtől. 
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Összes informatikus 

jelentkezés 
Gazdaság- 

informatikus 
Mérnök- 

informatikus 
Programtervező  

informatikus 

 intézmény súly intézmény súly intézmény súly intézmény súly 
1. ELTE 0,079 BCE 0,119 OE 0,140 ELTE 0,244 
2. BME 0,079 BGE 0,118 BME 0,139 SZTE 0,149 
3. OE 0,072 DE 0,086 SZE 0,083 DE 0,115 
4. SZTE 0,069 SZTE 0,086 SZTE 0,083 EKE 0,098 
5. BGE 0,062 SZE 0,072 PAE 0,079 NYE 0,087 
6. DE 0,06 PTE 0,058 DE 0,074 PE 0,086 
7. BCE 0,054 BME 0,053 GDF 0,072 PTE 0,076 
8. SZE 0,051 DUE 0,053 PTE 0,071 ME 0,075 
9. PTE 0,048 EKE 0,052 DUE 0,066 PAE 0,070 
10. PE 0,045 GDF 0,051 PPKE 0,066   
11. PAE 0,045 ZSKE 0,045 PE 0,065   
12. GDF 0,044 PE 0,045 ME 0,063   
13. ME 0,042 ME 0,045     
14. DUE 0,042 KRF 0,045     
15. EKE 0,041 NYME 0,040     
16. PPKE 0,035 WSUF 0,030     
17. NYE 0,033       
18. ZSKE 0,026       
19. KRF 0,026       
20. NYME 0,025       
21. WSUF 0,022       

8. táblázat. Az intézmények sorrendje és súlyai a kiértékelések eredménye szerint az összes képzési szintre való 
jelentkezés alapján (a színek a klaszterezéskor kialakuló csoportokat jelzik) 

 
Összes alapszakos 

jelentkezés 
Gazdaság- 

informatikus 
Mérnök- 

informatikus 
Programtervező 

informatikus 

 intézmény súly intézmény súly intézmény súly intézmény súly 
1.  BME 0,076 BGE 0,137 OE 0,146 ELTE 0,270 
2.  OE 0,075 BCE 0,127 BME 0,136 SZTE 0,154 
3.  ELTE 0,07 DE 0,091 SZE 0,086 DE 0,126 
4.  SZTE 0,069 SZTE 0,090 SZTE 0,082 EKE 0,094 
5.  BGE 0,067 SZE 0,074 DE 0,080 PE 0,093 
6.  DE 0,064 PTE 0,064 PAE 0,076 NYE 0,091 
7.  BCE 0,056 EKE 0,055 PTE 0,075 PTE 0,086 
8.  SZE 0,053 DUE 0,051 PPKE 0,066 ME 0,085 
9.  PTE 0,052 ME 0,051 GDF 0,066   
10.  ME 0,045 PE 0,051 ME 0,065   
11.  PE 0,045 GDF 0,050 DUE 0,062   
12.  GDF 0,041 ZSKE 0,045 PE 0,061   
13.  PAE 0,041 KRF 0,044     
14.  DUE 0,039 NYME 0,039     
15.  EKE 0,039 WSUF 0,033     
16.  PPKE 0,036       
17.  NYE 0,033       
18.  ZSKE 0,026       
19.  KRF 0,025       
20.  NYME 0,024       
21.  WSUF 0,023       

9. táblázat. Az intézmények sorrendje és súlyai a kiértékelések eredménye szerint az az alapszakos képzési 
szintre való jelentkezés alapján (a színek a klaszterezéskor kialakuló csoportokat jelzik) 
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Összes mesterszakos 

jelentkezés 
Gazdaság- 

informatikus 
Mérnök- 

informatikus 
Programtervező 

informatikus 

 intézmény súly intézmény súly intézmény súly intézmény súly 
1. BME 0,171 BME 0,264 BME 0,265 ELTE 0,532 
2. ELTE 0,126 BCE 0,227 OE 0,123 SZTE 0,269 
3. BCE 0,097 SZE 0,158 PE 0,117 DE 0,199 
4. SZTE 0,091 SZTE 0,111 SZE 0,107   
5. SZE 0,086 PTE 0,091 PPKE 0,103   
6. PE 0,075 NYME 0,081 SZTE 0,082   
7. OE 0,070 DE 0,069 ME 0,076   
8. DE 0,065   PTE 0,068   
9. PPKE 0,063   DE 0,060   
10. PTE 0,058       
11. ME 0,050       
12. NYME 0,042       

10. táblázat. Az intézmények sorrendje és súlyai a mesterszakos jelentkezések alapján (a színek a 
klaszterezéskor kialakuló csoportokat jelzik) 

 
Természetesen érdekes az intézmények sorrendjének a felvételizők teljesítménye szerinti 
kiértékelése is az összes alapszakos jelentkezést figyelembe véve. 

decilis/helyezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

10.  441-500 BME ELTE BCE SZTE OE BGE PPKE DE GDF PE 
 9.  415-440 BME BCE ELTE OE SZTE DE BGE PTE PE GDF 
 8.  396-414 BME ELTE BCE OE BGE SZTE DE DUE PE GDF 
 7.  380-395 ELTE OE SZTE BME BCE BGE DE SZE PE GDF 
 6.  364-379 ELTE OE BGE BME SZTE DE BCE SZE ME PE 
 5.  349-363 BGE OE SZTE ELTE DE BME SZE EKE BCE PTE 
 4.  334-348 ELTE OE SZTE BGE DE SZE BME PTE EKE PAE 
 3.  318-333 ELTE OE BGE SZTE DE PAE SZE PTE PE GDF 
 2.  300-317 BGE SZTE DE OE ELTE PAE SZE PTE EKE ME 
 1.  280-299 BGE SZTE OE DE SZE PAE PTE ELTE ME DUE 

11. táblázat. Az egyes intézmények helye a pontszám decilisek függvényében 
 
A 11. táblázat alapján jól látható, hogy a legmagasabb pontszámok esetén a BME a vezető 
intézmény, őt követi az ELTE és a BCE. Ezen intézmények súlyaira jellemző, hogy a 
decilisek növekedésével nőnek, míg a vidéki nagy intézmények súlyai általában csökkennek 
(lásd 3. ábra). Ez is mutatja a fővárosi intézmények jó képességű hallgatókra gyakorolt 
elszívó erejét.  
 

 
3. ábra. Intézmények súlyainak változása a decilisek függvényében 
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5. Összefoglalás 

Publikációnkban a 2016-os informatikai szakokra való jelentkezési adatokat elemeztük. Páros 
összehasonlítási módszer segítségével vizsgáltuk az egyes szakok helyzetét, az intézmények 
súlyát mind szakok szerint, mind a felvételizők teljesítményének függvényében. 
Megállapítottuk, hogy az alap- és a mesterképzésben a mérnökinformatikus szak 
egyértelműen vezeti a rangsort, súlya a legnagyobb, míg a másik két szak egymáshoz 
viszonyított helyzete közel egyforma, bár a programtervező informatikus szak van előbbre 
hajszálnyit. Meghatároztuk az egyes intézmények helyzetét és súlyát is. Megállapítható, hogy 
ha az összes informatikus jelentkezést figyelembe vesszük, akkor az első két helyen az ELTE 
és a BME osztozik, de köztük nem lehet szignifikáns különbséget megállapítani. Ha csak a 
mesterszakos jelentkezéseket vesszük figyelembe, akkor a BME előnye az ELTE-vel szemben 
erősen megnő, míg az alapszakok esetén közéjük tud ékelődni az Óbudai Egyetem, jelentősen 
megelőzve az ELTE-t. Ha a felvételizők teljesítményei szempontjából rangsoroljuk az 
intézményeket, akkor egyértelműnek tűnik, hogy a legkiválóbb felvételizők esetében 
legnagyobb súllyal a BME, az ELTE és a BCE szerepel a rangsorban. 

6. Köszönetnyilvánítás 
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PD-2016 pályázatok anyagi támogatásáért.  

Irodalomjegyzék 

[1] György Fábri: Legyőzik az egyetemi rangsorok a tudás világát?, Educatio, 23 (2014), 
590–599. 

[2] Torben Drewes és Christopher Michael: How do students choose a university?: An 
analysis of applications to universities in Ontario, Canada. Research in Higher Education, 
47 (2006), 781–800. 

[3] Laura W. Perna és Marvin A. Titus: Understanding differences in the choice of college 
attended: The role of state public policies. The Review of Higher Education, 27, (2004), 
501–525. 

[4] András Telcs, Zsolt Tibor Kosztyán és Ádám Török: Hallgatói preferencia-sorrendek 
készítése az egyetemi jelentkezések alapján. Közgazdasági Szemle, LX (2013), 290–317. 

[5] András Telcs, Zsolt Tibor Kosztyán és Ádám Török: Unbiased one-dimensional 
university ranking–application-based preference ordering, Journal of Applied Statistics. 
43, (2016), 212–228. 

[6] Éva Mihálykóné Orbán, Csaba Mihálykó és Zsolt Tibor Kosztyán: Az agrár 
felsőoktatásban részt vevő intézmények összehasonlítása a 2014-es felvételi jelentkezések 
alapján, Educatio, 25 (2016), 588–607. 

224



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

[7] Zsolt Tibor Kosztyán, András Telcs, András Katona, Éva Mihálykóné Orbán és Csaba 
Mihálykó: Ha nagy leszek, informatikus leszek!? – Hallgatói jelentkezések idősoros és 
területi vizsgálata, GIKOF Journal 3 (2017), (megjelenés alatt). 

[8] Éva Mihálykóné Orbán, Csaba Mihálykó és Patrik Kajtár: Sportolók teljesítményének 
kiértékelése páros összehasonlítási módszer alkalmazásával, Informatika a 

felsőoktatásban 2017 konferencia Konferenciakiadványa. 

 
  

225



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

 
 

226



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

Weblapkészítés oktatása az informatikatanár képzésben 

Teaching how to create web pages in ICT Teacher Training 
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blipovitsa@szt.uni-pannon.hu 

Absztrakt: A középiskolai informatika tananyag egyik leggyorsabban változó témaköre a weblapkészítés. Ezek 
a gyors változások sok nehézséget okozhatnak a mind a tanmenetek, mind a segédanyagok elkészítésében. Az 
informatikatanár képzés során a hallgatók több alkalommal is találkoznak ilyen dokumentumok elkészítésével, 
ezek elméleti kérdéseivel, gyakorlati megvalósításaival. Az érettségi feladatsorok között gyakran találkozhatunk 
weboldal készítésével. Az informatika vizsgakövetelmények között a weblapkészítés fejezetben (7.2) a HTML 
és a CSS szabványok nevesítve vannak. Ezen szabványok érvényes verziója 2014 óta a HTML5, illetve a CSS3. 
Az érettségi szoftverlistában szereplő programok többsége nem, vagy csak részlegesen használja a szabványok 
ezen verzióit. A tanárképzés során ezt a kettősséget próbáljuk feloldani. Az oktatás során weblapkészítés 
elméleti alapjai az érvényes szabványokon alapulnak (HTML5 és CSS3). A gyakorlati megvalósítás során a 
szoftverlistában szereplő programokat kiegészítjük ingyenes alkalmazásokkal. Közép, illetve emelt szintű 
érettségi feladatok megoldásait vizsgáljuk meg a szabványok használata szempontjából. A HTML és a CSS 
kapcsolatát a különböző programok sokféleképpen oldják meg. Ezeket a lehetőségeket is vizsgáljuk, egységbe 
rendezzük. A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk a szabvány azon újdonságaira, elsősorban a média 
megjelenítésére, amelyek még nem kaptak szerepet az érettségi feladatok között, de várhatóan előkerülnek a 
következő években. 

Kulcsszavak: weblapkészítés, HTML szabvány, CSS szabvány 

Abstract: Creating web pages is one of the fastest changing parts of the informatics curriculum in secondary 
schools. These changes result in many difficulties while the syllabuses or excipients are created. In ICT Teacher 
Training students study how to create these types of documents several times, including both the theoretical 
background and the practical aspects. Graduation exams can often include web page creation. The requirements 
of the informatics examination  contain two standards, namely HTML and CSS in part 7.2. The accepted version 
of these standards have been HTLM5 and CSS3 since 2014. The sofware list of the informatics graduation exam 
contains software which support these two standards only partially or not at all. In ICT Teacher Training we try 
to dissolve this duality. During the theoretical part of the education students use the accepted versions of the 
standards. During the practical part students not only use the software from the software list but they also work 
with some other free software. They solve examples from the graduation exams by using these pieces of 
software, and the solutions are then analyzed from a software perspective of using the accepted standards. The 
link between HTML and CSS is provided by the various programs in many ways. We also examine these 
possibilities and how it is possible to integrate them. During the training we put great emphasis on the novelties 
of these standards, primarily on displaying media contents, which has not yet been involved in graduation exams, 
but is expected to emerge in the coming years. 

Keywords: web pages, HTML standard, CSS standard 

1. Bevezetés 

A weblapkészítés a középiskolai tananyagban egyre nagyobb szerepet követel magának. Az 
informatika hétköznapi használata egyre jobban áttevődik az internetre. Ma már nem csak 
böngészésre használjuk az internetet, hanem bármilyen informatikai feladat megoldható a 
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weben. Ennek megfelelően a weboldalak oktatásai is kell egészüljön egyéb ismeretekkel. is. 
Tartalomkezelő rendszerek használata és ismerete, dokumentumkészítés, média ismeretek, 
adatbázis kezelés mind olyan témakörök, melyek feladatai elvégezhetők az interneten is. A 
weboldalkészítés csak az első lépés, melyet ebben a világban meg kell tanítania a mai 
középiskolai tanárnak. 
Weboldalak készítése jellemzően a középiskolás tanmenetek első évében kapnak helyet. Az 
alapvető dokumentumkészítési elemek mellett (tartalom, stílus) sok helyen foglakoznak a 
dokumentum feltöltési lehetőségeivel is. Az ezen túlmutató ismeretek sajnos csak 
szakkörökön, illetve speciális képzési helyeken jelennek meg. 
Jelen dolgozatunkban megvizsgáljuk azokat az alkotóelemeket, melyek megjelennek a 
középiskolai órákon. A vizsgálat alapját az informatika vizsgakövetelmények adják [1]. Az 
elméleti oktatás alapja a tartalom és a formátum két szabványa, a HTML5 [2] és a CSS3 [3]. 
Végigvesszük, mely elemek jelennek meg az érettségi vizsgákon, mely elemek, amiket 
lehetne használni, de nem jelentek eddig meg. 
A gyakorlati képzés az érettségi vizsgákon használható szoftverek [4] gyakorlati 
alkalmazásán alapul. Vizsgáljuk, mennyire vannak összhangban az elméleti ismeretekkel, 
mennyire használják a szoftverek helyesen a szabványokat. Az érettségi szoftverlistában 
szereplő összes szoftvert megvizsgáljuk a kurzusok során. Bemutatunk néhány egyéb 
szoftvert is az ingyenes szoftverek közül. 
Végezetül megvizsgáljuk, az informatika milyen más területeivel hozható kapcsolatba a 
weblapkészítés. Melyek azok a területek, melyeket az új szabványok könnyen megoldhatóvá 
tettek, gondolva itt elsősorban a média tartalmakra. 

2. Elméleti alapok, HTML5 és a CSS3 szabvány 

A weboldalak leírását, tartalmi megjelenését a HTML (Hypertext Markup Language) 
szabvány írja le. A szabvány aktuális változatát 2014-ben fogadták el hivatalosan, ez volt a 
HTML5. Ennek a szabványnak jelent meg 2016 végén az 5.1-es változata [5], amely kisebb 
bővítéseket tartalmaz. Azonban a táblázatok elkészítése megváltozott, már itt is 
rendszerezhetjük a táblázat elemeit. Az elméleti kurzuson a hallgatók megismerkednek a 
szabvány újdonságaival. Kiemelt hangsúlyt kapnak a vizsgakövetelményekben 
megfogalmazott tudáselemek. Az emelt és középszintű feladatsorok egyre gyakrabban 
tartalmaznak weblapkészítéses feladatot. A legutóbbi, 2017. májusi informatika érettségin [6] 
mind a közép, mind az emelt szintű feladatsor tartalmazott weblapkészítést. A feladatsorok az 
alábbi feladatok megvalósítását kérik: 

• formázási feladatok 
• képek beszúrása 
• felsorolás készítése 
• hivatkozás elkészítése 
• cím elkészítése 
• vízszintes vonallal szöveg tagolása 
• táblázat elkészítése 

Az első pontban a formázási feladatok általában a szövegre vonatkozó feladatok, de található 
közöttük szövegrész formázására vonatkozó, illetve képek, linkek és egyéb elemek 
formázására vonatkozó feladatok. A formátum megvalósítására minden esetben a CSS nyelvet 
használjuk. A tartalmi elemek létrehozásánál megvizsgáljuk, hogy az adott elem milyen új 
lehetőségekkel rendelkezik. A feladatok megoldása során azt tapasztaljuk, hogy sok esetben 
még a régebbi HTML változatok elemeit használják a hallgatók. Bár már évek óta érvényben 
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van az új szabvány, még mindig nem terjedt el minden eleme általánosan. Ez leginkább a 
formázási feladatoknál látható.  
A weboldalak formátumának szabványa a CSS (Cascading Style Sheet), amelynek érvényes 
verziója 2014 óta a CSS3. A szabvány ezen verziója jelentős változáson esett át az ezt 
megelőző CSS2-es szabványhoz képest. Ez a változat vált megkerülhetetlen részévé a 
weboldalak elkészítésének. A hallgatóktól minden esetben elvárjuk, hogy az oldalak 
formátumát ezen nyelven adják meg akkor is, ha a HTML lehetőséget adna egyéb megoldásra 
is. Az oldal formátumát a weboldalhoz alapvetően háromféleképpen tudjuk megoldani: 

• külön fájlként 
• dokumentum fejrészében 
• az adott elemeknél 

Mindhárom lehetőségnek van létjogosultsága, használjuk is mindhármat a feladatok 
megoldása során, a gyakorlatban a hallgatók azt használják, ahogyan az adott szoftver. Ez 
általában a harmadik változat. 
Az oktatás során figyelmet fordítunk arra, hogy az elkészül weboldalakat validálják a 
hallgatók. Erre több oldal is lehetőséget nyújt, többnyire a w3.org szervezet validátorával [7] 
ellenőrizzük az elkészült oldalakat. 
A HTML5 szabvány elterjedése a vártnál talán lassabb. Ennek egyik oka, hogy a böngésző 
programok sem készülnek fel időben és teljesen a szabvány támogatására, illetve 
megengedőek a régebbi oldalakkal. A [8] oldalon érdekes statisztikát vezetnek, a 
böngészőprogramokról. Azt vizsgálják, mennyire támogatják a HTML5 szabványt. A 
legfrissebb statisztika a következő eredményt adta: 

1. Edge 14 100% 
2. Firefox 49 91% 
3. Chrome 52, Opera  81% 
4. Safari 9.1 73% 
5. Internet Explorer 11 56% 

Látható, hogy még a legmodernebb böngészők sem támogatnak minden elemet, ami a 
szabvány része. 

3. Gyakorlati oktatás, használt szoftverek 

A informatikai érettségin használható szoftverek listáján az operációs rendszer, illetve az 
irodai szoftvercsomagon túl mindössze három szoftver kerül megemlítésre. A DreamWeaver 
MX 2004 [9] próbaverzió, emiatt nem is foglalkozunk a használatával gyakorlati 
foglalkozásokon, csak otthoni kipróbálásra javasoljuk. Az Office SharePoint Designer 2007 
[10] szoftver szinte az MS Office szoftvercsomag része. A KompoZer 0.8b3 [11] a Mozilla 
szerkesztője. A két utóbbi két szoftver használatával ismerkednek meg a hallgatók a 
gyakorlati órák alatt. A szoftverlista Linux operációs rendszerre ajánlott szoftverei között 
találunk újabb programokat, melyeknek létezik Windows rendszerre írt változata, valamiért 
ezek nem kerültek be abba a listába. Ez a két program a Bluefish 2.2.7 (illetve már újabb 
2.2.10) [12] és a Seamonkey 2.46 [13]. Mind a két szoftver szabad felhasználású, független 
program, többnyire mindkét operációs rendszeren kipróbálásra kerülnek. Ami mindenképpen 
az előnyük a Windowsra ajánlott szoftverekkel szemben az az, hogy folyamatosan frissítik 
őket. a KompoZer utolsó változata 2010-ben készült, a SharePoint 2009-ben. Azóta új 
szabványok jelentek meg, melyek használata nem zökkenőmentes ezekkel a szoftverekkel. A 
középiskolai tananyagban azonban nincsenek olyan részek, melyek szigorúan megkövetelnék 
ezek használatát, így rövid távon nem okoz gondot, hogy elavultnak nevezhető szoftvereket 
használnak az iskolákban. A két Linuxra ajánlott szoftver közül a Bluefish kimondottan csak 
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weboldalak szerkesztésére készült, a Seamonkey egy nagyobb csomag, melynek része a 
Composer. Használatát tekintve a KompoZer, a SharePoint és a Seamonkey eléggé hasonló, a 
Bluefish használata kevésbé kényelmes, mint a többi programé. cserébe ez a szoftver az, 
amelyikkel a legegyszerűbb a HTML5 szabványban megadott elemek beszúrása. Ez a 
jövőbeni média feladatok létrehozásánál előny lehet a többi programmal szemben. 
Az ajánlott szoftverek mellett minden esetben otthoni munkára kerül kiadásra egy, ezektől 
eltérő ingyenes szoftver vizsgálata. Általában egy emelt szintű érettségi feladatot kell 
megoldani. A választást rábízzuk a hallgatókra.  
A harmadik része a gyakorlati feladatoknak egy online szerkesztő megismerése. Az órákon 
egy érettségi feladat megoldhatóságát vizsgálunk meg egy tetszőlegesen választott 
szerkesztővel. Az egyik ilyen ajánlott oldal a Tutorialspoint [14]. De tetszőleges oldalt 
kipróbálhatnak a hallgatók. 

4. Egyéb internethez kapcsolódó feladatok 

A weboldalak elkészítésén túl is vannak még lehetőségek, melyek szorosan összefüggenek a 
témával. A tartalomkezelő rendszerek megismerése és az őket elkészítő nyelvek minimális 
megismerése, online dokumentumkészítés több különböző weboldal segítségével, de az 
adatbázis kezelés is megoldható weboldalakon. Ezek a feladatok különböző speciálkollégiu-
mokon kerülnek elő. Tartalomkezelő rendszerek megismerésére külön kurzuson vehetnek 
részt a hallgatók, az online dokumentumkészítés már szerves része a dokumentumkészítési 
kurzusnak. Az adatbázis kezelésre is felvehető speciálkollégium, ahol teljesen webes 
alapokon oldanak meg érettségi feladathoz hasonló nehézségű példákat. 
Kísérleti jelleggel már a programozás alapjai kurzuson is lehetőség van online felületen 
megoldani az érettségi feladatokat. 

5. Összefoglalás 

A weboldalkészítés, mint érettségi feladat egyre fontosabb szerepet kell, hogy kapjon. A 
számítástechnikai feladatok közül egyre több oldható meg az interneten online, az eszközök is 
egyre jobban támaszkodnak az interneten megtalálható programokra. Az informatikatanár 
képzés során tudatosan törekszünk arra, hogy minél szélesebb ismeretekkel rendelkezzenek a 
majdani középiskolai tanárok az internet világából. Bevezető jelleggel több olyan programmal 
is megismerkednek, melyeket a munkájuk során még nem használnak, de eljöhet az idő, 
amikor akár az érettségin is online programokkal dolgozhatnak a diákok. 
Az alapszintű weboldalkészítésen túl olyan feladatokat is meg kell oldaniuk a hallgatóknak, 
melyek egy része még csak kipróbálási állapotban van (programozás, dokumentumkészítés). 
Azonban a felhasználói igények egyre inkább afelé mutatnak, hogy egyre több feladatot kell 
megoldani az online világban. Ehhez pedig csak az első lépcső a weboldal elkészítése. 
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Absztrakt: Napjainkban a kódolás népszerűsítésére komoly energiákat fektetnek be az oktatás minden szintjén, 
legyen szó felső-, középfokú oktatásról vagy akár általános iskoláról. Jó okkal, mivel csak Magyarországon több 
mint 22 ezer a betöltetlen informatikus szakemberi állás (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 
Szövetségének 2015 felmérése), melyek jelentős része programozói feladatkörhöz kapcsolható, az ukrajnai 
viszonyok sem kedvezőbbek. A munkaerőpiac kereslete nem találkozik az oktatás által kibocsátott kínálattal. 
Főleg a felsőoktatási intézmények feladata kiképezni a megfelelő mennyiségű képzett informatikust, de a 
közoktatás készíti elő a diákokat a sikeres felsőoktatási tanulmányokhoz.  
Előadásomban szeretném bemutatni, hogy miként valósul meg a magyarországi és ukrajnai közoktatáson belül a 
programozás oktatása. Az ukrajnai oktatási minisztérium az elmúlt években, nagy energiákat fektet az 
informatika oktatás fejlesztésébe, többek között a programozás oktatásának erősítésébe. A kutatás során azt is 
elemzem, hogy az ukrajnai és magyarországi kerettanterv változtatások milyen hatással lettek a diákok 
eredményeire. A magyarországi és ukrajnai programozás közoktatás összehasonlítása mellett, szeretnék 
kitekintést adni a főbb nemzetközi programozás oktatási törekvésekre is. Az oktatási minták összehasonlítása 
során, feltárom azokat a pozitív módszertanokat, oktatási jegyeket, amelyek elősegítik a diákok programozói 
kompetenciáinak (algoritmikus gondolkodás, problémamegoldás, csoportmunka, alkotóképesség) fejlődését, 
mivel ezek elsajátítása legalább annyira fontos, mint a munkaerő-piaci szempontok. 

Kulcsszavak: közoktatás, programozás oktatása, informatikai kompetenciák.   

Abstract: Today's invest a lot of work to promote the coding at all levels of education: higher education, public 
education or even primary school. With good reason because only in Hungary there are more than 22,000 
vacancies of IT professionals (IT, Telecommunications and Electronic Business Association, 2015), the situation 
in Ukraine is neither better. The number of professionals issued by higher education is not enough for the labor 
market. It is primarily the responsibility of higher education institutions to train the adequate IT staff, but public 
education prepares students for successful higher education studies.  
In my presentation, I will show, analyze and compare the methods of teaching coding in the Hungarian and 
Ukrainian public education of information technology (IT). In the past few years, the Ukrainian Ministry of 
Education has reformed IT education, including programming education. I also analyze how the developments 
have influenced students' achievements. For having a deeper insight on the comparison of the methods of 
teaching coding in public education in Hungary and Ukraine, I give a short overview of the main international 
trends of programing. During comparing the educational methods, patterns and frameworks I found such positive 
methodologies and features that can help students to develop their programming competences. The development 
of the IT competencies as so important as increasing the number of IT professionals in the labor market. 
Programming education can develop, among others, algorithmic thinking, problem solving, group work, 
creativity, that will be important for the students in their daily life, as well. 

Keywords: public education, coding education, IT competences.  
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1. Bevezetés 

Számos informatikai készség szükséges a XXI. században ahhoz, hogy a munkavállaló meg-
feleljen a jelenlegi munkaerő-piaci elvárásoknak, ilyen például a digitális írástudás: „A digi-
tális írástudás, a mindannyiunkat egyre inkább körülvevő informatikai eszközök kezelésének 
és irányításának képessége mára alapvetővé, szükségessé vált. Nemcsak a munkaerőpiacon, 
de a mindennapi életvezetésben is megkerülhetetlen ez a kulcskompetencia.” [6]. Ennek a 
kompetenciának a fejlesztésére a 2012-es Nemzeti alaptanterv negatívan hatott [12]. Ukrajnai 
közoktatásban a 2014-es kerettantervek bevezetése során nagy hangsúlyt fektettek a prog-
ramozásra. A következő fejezetekben áttekintjük a magyarországi és ukrajnai kerettantervek 
programozással foglalkozó témaköreit. Továbbá az iskolák számítógépes eszközparkjának 
ellátottságát. Összegezzük a programozás közoktatásának fejlesztéséhez szükséges lépéseket. 
A tanulmány végén néhány példa segítségével bemutatjuk a programozás oktatásának 
jelenlegi trendjeit. 

2. Magyarországi programozás közoktatása, helyzetkép 

Magyarországon úgy ahogy az egész világon kevés az informatikus, főleg a programozókból 
nagy a hiány. Egy 2010-es kutatás [8] így fogalmaz: „Egyetlen megoldásnak az látszik, hogy 
haladéktalanul vagy az informatikai óraszámokat kellene jelentősen megnövelni (akár a 
jelenlegi 8-szorosára) - de ehhez jelenleg nincs elég végzett és képzett informatikatanár, vagy 
– ha csak kis óraszám-növekedésre van lehetőség – akkor a kerettantervből az összes 
alkalmazást kivenni és szinte kizárólag pályaorientációs ismeretekkel (algoritmizálás, 
programozás, adatkezelés,...) megtölteni.” Az óraszám növelés, helyett csökkentették azokat, 
pedig 2012-es digitális szövegértési PISA felmérés során nem szerepelt jól Magyarország [1]. 
Tekintsük át jelenleg, hány óra adott programozás oktatására. 
A hatodiktól a tizedik osztályig az informatikai kerettantervben a témakörök évről évre 
ismétlődnek, egyre mélyebb tudásanyagot biztosítva a témakörön belül. Jelenleg a következő 
hat témakörök van tárgyalva: Az informatikai eszközök használata; Alkalmazói ismeretek; 
Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel; Infokommunikáció; Az 
információs társadalom; Könyvtári informatika. Ami számunkra releváns az a harmadik 
témakör: Problémamegoldás informatikai eszközökkel és módszerekkel. Ebben a témakörben 
tárgyalják az algoritmizálás és programozás alapjait. A táblázatban (1. táblázat) láthatjuk a 
fent említett témaköre adott tanórák számát osztályonként.  

Évfolyamok Órák száma (évi 35-ből) 

6. 8 

7–8. 12 

9–10. 10 

1. táblázat. Közoktatási kerettanterv problémamegoldás informatikai  
eszközökkel és módszerekkel témakörére biztosított órák száma 

Látható, hogy a teljes képzési idő alatt összesen 30 tanóra adott. Ami az elméleti ismeretekre 
is épphogy csak elég. A kerettanterv óraszámcsökkentést azzal indokolták meg, hogy a többi 
tantárgyba ágyazzák be az informatikaoktatást, így majd interdiszciplinárisan sajátíthatják el a 
diákok az informatikát. Viszont ennek két akadálya is van: először is a pedagógusképzésben 
nem szerepel az informatika, így a pedagógusok nincsenek megfelelően kiképezve [4], 
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másodszor a számítógépek jellemzően laborokban vannak, így azok használata a többi 
tantárgy során nehézségeket okoz. Tehát ha a diákok programozással szeretnének foglalkozni 
kénytelenek szakkörökön, fakultációs órákon tanulni, de jellemzően ez sem megoldás mivel a 
legtöbb gimnazista túlterhelt és nem képes a tanterven túlmutató ismereteket megszerezni 
[8, 10]. 
Az alacsony óraszám mellett gondot fog okozni az iskolák számítógépes eszközparkjának 
elavultsága. Az egy diákra jutó számítógépek aránya megfelelő, viszont az eszközök kora és 
eloszlása nem. Az IVSZ felmérése alapján [6] a számítógépek többsége 3-6 éves. Pár éven 
belül szinte a teljes eszközpark használhatatlanná válik. 
Szintén a technikai jellegű akadály az alacsony sávszélesség az iskolákban, 30 Mb/s 
sebességű internet csak a magyarországi intézmények 10 százalékában érhető el és 70 
százalékuk még 10 Mb/s sem rendelkezik. Az eszközpark karbantartásával is gondok vannak, 
mivel az iskoláknak csak 27 százaléka rendelkezik rendszergazdával. Nem jobb a helyzet az 
online oktatási környezettel rendelkező iskolák terén sem. 
A diákok megfelelő informatika kompetenciák fejlesztése egy komplex feladat, amelyhez 
egyszerre kell fejleszteni az informatikaoktatás pedagógia és számítástechnika oldalát. Az 
IVSZ által szükségesnek vélt fejlesztések [6]: 

• 100 Mb/s internet kapcsolatot az iskolákban 
• Az eszközpark 25 százalékának cseréje / frissítése évente 
• Programozás legyen szerves része az informatikának 
• Informatika órák száma heti 2-re növelni 
• Esélyegyenlőség a digitális fejlődésben 
• Minden tanórán kihasználni a digitális technológiák lehetőségeit 

A szakemberhiány érzékenyen érinti az ipari szereplőket is. Így ők is szerveznek 
programozási képzéseket. A felsőoktatásban jól kivehető az ipari szereplők jelenléte, mivel a 
legtöbb BSc és MSc programtervező hallgató, legalább fél állásban végez informatika 
tevékenységet a munkaerőpiacon [8]. 
Egyre több a magyarországi közoktatás mellett, azoknak a kezdeményezéseknek a száma, 
amelyek igyekeznek a tanulókat bevonni a programozás világába. Ide sorolhatjuk a 
Logikscool-t, ahol vizuális blokkprogramozást használva (Scratch) ismertetik meg a 
gyerekeket a programozás alapjaival. A projekt 2014 januárjában indult és egy év után több 
mint 1000-re nőtt a beiratkozók száma. A kurzusok mellett nyári táborokat is szerveznek. 
Jelenleg már 5 országban több mint 7000 diákot oktatnak programozásra és robotikára [9]. A 
robotika a közoktatásban is szerepet kapott, ahol többek között a LEGO robotok segítségével 
fejlesztik a diákok algoritmikus gondolkodást, akár kisiskolás kortól is [7]. A LogikScool-hoz 
hasonló projekt a Scool ahol elsősorban lányokat oktatnak programozásra. Fő céljuk a 
programozással kapcsolatos nemi sztereotípiák leépítése. 
Megszaporodtak azok a kezdeményezések is, amelyek az idősebb, diplomával már rendelkező 
generációkat célozzák meg. Ilyen képzéseket kínál a Green Fox Academy és a Codecool. Itt 
gyorsított, gyakorlat orientált képzések zajlanak a munkaerőpiaci igényeknek megfelelően. A 
Codecool üzleti modelljének esetében még a tandíjat sem kell befizetni, ha három hónapon 
belül a cég nem talál a képzésben résztvevő számára a szakmában munkát. A duális képzések 
is egyre népszerűbbek az informatika cégek és egyetemek között. 
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3. Ukrajnai programozás közoktatása, helyzetkép 

Ukrajnában tizenegy osztályos közoktatási rendszer van érvényben. Ahol a másodiktól a 
tizenegyedik osztályig oktatják az informatikát az új kerettanterv értelmében1. Az ukrajnai 
informatika tantervek folyamatos változásának okából jelenleg 3 tanterv alapján oktatják a 2-
11. évfolyamokat. A legrégebbi tantervet 2004-ben fogadták el és 2009-ben frissítették, ezek 
alapján a 10-11-es évfolyamú diákok tanulnak, az 5-9-es évfolyamokon tanulók tantervei 
2010-ben lettek elfogadva (2017-ben frissítve). A 2-4 évfolyamok számára készültek 2011-
ben (2016-ben frissítették). A tantervek folyamatos változásából adódóan az általános iskolai 
és középiskolai tantervek nem épülnek szervesen egymásra. 
A következő táblázatban (2. táblázat) látható a programozásra adott óraszám az egyes 
évfolyamokon belül. A régi tanterv szerint (10-11 évfolyamokra érvényes) a programozás és 
algoritmizálás témakörökre a teljes képzés alatt összesen 5 óra adott a 11. évfolyamban az évi 
35-ből. A friss tantervben már a 2. évfolyamtól szerepel az algoritmusok alapjai 4 órában, 
amely óraszám évfolyamok növekedésével egyenes arányban bővül, míg az 5-8 
évfolyamokban a teljes órakeretnek több mint a harmadát teszi ki. 

2–9. évfolyam új kerettanterv 

Évfolyamok Órák száma (évi 35-ből) 

2 4 óra 

3 5 óra 

4 8 óra 

5 12 óra 

6 12 óra 

7 12 óra 

8 28 óra (70 órából) 

9 10 (70 órából) 

10–11. évfolyam régi kerettanterv 

Évfolyamok Órák száma (évi 35-ből) 

10 – 

11 5 óra 

2. táblázat. Algoritmizálás, programozás óraszáma az új és régi kerettanterv szerint (alap szint) 

Megállapítható, hogy az ukrajnai informatika közoktatásban hangsúlyos szerepet kapott a 
programozás és algoritmizálás oktatása. Jelenleg a kerettanterv a teljes informatika képzés 
alatt 96 órát jelöl ki az algoritmizálás és programozás oktatására. 
Nem csak az órák száma, hanem az oktatáshoz felhasznált szoftverek is gyökeresen eltérnek a 
régi és friss oktatási tanterveknél. Jellemzően Pascal nyelvről, amely FreePascal, Delphi, vagy 
Lazarus programok segítségével sajátítok el a diákok, áttértek a vizuális blokkprogramozást 
használó Scratch-re. A programozás oktatásnál használt fejlesztési környezetek rövid 
bemutatása: 
                                                 
1 Az Ukrajnai Oktatási Minisztérium № 460 határozatának értelmében (16.04.2014): az elemi iskolák 2-4 
osztályában is kötelező tárgy az informatika. A № 73 határozat értelmében (02.02.2016): növekszik az 
informatika órák száma a 7-9 osztályokban. 
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• FreePascal karakteres felületű fejlesztési környezet, jelenleg a programozási vetél-
kedőkőn is használatos szoftver. A FreePascal egyik integrált fejlesztői környezete a 
Lazarus a Delphi-hez hasonló gyors alkalmazásfejlesztő szoftver, amely támogatja a 
vizuális komponensek használatát. 

• A Scratch az egyik legelterjedtebb vizuális blokkprogramozási környezet az MIT-n 
Mitchell Resnick vezette Media Lab által fejlesztett. Először az Angolszász terüle-
teken terjedt el [2]. Az Ukrajnai tantervajánlásokban is a Scratch szerepel, mint 
parancsvégrehajtó rendszer. A Scratch-ben nincs szó klasszikus értelemben vett prog-
ramozásról, egy sor kódot sem kell írni, helyette az algoritmusokat, parancsblokkok 
összeillesztésével lehet létrehozni. Az algoritmusok középpontjában szereplők 
mozgatása áll. Könnyen fejleszthetőek különböző animációk és játékok a segítségével. 

Az algoritmizálás alapjait a 2-6. osztályig jellemzően Scratch segítségével oktatják, majd 7-11 
osztályokban a Lazarus fejlesztési környezeten belül a Pascal programnyelv segítségével 
tanulnak a gyerekek. A Lazarus-on belül vizuális objektumokhoz (ablakok, gombok, menük, 
választógombok, jelölőnégyzetek) írnak kódsorokat a gyerekek. A vizuális blokkprogramozás 
használata eredményesnek bizonyult a gyerekek algoritmikus készségeinek fejlesztésére, 
valamint érdekesebb és motiválóbb, mint a hagyományos programozás [2, 5]. Viszont a 
Lazarus fejlesztési környezet használata túlságosan idegen a Scratch-et tanuló diákok 
számára. Összegezve frissült is a tanterv meg nem is. Bevezették a vizuális blokk-
programozást a tananyagba, de maradt a Pascal nyelv a felsőbb osztályokban. Tovább 
késlelteti a programozás oktatásának aktualizálását a pedagógusképzés. Mivel a legtöbb 
informatikatanár még a Pascal programnyelvet tanulta az egyetemen és nehézségeket okoz 
egy másik nyelvre való átállás. A 2010–2014-es ukrajnai országos programozási verseny 
résztvevőivel készített felmérésből [14], kiderült hogy a diákok jelentős része a Pascal 
programozási nyelvet tanulja az iskolában (lásd 2. ábra). 
 

 
3. ábra. A diákok milyen programozási nyelveket tanulnak az ukrajnai iskolákban 

Az ukrajnai közoktatásra szintén jellemző az eszközpark elavultsága és a lassú internet 
kapcsolat. Az iskolák 87 százaléka rendelkezik internet kapcsolattal és 96 százaléka 
számítógéppel. Viszont a számítógépek 40 százaléka elöregedett és 13 százaléka nem 
működőképes. Gond van a számítógépek mennyiségével is, átlagosan egy számítógép jut 27 
diákra [13], míg például Magyarországon ez az arány 2011-ben 1:15 [4]. A számítógépek 
nagyrészt csak az informatikaórákon vannak használva.  
Az ország számos külföldi segítséget kap a számítógépes infrastruktúra fejlesztésére. Mint 
például a Visegrádi négyek által finanszírozott Skills Academy (http://skillsacademy.com.ua/) 
online oktatási platform létrehozása. Vagy a Kínai Népköztársaság által adományozott 23,5 
ezer asztali számítógép. 
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Pozitív változások az ukrajnai informatikai közoktatásban: 
• Informatika tantárgy bevezetése az általános iskolák 2-4 osztályába, valamint 

óraszámok növelés a középiskolákban 
• Programozás oktatása szerves része lett az informatikának 
• Kötelezővé tették minden iskola számára saját weblap készítését (A weblap 

szerkesztéséhez adtak domain és tárhely szolgáltatásokat minden iskola számára 
bérmentve). 

• A középiskolák számára új alkalmazott pozíciót neveztek ki, a rendszergazdát. 

További szükséges lépések:  
• Az oktatási intézmények hardware és szoftver felszereltségének korszerűsítése; 
• Az iskolai internet elérhetőségét és sebességét növelni; 
• A tanárok IKT ismeretei szintre hozni; 
• Újragondolni a felsőbb osztályok tananyagát a programozáson belül; 
• Növelni a digitális tananyagok számát és minőségét; 
• Bevezetni az informatikát az érettségi tárgyak közé. 

4. A magyarországi és ukrajnai programozás oktatásának fejlesztéséhez 
szükséges lépések 

A magyarországi és ukrajnai programozás oktatásának fejlesztéséhez szükséges lépéseket 
összefoglaltam a következő táblázatban (3. táblázat). 

Magyarországi fejlesztések Ukrajnai fejlesztések 

Az oktatási intézmények hardware és szoftver felszereltségének korszerűsítése 

Az iskolákban az internet elérhetőségét és sebességét növelni 

Növelni a digitális tananyagok számát és minőségét 

Minden tanórán kihasználni a digitális technológiák lehetőségeit 

A tanárok IKT ismeretei szintre hozni, az informatikát, mint tantárgyat oktatni a 
pedagógusképzésben 

Informatika órák számát heti 2-re növelni 
Az emelt óraszámokhoz kiképezni a megfelelő 
mennyiségű informatika tanárt 

Programozás legyen szerves része az 
informatika oktatásnak 

A felsőbb osztályokban a Pascal helyett „élő” 
programozási nyelvet oktatni, egy olyan 
fejlesztési környezetben, amely jobban 
igazodik a korábban tanult Scratch-hez; 

3. táblázat. Az magyarországi és ukrajnai programozás oktatásának fejlesztéséhez szükséges lépések 

5. Nemzetközi programozást népszerűsítő törekvések 

Jelenleg az informatikán belül a kódolás népszerű. A népszerűséget táplálva nagy energiákat 
fektetnek be a számítástechnikai nagyvállalatok is. Itt van néhány példa, amelyek szemléltetik 
a programozás oktatásának jelenlegi trendjét: 
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• Vezető európai egyetemek által megfogalmazott informatika módszertani ajánlásban: 
külön hangsúlyozzák a digitális írástudás és programozási kompetenciák fejlesztését 
korábbi évfolyamok számára is [11]. 

• Jó példa a kódolás népszerűsítésére a fiatalabb tanulók számára. A kódolás órája (hour 
of code) projekt, amelyet egy amerikai testvérpáros Hadi és Ali Partovi indított útjára. 
Hamar több számítástechnikai óriáscég támogatását is élvezhette, mint: Microsoft, 
Apple és az Amazon. Az első kódolás órája rendezvény 2013-ban lett meghirdetve. 
Lényegében ez egy ingyenesen használható webalkalmazás rendszer, amelyben 
játékélmény alapokon vizuális blokk programozás segítségével lehet szereplőket 
mozgatni, parancsokat adni. A játékokból jól ismert szintlépések és grafikai 
megoldások vannak megvalósítva. A legtöbb parancsvégrehajtó avatár valamelyik 
híres játék vagy rajzfilm szereplő. A code.org weboldalon osztályokat is lehet 
regisztrálni és a haladásukat figyelemmel kísérni. A projekt fő céljai minél szélesebb 
körben népszerűsíteni és tanítani a programozás és az algoritmizálás alapjait. 

• A kódolás órájához hasonló a programozás hete projekt [3]. Amely az Egyesült 
Királyságból szökkent szárnyra. Az első kódolás hete 2013-ban indult, mintegy 10 
ezer résztvevővel, míg 2016-ban 50 országból majdnem 1 millióan kódoltak. A 
projektnek szintén a programozás népszerűsítése a fő célja, továbbá a kódolás gender 
kérdéseivel is foglalkozik. 

6. Összefoglalás 

Az új ukrajnai közoktatási informatika kerettanterv jó alapokat biztosít, az általános és 
középiskolás diákok számára a programozás megfelelő szintű elsajátítására, viszont a felső 
tagozatok tananyagait érdemes lenne újragondolni. A magyarországi kerettanterv nem 
biztosítja a diákok számára azt az órakeretet, amelyen belül a programozást készség szinten el 
lehetne sajátítani, de népszerűek a robotprogramozást használó iskolai és iskolán kívüli 
képzések, amelyek nagyba növelik a diákok motivációját a programozás iránt. Továbbá egyre 
több közoktatással párhuzamos kezdeményezés (Skool, Logikscool) vállalja fel a programo-
zás népszerűsítését és oktatását. 
Komoly gondok vannak az ukrajnai iskolák számítástechnikai eszközparkjával, mint minősé-
gi, mint mennyiségi szinten. Ezzel szemben Magyarországon megfelelőek a mennyiségi 
mutatók, de pár év múlva szinte a teljes eszközpark cserére szorul majd. Mindkét országra 
jellemző, hogy a számítógépek laborokban vannak elhelyezve, így azok használata korlátozott 
a többi tantárgy oktatásánál. 
Pedagógusképzés terén komoly akadályokba ütközik az ukrajnai közoktatás. Hiába vezették 
be az informatikát, mint tantárgyat az általános iskolákba a pedagógusokat még nem képezték 
ki erre a feladatra, a módszertanok kiforratlanok. Az általános és középiskola informatikai 
tantervek nem találkoznak, nem épülnek egymásra. A vizuális blokkprogramozás és a 
hagyományos programozás között nincs meg a szükséges átmenet az ukrajnai közoktatásban. 
Magyarországon gond lehet a pedagógushiány, amennyiben növelnék az informatikaórák 
számát. 
Jelenleg nemzetközi szinten népszerű és népszerűsített a programozás, amire szükség is van, 
mivel általános tendencia az informatikus szakemberhiány. Népszerű a robot programozás és 
a vizuális blokkprogramozás. Ezek a programozási oktatási formák alkalmasak a tanulók 
motivációjának növésére és a programozási kompetenciák fejlesztésére, akár az általános 
iskolákban is. 
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3D nyomtatás a Horizont 2020 program társadalmi 
kihívásainak tükrében 

3D printing reflecting the societal challenges of programme 
Horizon 2020 
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Absztrakt: Az additív gyártástechnológia, melyet gyakran azonosítanak a 3D nyomtatással, egy merőben új 
megközelítést hozott az alkotás gyakorlatába. Legismertebb képviselője, a 3D nyomtatás mára már nem egy 
rejtett technológia; szinte mindennapos szereplővé vált a technikai híradásokban. Ezzel párhuzamosan a (főleg 
desktop) nyomtatók közvetlenül is elérhetővé váltak a társadalom szélesebb rétegei számára. Szerencsére egyre 
több oktatási intézmény (köztük alap-, közép- és felsőfokú is), szakmai szervezet és közösség birtokol 3D 
nyomtatókat és lassan a bérnyomtatás beindul hazánkban is. Nem kétség, hogy a 3D nyomtatás oktatásba való 
integrálódásának számos pozitív hatása lesz, mely visszahat majd a fejlődésére, felhasználási változatosságára is. 
A Horizont 2020 az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját meghatározó program, mely nagy 
hangsúlyt fektet a társadalmi kihívások kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák 
megoldására. A megfogalmazott kihívások hatással vannak számos más program keretei között létrejövő 
projektre is, melyre kitűnő példa az INNOSOC projekt. Európa 8 országából 11 európai egyetem alkotja azt a 
konzorciumot, mely kétéves együttműködésének keretében vállalta, hogy a Horizont 2020 társadalmi kihívásaira 
kutat fel megoldásokat. A Debreceni Egyetem Informatikai Kara is konzorciumi partner, míg a szerző a projekt 
második évében hallgatók egy 5 fős csoportjával azt vizsgálta, hogyan alkalmazható a 3D nyomtatás a H2020 
harmadik pillér második kihívásával, Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, 
tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság kapcsolatban. Ebből kiindulva 
most a pillér többi kihívása is górcső alá kerül. 

Kulcsszavak: 3D nyomtatás, Horizont 2020, társadalmi kihívások 

Abstract: Additive manufacturing technologies that are often identified as 3D printing, provided a rather new 
approach for producing items. Its most prominent representative, the 3D printing is not an unknown technology 
anymore; technical news reports about its achievement almost every day. At the same time (mainly desktop) 3D 
printers are already available for wide range of the society. Fortunately, more and more (primary, secondary and 
higher) educational institutions, professional organizations and communities possess 3D printers and 3D printing 
as a service is also starts to be launched in Hungary. No doubt, that integration of 3D printing into the education 
will have several positive effects that will react to its development and diversify its applications as well. Horizon 
2020 is the research and innovation programme of European Union that emphasizes tackling societal challenges 
and finding solutions for issues emerging in the society of European Union. The determined challenges affects 
several projects born in the frame of other programmes. INNOSOC is an excellent example for it. It is a 
consortium of eleven European universities from eight countries that undertook in a two-year long collaboration 
that, it tries to find solutions for the societal challenges of Horizon 2020. University of Debrecen, Faculty of 
Informatics is a member of the mentioned consortium, and in the second year the author together with a team of 
five students examined how 3D printing could be applied related to the second challenge of the third pillar: Food 
security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research, and the 
Bioeconomy. Based on this idea, the additional challenges of the mentioned pillar will be examined. 

Keywords: 3D printing, Horizon 2020, societal challenges 
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1. Bevezetés 

Egyre több ember fülének cseng már ismerősen a 3D nyomtatás (röviden 3DP) és azok (főleg 
fiatalok) száma is növekszik, akik már testközelbe kerültek a technológiával. Az additív 
gyártástechnológia, melyet gyakran azonosítanak a 3D nyomtatással, egy merőben új 
megközelítést hozott az alkotás gyakorlatába és a tendenciák szerint hatása az élet minden 
területén érzékelhető lesz. A legkézenfekvőbb alkalmazási lehetőségein túl nagyon változatos 
célok megvalósításához vihet minket közelebb. Az Európai Unió kutatás-fejlesztési és 
innovációs politikáját 2014-2020 között meghatározó Horizont 2020 elnevezésű program 
tételesen meghatároz pilléreket és azon belül kihívásokat, melyek nyomán végzett kutatások a 
kontinens globális versenyképességének növekedését eredményezhetik. Adott tehát egy 
szempontrendszer és egy sokoldalúan felhasználható technológia; miért ne tekintsük át a 
kölcsönös viszonyukat? 

2. A 3D nyomtatás 

A 3D nyomtatás alapelve, hogy rétegről rétegre építi fel a tárgyat additív technológiával, azaz 
ellentétben a szubtraktív eljárásokkal az építkezésre koncentrál minimalizálva (vagy akár 
teljesen kiiktatva) a hulladék mennyiségét. A rétegek kivitelezése számtalan módon készülhet 
kezdve a legegyszerűbb ráolvasztásos technológiától (FDM), vagy a legrégebbi 
sztereolitográfiától (SLA) egészen az egyik legkorszerűbb szelektív lézer szinterezésig (SLS) 
vagy a fémnyomtatásig. A kivitelezéshez használt alapanyagok köre is nagyon változatos és 
természetesen függ a nyomtatás típusától is [1].  
Elsőként a legtöbb embernek a különféle használati tárgyak tervezése, újratervezése jut 
eszébe a 3D nyomtatásról. Nem vitatható, hogy valószínűleg ez volt a legerősebb 
mozgatórugó a technológia fejlődésében és manapság is ezzel a legkönnyebb megértetni az 
átlagemberrel, hogy mire is jó a technológia. Nagymértékben lefokoznánk azonban a 3DP 
jelentőségét, ha nem mutatnánk rá a sokkal szélesebb felhasználási lehetőségekre. A teljesség 
igénye nélkül felvillantok néhány példát, melyek nem kapcsolódnak szorosan a tanulmány 
témájához:  

• Szemléltető anyagok készítése 
Az oktatásban igen nagy szükség van a szemléltetésre, hiszen a háromdimenziós 
megjelenítés jelentős mértékben elősegíti a kognitív folyamatokat. Matematikában 
többek közt felületek, testek, vagy akár tétel bizonyítások, földrajzban domborzat 
modellek, felszíni formák [2], biológiában csontok, szervek, kémiában molekula 
szerkezetek válhatnak kézbe vehetővé a nyomtatás által. Az orvosképzésben, azon 
belül is főleg az anatómia oktatás területén szintén nagyon hatékonyan segítheti a 
képzést a 3DP [3].  

• Ékszerek 
Az ékszerkészítés szintén egy olyan terület, ahol az egyediség igénye határozottan 
jelen van. Habár a hagyományos ötvösmesterség is lehetővé tette a termékek 
személyre szabását, a 3D (parametrikus) technológia tovább növelte a rugalmasság 
fokát. Ezen a területen leginkább fémnyomtatók használata a jellemző. A világban már 
találhatunk olyan szolgáltatást is, ahol akár a megrendelő által elkésztett terv alapján 
kivitelezik a kívánt ékszert.  
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• Öltözködés 
A divatipar is felfedezte a 3D nyomtatást, habár nem a hétköznapi viseletek tipikus 
előállításához használják. A tervezők a 3DP által kreativitásuk egy újabb fokozatát 
érhetik el. A ruházkodáshoz hasonlóan a cipőgyártásban is alkalmazható a 
technológia. A vezető márkának számító Under Armour innovációs csapata egy 
könnyű, nagyon stabil, lépéscsillapító cipő megtervezését tűzte ki célul, amely a 
legkeményebb edzések közben is védi a lábat. Ehhez generatív tervezés és a 3D 
nyomtatás kombinációja szállította a megoldást [4]. 

• Hangszerek 
Ez a merőben új gyártástechnológia a hangszerkészítők fantáziáját is megmozgatta. 
Elsősorban húros és fúvós hangszerekre fókuszálnak a mesterek illetve a szenvedélyes 
zenészek. A legegyszerűbb hangszer, a síp, 3D modellje számos online 
modellgyűjteményben elérhető és átlagosan másfél óra alatt kinyomtatható. Eleinte 
mindenképp az egyedi darabok tervezhetősége hívta életre a hegedűket, fuvolákat, 
gitárokat, ahol az egyedi dízájn volt a hangsúlyos. Mérföldkőnek tekinthető az első 
teljes egészében fém (alumínium) gitár kivitelezése, melynek hangzása is kiváló, egy 
darabban készült el svéd tervek alapján holland kivitelezővel 0,1mm-es 
rétegvastagsággal [5].  

Mint mindennek, természetesen a 3D nyomtatásnak is megvannak a maga korlátai. A 
lassúsága miatt például nem versenyképes a tömeggyártás területén, és arról sem szabad 
elfeledkeznünk, hogy azért a nyomtatás alapját jelentő 3D modell létrehozása szaktudást 
igényel. 

3. A Horizont 2020 program 

A Horizont 2020 (röviden H2020) az Európai Unió kutatás-fejlesztési és innovációs 
politikáját meghatározó programja, mely nagy hangsúlyt fektet a társadalmi kihívások 
kezelésére és az Európai Unió társadalmát érintő problémák megoldására. A H2020 keretében 
megfogalmazott „Társadalmi kihívások” pillér a következő területeket fogja át [6]: 

1. Egészségügy, demográfiai változás és jólét; 
2. Élelmezésbiztonság, fenntartható mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, 

tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, valamint a biogazdaság 
3. Biztonságos, tiszta és hatékony energia 
4. Intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés 
5. Éghajlatváltozás, környezetvédelem, erőforrás-hatékonyság és nyersanyagok 
6. Európa a változó világban - Inkluzív, innovatív és reflektív társadalmak  
7. Biztonságos társadalmak – Európa és az állampolgárok szabadságának és biztonsá-

gának védelme 

A következő fejezetekben áttekintem, hogy egy adott technológia, ami jelen esetben a 3DP, 
mely területeken és hogyan került, vagy kerülhetne felhasználásra. Habár az egyes területekre 
csak rövidített elnevezéssel utalok, ettől még a fenti felsorolásban szereplő teljes 
elnevezésben megjelölt területre vonatkoznak a megállapítások. 
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4. Egészségügy 

Ezen az igen fontos területen nagyon sok lehetőség adódik a 3D nyomtatás egyik előnyének, 
az egyediségnek a kihasználására. Ahogyan nincs két egyforma fogsor, úgy nem létezik két 
egyformán lekopott térdízület vagy két ugyanúgy csonkolt végtag sem. A beavatkozás 
hatékonyságában, a páciens felépülésének gyorsaságában meghatározó szerepe van az 
implantátum lehető legpontosabb illeszkedésének. Ez egy tipikus terület, ahol nem lehet 
tömeggyártással kielégíteni az igényeket. Az életminőség javítása nem csak emberek esetén 
kívánalom, hanem az állatgyógyászatnak is egy kihívás, ahol a 3DP kiválóan használható [7]. 
Másik izgalmas terület az élő szövetek nyomtatása, mely a transzplantációk számának 
jelentős emelkedéséhez vezethetne, amennyiben 3D nyomtatásnál képesek lennénk 
beültethető szerveket nyomtatni [8]. Ebbe az irányba vannak ugyan kecsegtető eredmények, 
de egyelőre még messze járunk attól, hogy ez gyakorlattá váljon. Egy másik irányvonal 
mentén olyan 3D nyomtatható kompozitanyagok fejlesztését kutatják, melyekből készült 
struktúrákkal a traumát elszenvedett csont regenerálódási folyamatát lehetne elősegíteni [9]. 
Már az országban is van olyan fogorvosi rendelő, ahol intraorális szkenner méri fel a 
pótolandó fog környezetét. Az így nyert információ alapján készül el a 3D modell, ami (a 
hagyományos fogtechnikai megoldásokhoz képest) rekord gyorsasággal kinyomtatható 
beültethető. A Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Karán már a hallgatók képzésébe is 
beépült a legmodernebb technológiák alapszintű megismerése [10] 

5. Élelmezésbiztonság 

Az ERASMUS+ program keretében életre hívott Innovative ICT solutions for the societal 
challenges (röviden INNOSOC) elnevezésű projektben Európa 8 országának 11 egyeteme 
alkotta konzorciuma azt a feladatot vállalta, hogy kétéves együttműködésének keretében a 
Horizont 2020 harmadik pillérében megfogalmazott társadalmi kihívásaira kutat fel ICT-n 
alapuló megoldásokat. A Debreceni Egyetem Informatikai Kara részt vett ebben a projektben, 
mint konzorciumi partner, s a szerző a projekt második évében hallgatók egy 5 fős 
csoportjával azt vizsgálta, hogyan alkalmazható a 3D nyomtatás a H2020 társadalmi 
kihívásainak második célkitűzésével kapcsolatban. Az Élelmezésbiztonság, fenntartható 
mezőgazdaság és erdőgazdálkodás, tengerkutatás, tenger- és belvíz hasznosítási célú kutatás, 
valamint a biogazdaság igen nagy területet ölel fel, így nem meglepő, hogy számtalan 
lehetőség adódik a 3DP használatára. 
Az élelmezésbiztonság területén megoldandó probléma a megbízható minőségű és kellő 
mennyiségű élelem előállítása, akár szerény körülmények között. Az olasz Barilla cég például 
már kifejlesztette a tészta nyomtatásához szükséges FDM alapú eszközét a holland TNO 
kutató intézettel összefogva. Jelenleg a speciális összetevők adagolásának megtervezése és 
kivitelezése van folyamatban. Az ENSZ előrejelzése szerint az elkövetkező 35 évben 2 
milliárddal fog nőni az emberiség száma, ami komoly gondot fog jelenteni az élelmezésben. 
A megnövekedett fehérje igény kielégítéséhez rovarokból, algából és más növényekből 
készült massza 3D nyomtatásával lehetne Európában is általánosan elfogadott élelmiszert 
előállítani [11]. Rágási, illetve nyelési problémákkal küzdő idősek számára nyújthat 
életminőség javulást a hús és zöldségek felhasználásával személyre szabva nyomtatott 
élelmiszerek előállítása. A technológia lehetővé teszi az egyéni igények figyelembe vételét és 
jelentősen javíthatja az idősek táplálékának minőségét [12]. 
Kiemelt prioritást élvez az Európai Unióban a fosszilis alapú ipari termelésről, az alacsony 
széntartalmú, fenntartható és hatékony erőforrásokra való áttérés módozatainak kidolgozása. 
Kutatók egy csoportja finn vezetéssel egy olyan új cellulóz alapú vegyület kidolgozásán 
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fáradozik, mely alkalmas 3D nyomtatásra és kiválthatja a fosszilis eredetű nyersanyagok 
felhasználását [13]. 

6. Környezetkímélő közlekedés 

A Generel Electric pár éve új üzletágat indított be GE Additive néven, mellyel a 3DP-ben 
nagy perspektívát látók társaságához csatlakozott. Érdeklődése a technológia iránt nem új 
keletű; 2010 óta közel 1,5 milliárd dollárt fektetett be az additív gyártástechnológiába. Új 
terveik közt szerepel a világ legnagyobb por alapú 3D nyomtatójának a megépítése, mellyel 
többek közt repülők motorjához kívánnak, az elődeikhez képes, könnyebb alkatrészeket 
nyomtatni. Egy könnyebb jármű természetesen gazdaságosabban és kevesebb üzemanyaggal 
üzemeltethető, azaz kevésbé terheli a környezetet [14]. Természetesen az autóipart is 
meghódította a 3DP, így egyre gyakrabban hallani újabb és újabb nyomatott alkatrészekről 
vagy akár teljes járművekről. 

7. Éghajlatváltozás, környezetvédelem 

Ezen kihívás által meghatározott célok közül leginkább a természetalapú megoldások, illetve 
a környezetvédelem területén találunk példát a 3DP alkalmazására. Cement és homokkő 
keverékéből 2D nyomtatással előállított korallok klónok jól használhatóak hidrodinamikai 
szimulációkhoz, míg 3D képalkotással készült felvételek alapján rekonstruált korallok az 
oktatást támogathatják [15]. Semleges pH értékkel rendelkező, az igazi korallok alakját hűen 
követő anyagból 3D nyomtatott korallok természetbarát módon pótolják az elpusztított 
korallokat, ezzel új élőhelyet biztosítva számtalan apró élőlénynek [16]. 

8. Összefoglalás 

A felsorakoztatott példák jól szemléltetik, hogy a háromdimenziós nyomtatás, mint 
technológia valódi erejét. Az egyes konkrét 3DP eljárások és a felhasználható anyagok 
sokszínűsége rendkívül széles körben teszik lehetővé az alkalmazásukat. És még felfutóban 
van az iparág. Pár évben mérhető csupán, hogy az oktatási intézmények számára is elérhető 
lett a technológia, azaz a felnövekvő fogyasztói társadalom lényegesen hamarabb szembesül 
az előnyökkel, illetve a továbbfejlesztést majdan elvégző szakemberek, tudósok is 
felkészültebben nézhetnek szembe a kihívásokkal. Bárhol is kutatunk új, hatékony 
megoldások után, a 3DP-vel számolnunk kell a jövőben. 
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Egy modell ERP rendszer oktatására 
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Absztrakt: Az információ megfelelő időben, megfelelő helyen való megjelenítésének eszköze az információs 
rendszer. Magyarországon folyamatosan növekszik azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek egy integrált 
rendszer segítségével kísérlik meg piaci pozíciójukat megtartani, vagy azt megerősíteni, illetve működésük 
hatékonyságát javítani. A felsőoktatásból a munkaerőpiacra kerülő pályakezdők egyre nagyobb valószínűséggel 
nyújtják be jelentkezésüket olyan vállalkozáshoz, ahol szükség lehet azokra az ismeretekre, amelyet a 
felsőoktatásban eltöltött évek alatt megszereztek az információ menedzsment területén. A felsőoktatási 
intézményeknek is előtérbe kell helyezni, gyakorlatorientáltabbá kell tenni azoknak a tárgyaknak az oktatását, 
amelyek az információ menedzsmenthez kapcsolhatók. Véleményem szerint ennek fontos módja, ha egy 
integrált vállalatirányítási rendszeren keresztül történik meg azoknak a vállalati folyamatoknak (pénzügyi, 
logisztikai, gyártási stb.) a bemutatása, amelyek egy szervezet működését leginkább meghatározzák. 
Az oktatási modell segítségével egy modern, számos vállalat által használt ERP rendszer működését ismerhetik 
meg intézményünkben. Napjaink nagyon fontos erőforrásával – az információval – tanulnak meg gazdálkodni, 
megismerik a gazdasági folyamatokat, azok fázisait. Az összeállított adatbázis, oktatási anyag elősegíti a 
rendszer- és folyamatszemléletű gondolkodásmód kialakulását. 

Kulcsszavak: ERP-rendszer, vállalati információs rendszer, információs társadalom, információ-gazdálkodás 

Abstract: The information system is an instrument to display information in an appropriate place and at an 
appropriate time. There is a growing number of companies in Hungary which try to maintain or strengthen their 
market positions with the help of an integrated system or indeed to improve their efficiency. Graduates are 
increasingly likely to apply to companies where knowledge gained during their higher education years on 
information management may prove to be necessary. The higher education institutions must also place more 
emphasis on the practice-oriented teaching of subjects that are in connection with information management. In 
my opinion an important method of this is to introduce through an enterprise resource planning system enterprise 
processes (finance, logistics, production, etc.) which principally determine the operation of an organisation. 
With the help of this model students may become familiar with the operation of a modern enterprise resource 
planning system used by a number of companies. Undergraduates can learn to manage a currently very important 
resource – information – and they become familiar with economic processes and their different stages. This 
database and teaching material facilitates the development of a system- and process oriented thinking. 

Keywords: ERP-System, Enterprise Information System, Information Society, Information Management 

1. Bevezetés 

Az ERP rendszerek használatának alapjait a hatvanas években helyezték le. Ebben az időben 
elsősorban a készletkezelés volt előtérben. A vállalatok döntése alapján kezdték le a 
számítógépes rendszerek használatát. Az információs technológiák fejlődésnek hatására a 
készletkezelés, a gyártási anyagszükséglet tervezés (MRP), illetve a termelési erőforrás-
tervezés (MRP II) átkerült a számítógépekre. Az 1990-es években a vállalatok elkezdték 
használni a vállalati erőforrás-tervező rendszereket, így az MRP és MRP II rendszerek 
kombinációjaként létrejövő ERP rendszerek egyre inkább elterjedtek.  
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Napjaink gyors gazdasági döntéseinek meghozatalához egyre több vállalat használ ERP 
rendszert, amelyek a hatékonyságukkal, az üzleti folyamatok gyorsításával bizonyították 
fontosságukat.  
Az ERP rendszerek működtetéséhez elengedhetetlen az, hogy az alkalmazottak egyre 
magasabb szintű képzését előtérbe helyezzük és az ilyen típusú rendszerek használatának 
oktatását integráljuk a tantervekbe.  
Másik oka az integrációnak, hogy az ERP rendszerek forgalmazó cégek folyamatosan 
fejlesztik eszközeiket a vállalatok üzleti folyamatainak, igényeiknek megfelelően. Ennek okán 
a szakemberek folyamatos képzése is szükségessé válik. Az egyetemi tantervekbe különböző 
modellek kerültek integrálásra az elmúlt években. Tanulmányomban egy ilyen modell 
bemutatása valósul meg. 

2. ERP rendszerek kialakulása és elterjedtsége 

Az ERP-rendszerek meghatározására a szakirodalomban többféle definíció is létezik. Watson 
et al., 1999 olyan szoftvercsomagként definiálja, amely elsősorban a pénzügyi-, emberi 
erőforrás-, gyártás-, értékesítés- és marketing területeken fejti ki elsősorban hatását. Jellemző 
tulajdonságként jelenik meg, hogy az ERP rendszerek integrált szoftver architektúrában 
működnek a hatékonyan, leegyszerűsítve az információ áramlását a vállalat funkcionális 
területei között az egyszeri adatrögzítés és a közös adatbázis használata által.  
Az eltelt öt évtized hosszú idő, és az eltelt idő alatt kialakított információs rendszereket a 
legkülönfélébb szempontok alapján kategorizálhatjuk. Az első rendszereket termelő, gyártó 
cégek igényeinek megfelelően fejlesztették, ezáltal az 1. ábrán bemutatott rendszerekről kell 
szót ejteni. 

 
1. ábra. Az integrált rendszerek evolúciója  

Forrás: TURBAN et al, 2002. 

Az 1960-as években megalkották az első MRP (Material Resource Planning) rendszereket, 
amelyek az anyagigény tervezésre voltak alkalmasak.  
Az anyagigény-tervezés az általános gyártási egyenletet szimulálja. Felhasználja az irányadó 
ütemezést (Mit fogunk gyártani?), a tételes anyagszükségletet (Mi szükséges hozzá?) és a 
készletnyilvántartást (Mi az, amivel rendelkezünk?) a leendő szükségletek meghatározásához 
(Mi az, amit be kell szereznünk?)  
Az MRP az anyagigény tervezésen túl felismerte a prioritásokat, tehát a tervek módosíthatóak 
lettek az esetleges változások függvényében. Olyan rendszereket fejlesztettek, melyekkel a 
kapacitás tervezés összefonódott az anyagigény tervezéssel és lehetséges lett az folyamatok 
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ütemezése. Ezek vezettek a zárt láncú MRP kialakulásához. Ennek a továbbfejlesztése a 
gyártási erőforrás tervezés, az MRP II. Lehetővé vált az értékesítési tervek összehangolása a 
termeléstervezéssel. Az MRP II pénzeszközzé tudja konvertálni a mértékegységben megadott 
üzemi tervet. Szimulálni tudja a „mi lenne ha?” kérdés lehetséges válaszait. Ebből alakult ki 
aztán az ERP, az integrált vállalatirányítási rendszer. A különbség az MRP II és az ERP 
között, hogy számos vállalatirányítási eljárást képes elvégezni, valamint hatékonyabb a 
vállalati egységek összehangolásában. (Wallace – Kremzar, 2006)  
Az kilencvenes évek végére minden iparágban elterjedt az ERP, a gyártásban épp úgy, mint a 
szolgáltatóiparban. Ezen kívül fejlődésnek indult az ügyfélkapcsolatok kezelése (Customer 
Relations Management – CRM) és az ellátás lánc menedzsment (Supply Chain Management – 
SCM), amelyek az értékláncon felfelé és lefelé is kitágították a vállalat látókörét. Ezen kívül 
elkezdődött az intelligens on-line megoldások korszaka. Kezdetben maga az internetkapcsolat 
megléte önmagában is versenyelőnyt jelentett egy-egy vállalat számára. A világháló 
lehetőséget biztosít a piacok kiszélesítésére, az értékteremtő üzleti folyamatok 
korszerűsítésére, hatékony megoldást nyújt a kapcsolatszerzésre és nem utolsó sorban a 
kapcsolattatásra. 
Az ezredforduló utáni a Just-in-Time rendszerek elterjedésének logikus következményeként 
előtérbe került a költséges készletezés csökkentése és a figyelem középpontjába még inkább 
az SCM-ek kerültek. A kisebb alapanyag készletek kialakítása érdekében egyre inkább 
fontossá vált a beszállítókkal kapcsolatos információk kezelése (Herdon et al., 2005) . 
Jelenleg az internet térhódításával egyre inkább előtérbe kerülnek az e-üzleti megoldások (e-
business, e-commerce, e-market, e-marketing, e-bank). Ezen kívül fontosnak tartom 
megemlíteni a Total Enterprise Integration (TEI, ERPII) elterjedését, ami magába foglalja a 
teljes vállalati belső és külső folyamatok integrációját, vagyis valamennyi vezetést támogató 
rendszert, a vállalat környezetében lévő rendszereket, ezzel lehetővé téve a döntések illetve az 
események vállalaton belüli gyors kommunikálását. 
Ha a jövőbe tekintünk, láthatjuk, hogy míg egy évtizede az ERP rendszerek használatát csak 
nagy vállalatok engedhették meg maguknak. Néhány évvel ezelőtt a rendszerek szállítói a – a 
nagyvállalati felvevőpiac beszűkülése miatt – kis és közép vállalatok felé kezdtek nyitni olyan 
vállalatirányítási rendszerek kialakításával, amelyek számukra megfizethető módon voltak 
beszerezhetőek és nem utolsó sorban üzemeltethetőek. Innen már szinte csak egy lépés, hogy 
a háztartások számára jöjjenek létre olyan egyszerű ERP rendszerek, amelyek segítenek a 
család pénzügyi, beszerzési, karbantartási, folyamatainak, illetve számlák, hivatalos levelek, 
elszámolások nyilvántartásában. 
Napjainkban folyamatosan növekszik azoknak a vállalatoknak a száma, amelyek egy integrált 
rendszer segítségével kísérlik meg piaci pozíciójukat megtartani, vagy azt megerősíteni. Az 
ERP rendszerek elterjedtségét mutatja a 2. ábra Európában. 
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2. ábra. ERP rendszert használó vállalatok aránya  
az Európai Unióban  

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját szerkesztés 

Az ábra adatai alapján több országnál is felfedezhető az a jelentős mértékű változás, ami öt év 
alatt végbement. Görögország kivételével minden országban megtöbbszöröződött az ERP-t 
használó vállalatok száma. Ezen kívül az is kitűnik, hogy Magyarországnak nem csak a fejlett 
országoktól van lemaradása, hanem a környező országoktól is. Csupán Lettországban és az 
Egyesült Királyságban figyelhető meg hasonló arányú ERP használat. 
Napjainkban elmondható, hogy a vállalatok felismerték az elektronikus adatfeldolgozásban 
rejlő lehetőségeket. Integrált rendszereket már nem csak nagyvállalatok használnak, hanem 
elérhetővé váltak a közepes és kisvállalatok számára is. A 3. ábra azt mutatja be, hogy a 
különböző méretkategóriába tartozó vállalatok esetén mennyire terjedt el az integrált 
rendszerek használata. 

 

3. ábra. ERP rendszert használó vállalatok aránya  
méretkategóriánként Magyarországon 

Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját szerkesztés 
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A legjelentősebb változás a kisvállalatok esetében figyelhető meg. Ebben a méretkategóriában 
az ERP rendszert használó vállalatok aránya megnégyszereződött, míg a közepes 
méretkategóriában megduplázódott. A legkisebb mértékű változást a nagyvállalatok 
produkálták, viszont jól látható, hogy néhány év múlva elérhetik a teljes lefedettséget. 
A növekedés okát abban látom, hogy a pályázati lehetőségek bővülésével a vállalkozások már 
nem csupán a „számítógép parkjuk” fejlesztését helyezik előtérbe, hanem felismerték, hogy az 
ERP használatával csökkenti hibalehetőségeket, valamint plusz adminisztrációs erőforrásokat 
szabadítanak fel. Olyan vállalkozások esetében, ahol több részleg van, illetve raktárkészletek 
nyilvántartása is megvalósul, egyre inkább elengedhetetlen az integrált rendszer alkalmazása. 
A rögzítésre váró adatok mennyiségének növekedése, valamint a manuális adatbevitel 
hibalehetősége túlságosan magas ahhoz, hogy a versenyképesség megmaradjon jelen 
gazdasági helyzetben az ERP használata nélkül. 

3. ERP rendszerek jelentősége 

Az ERP csupán egy eszköz arra, hogy a vállalkozás működése biztosított legyen. A bevezetés 
nem old meg szervezeti problémákat, ennek célja egy egységes informatikai rendszer 
kialakítása. Segítségével megszűnik a többszörös adattárolás, automatizálásra kerül az adatok 
továbbítása. A központi rendszerhez alrendszerek kapcsolódhatnak. A szinergia hatás 
eredményeként a teljes rendszer hatékonyabban működik, mint a részegységek külön-külön. 
„Egy olyan rendszerről van tehát szó, amely külső és belső forrásokból képes adatokat 
konvertálni információkká, képes kommunikálni, azaz: közvetíteni funkcionális döntési 
pontokat, ahol időhöz kötött, hatásos, felelős döntéseket kell hozniuk – tervezési, irányítási és 
ellenőrzési célra.” (Lucey, 1989). 
A tisztább kép kialakításához nagyban hozzájárul a megfelelően kialakított belső ellenőrzési 
rendszer, amely a modern vállalatirányítás egyik eszköze arra vonatkozóan, hogy a vállalati 
működésből eredő kockázat csökkenjen (Zörög et al. 2010). A vállalatmenedzsment 
szempontjából fontos, hogy összhang alakuljon ki a stratégiai és operatív célok között (Hágen 
– Kondorosiné, 2009). 
A felmerülő költségek meghatározása mellett a beruházás hatása jelenik meg a döntést 
befolyásoló tényezőként, amely jelentős mértékben összefügg a megtérüléssel. A tipikus 
megtérülési pontokat mutatja be a 4. ábra. 

 
4. ábra. Az integráció megtérülési pontjai 

Forrás: Webmethods, 2005 alapján saját szerkesztés 

Az ábra tanúsága szerint a beruházáshoz közvetlen és közvetett előnyök egyaránt 
kapcsolódnak. A közvetlen előnyök közül a csökkenő szakértői igénnyel csak egyes területek 
esetében értek egyet. Például a partnerekkel, ügyfelekkel, vevőkkel folytatott személyes 
kommunikáción alapuló tevékenységek esetében ez nem feltétlenül valósul meg. A jól 
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paraméterezett pénzügyi modul használatával viszont valóban kevesebb kontírozó könyvelőre 
van szükség.  
Az üzleti „szekcióban” feltüntetett lehetőségek közül a hatékonyabb és termelőképesebb 
folyamatok esetében vannak fenntartásaim, ugyanis ezek nem feltétlenül csak a beruházásnak 
köszönhetőek, mivel egy ERP bevezetését megelőzi az üzleti folyamatok átgondolása. Ez a 
bevezetés nélkül is megvalósulhat, és bizonyos szintű hatékonyság növekedés ebben az 
esetben is tapasztalható. Jóllehet az integrált rendszer automatizmusainak használatával a 
hatékonyság kiteljesedhet. 
A vállalati szekcióban már erősen szubjektív hatások jelennek meg. Egyre többször 
találkozunk azonban a vállalkozások részéről a vevői elégedettséget mérő kérdőívekkel, 
amelyek alkalmasak lehetnek az ERP rendszer bevezetéséből származó elégedettség 
növekedésének kimutatására. 

4. Az ERP rendszer oktatási modellje 

A felsőoktatási intézmények gazdaságtudományi képzési terület hallgatóinak 
gyakorlatorientált képzésében fontos szerepet kell betölteni az információ menedzsmentnek. 
Az oktatási modell segítségével egy modern, számos vállalat által használt ERP rendszer 
működését ismerhetik meg. Napjaink nagyon fontos erőforrásával – az információval – 
tanulnak meg gazdálkodni, megismerik a gazdasági folyamatokat, azok fázisait. Az 
összeállított adatbázis, oktatási anyag elősegíti a rendszer- és folyamatszemléletű 
gondolkodásmód kialakulását.  
A modell felépítését az 5. ábra mutatja be. 

 

5. ábra. Az oktatási modell felépítése 
Forrás: saját szerkesztés 

A modell alapját egy ERP rendszer képezi, amely a következő területek gazdasági folyamatait 
lefedő modulpalettát tartalmazza: 

Értékesítés. Lehetővé teszi az üzleti (vevői) kapcsolatok és értékesített termékek áttekintését, 
támogatja a gyors számlalekérdezést, valamint a következő tevékenységeket foglalja magába: 
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Beszerzés. Az ajánlatkérések összehasonlításával támogatja a beszerzési döntések 
meghozatalát. Magába foglalja: 

Eszközgazdálkodás. Rögzíti a vállalat tárgyi eszközeinek információit (beszerzéshez, 
értékcsökkenéshez kapcsolódó adatokat), kezeli különböző értékcsökkenési leírási módokat. 
Integráció a könyvelési modullal. 

Projekt menedzsment. Elősegíti a hosszú távú, meghatározott célú, nagy komplexitású 
projektek tervezését. Lehetővé teszi a projekt ideje alatt a terv-tény összehasonlítást, 
monitorozást. 

Gyártás. Segíti megszervezni a vállalkozás termékeinek legyártását. Támogatja a 
sorozatgyártást, kissorozatgyártást, a vevői igényeket kielégítő gyártást. Magába foglalja: 

Logisztika. Lehetővé teszi a megrendelés folyamatának nyomon követését (e-logisztika), 
informálja a megrendelőt az aktuális megrendeléseikről, hozzáférhetővé teszi a régi 
megrendelések adatait. 

Dokumentum menedzsment. Hagyományos és elektronikus iratok érkeztetésének, 
iktatásának, archiválásának, visszakeresésének támogatása, integráció az ERP modulokkal. 

Integrált pénzügy, számvitel az alábbiakban felsorolt feladatok elvégzésére nyújtanak 
lehetőséget:  

Controlling (tervezés, elemzés). Segítséget nyújt a pénzügyi év gazdasági folyamatainak 
megtervezésében, lehetővé teszi az ellenőrzést. Fontosabb gazdasági mutatókon keresztül 
segít nyomon követni a vállalat működését. Múltbeli adatok felhasználásával elősegíti a 
következő pénzügyi év mérleg és eredményszámlák forgalmának tervezését.  

Menedzsment információk, döntés-előkészítés. Real-time információk a vállalat pénzügyi, 
vagyoni, jövedelmezőségi, likviditási helyzetéről. 

Raktározás. Elősegíti a raktárkészlet áttekinthetőségét, a raktárkészlet változása kapcsolódik 
a beszerzés illetve értékesítés modul tranzakcióihoz. Lehetőséget nyújt: 
Az oktatási modell következő szintjét az ERP rendszer adatbázisa adja, amely öt különböző 
tevékenységi körű vállalkozás törzs-, illetve tranzakciós adatait tartalmazza: 
A tevékenységi körök meghatározásánál igyekeztem figyelembe venni, hogy melyek azok a 
területek, ahol elterjedt a vállalatirányítási rendszerek használata, illetve, amely területeken 
tevékenykedő vállalatoknál helyezkednek el „előszeretettel” a gazdaságtudományok képzési 
területről kikerülő hallgatók.  
Az adatbázisok a vállalatok három éves gazdasági adatait tartalmazzák, lehetővé téve ezzel az 
elemzések, tervek elkészítését, vezetői információk kimutatások, listák, jelentések formájában 
történő megjelenítését, elemzését Ezekre a vállalatonként kialakított adatbázisokra épül az 
oktatási anyag, amely a következő elemeket tartalmazza: 

− a gazdasági szituációt leíró esettanulmány, 
− használati útmutató, oktatási segédanyag, 
− e-learning segédanyag. 

Az esettanulmányok vállalati ágazatonként tartalmazzák az adott területen tevékenykedő 
vállalat gazdasági folyamataihoz kapcsolódó, jellemző, gyakran előforduló szituációkat leíró 
helyzetleírást. 
Az esettanulmány tartalmazza: 

− a szituáció pontos leírását, 
− a feladat megoldásához szükséges segédanyagok elérési helyét, 
− a szituációhoz kapcsolódó ellenőrző kérdéseket. 

Az esettanulmányokban meghatározásra kerül, hogy a feladatok melyik vállalat adatbázisának 
segítségével oldhatóak meg.  
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Az esettanulmányok nem csupán az adatok rögzítésére helyezik a hangsúlyt, sokkal inkább a 
rögzített adatokból történő információk előállítására, döntés előkészítésére, probléma 
megoldására. Az esettanulmányok végén több, megoldásra váró feladat található, amelyek 
három különböző nehézségi fokozatba sorolhatóak. Segítségükkel az ERP használata – akár 
egy esettanulmányon belül is – több különböző tantárgy gyakorlati oktatásába is integrálható.  
Az oktatási segédanyag következő eleme a használati útmutató, amelyben megtalálható a 
hallgatói kézikönyv, és a tanári útmutató. Modulonként tartalmazza a rendszer használatával 
kapcsolatos tudnivalókat. A dokumentumok segítenek a hallgatóknak és oktatóknak a modell 
használatának elsajátításában. Az oktatási segédanyag az ERP rendszer teljes körű 
dokumentációját tartalmazza, amelyben megtalálható a rendszer működésének leírása 
képernyőképekkel, magyarázatokkal. 
Az vállalatirányítási rendszerek oktatásában fontos szerepet kapnak azok a megoldások – e-
learning megoldások –, amelyek segítségével nem iskolai keretek közt – elsősorban otthon – 
oldhatják meg a feladatokat a hallgatók. Az esettanulmányokban megfogalmazott gazdasági 
helyzeteket a hallgatók a tananyag és a képernyőképek segítségével interaktív módon tudják 
követni, a feladatokat meg tudják oldani. A modellben a rendszer használatának 
elsajátításához interaktív videók állnak a hallgatók rendelkezésére. A videókon három féle 
módon követhetik nyomon egy-egy feladat megoldásának lépéseit. Egyrészt folyamatosan, 
megszakítások nélküli, másrészt minden lépésnél megszakított videó segítségével. A 
harmadik lehetőség a tényleges interaktív feladatmegoldás, amikor a létrehozott videóban 
elhelyezett utasításoknak megfelelően kell a hallgatónak a megfelelő helyre kattintva, a 
megfelelő mezőbe adatot beírva eljutni a feladat megoldásához. Ezzel lehetővé válik a tanórán 
kívül történő feladatmegoldás, illetve a rendszer használatának gyakorlása. 
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Absztrakt: A Műegyetemre felvételt nyert hallgatók matematikai képességei, előismeretei igen eltérőek, sokan 
közülük komoly hiányosságokkal küzdenek. A középiskolában megszerezett tudást tekintve vegyes összetételű 
csoportok, ezen belül is a hiányzó alapok, jelentősen megnehezítik az egyetemi matematikaoktatást, számos 
problémát felvetve mind hallgatói, mind oktatói oldalról. Ily módon a hátrányokkal induló elsőéves esetét 
tekintve egy effajta lemaradás többet jelenet az adott tantárgy nehezebb teljesítésénél, amin azt értjük, hogy adott 
ismeretanyag elsajátításához arányaiban több idő szükséges, mint a tantárgy ajánlott bemeneti szintjét jelentő 
tudással rendelkező évfolyamtársának. Ez a többletidő-ráfordítás ugyanakkor a többi szakmai ismeret 
megszerzését is nehezíti, gátolja. Kérdéses, hogy amennyiben a hallgató egyáltalán sikerrel veszi a kezdeti 
akadályokat és teljesíti a tantárgyat, úgy ilyen tudással milyen mértékben sajátítja majd el az új ismeretanyagot, 
valamint mennyire lesz képes a mélyebb összefüggések átlátására, a megszerzett tudást alkalmazásokban 
hasznosítani. Ebből adódóan a félévek során egymásra épülő, matematikai alapokat feltételező tárgyaknál ez egy 
halmozódó lemaradást eredményezhet, mely jelentősen kihat a hallgató tanulmányaira és szakmai fejlődésére. 
Amennyiben a szerencsésebb esetet szemléljük, s a vizsgált hallgatónk megfelelő tudással rendelkezett 
tanulmányai kezdetén, akkor is a csoport vegyes összetétele korlátozza az átadható ismeretanyagot, megfosztva a 
tehetségesebbeket vagy egyszerűen jobb alapokkal rendelkezőket egy magasabb szintű tudás megszerzésétől. 
Mindezt a helyzetet súlyosbítja, hogy a felsőoktatás jelenlegi keretei között kevésbé van mód differenciált 
oktatásra. Ezek a problémák a BME valamennyi karát érintik, így a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon 
folytatott számos képzésre is kihatnak. 
A fentiekből egyenesen következik, hogy a matematikaoktatás, valamint erre építő tárgyak tanítása során 
mindkét oldal érdekelt a hallgatók felzárkóztatásában. Csak a stabil alapok birtokában érhetünk el tényleges 
sikert. Ugyanakkor a középiskolai oktatás hiányosságait pótolni jelentős kihívás, ennek első lépése a tudásszint 
felmérése. Ezt a célt szolgálja a nulladik matematika zárthelyi, mely után a tényleges felzárkóztatásra sor 
kerülhet. Mindez újabb gondot vet fel, hisz leszűkíthetjük a célzott felkészítő tananyagot a későbbi ismeretek 
szempontjából fontosabb részekre, de az egyes hallgatók igényei nagy eltéréseket mutatnak, más-más 
témakörökből van szükségük segítségre, így hagyományos módszerekkel, tanórai keretek között nehezen 
kivitelezhető egy eredményes szintrehozás. További problémát jelent a céltárgyakkal párhuzamosan folyó 
oktatás, mely a hallgatók folyamatosan növekvő terhelése mellett jellegéből adódóan legfeljebb a félév végére 
érheti el a kívánt hatást, ugyanakkor addigra a hallgató már nagy valószínűséggel elszenvedte a korábbi hiányos 
ismereteiből eredő hátrányokat. Láthatóan szükség van új, alternatív módszerek bevezetésére. Egy lehetséges 
megoldás a Zero2Hero. 
A hangzatos név egy nyárvégi matematika felkészítőt takar, melyet a BME GTK 2016-ban felvett hallgatói 
számára hirdettünk meg, s melynek célja a fent említett problémák hatékony megoldása volt. 

Kulcsszavak: e-learning, online oktatás, felzárkóztatás, EduBase 

Abstract: The mathematical skills and prior knowledge of the freshmen at Budapest University of Technology 
and Economics is inhomogeneous and varies on a broad scale, many of them struggle with serious deficiencies. 
This is exacerbated by the single fact that the groups are mixed in terms of knowledge gained in secondary 
school, raising a number of problems for students, lecturers and tutors as well. Considering the case of a 
freshman with the above mentioned initial disadvantages, such a lag will have a more severe impact, than simply 
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resulting in a harder completion of the given subject, by which we mean that proportionally more time is 
required to obtain a piece of new information compared to fellow students who possess the suggested 
background knowledge to enroll the course. On the other hand, this extra time expense complicates and partly 
inhibits the acquisition of professional knowledge. Even if the student successfully overcomes the early 
challenges and completes the subject, it is doubtful what extent of competence does he acquire and how it will 
affect his ability to understand the underlying connections, and to apply these skills in professional environment. 
Consequently, one semester after another, this might result in an accumulating deficiencies, gaps in one’s 
education at subjects based on each other, assuming mathematical background at a certain stage. Such an effect 
has a deteriorative impact on one’s professional development. Should we take a look at the more fortunate case, 
that the freshman had a sufficient level of understanding of the basics at the beginning of his academic 
education, then it is clear that the mixed ability group limits the amount of knowledge which can be imparted to 
the students, depriving the more gifted and talented ones from the acquisition of higher level expertise. This 
situation is worsened by the fact, that there is little possibility for differentiated teaching within the current 
framework of Hungary’s higher educational system. These problems concern each of the faculties of BME, thus 
they affect numerous academic programs at the Faculty of Economics and Social Sciences. 
As a direct consequence of the above mentioned problems, the catching up of students is not only their own 
interest, but also the interest of lecturers’ and tutors’ involved in teaching mathematics or other courses where 
such prior knowledge is taken for granted. However, making up for gaps in secondary education is a major 
challenge. Its first step is to assess the level of knowledge, for which serves the zeroth mathematics midterm. 
Only after that can the actual catching up start. This raises another problem, while we can reduce the dedicated 
preparatory course content to the parts which are considered to be more important concerning future subjects, the 
individual needs of students vary greatly, they need help in different topics and as a result it is difficult to carry 
out an efficient catching up with traditional methods. An additional problem comes from the simultaneous 
education with the related subjects, which inflicts an ever-increasing load on the students and only reaches its 
goal only till the end of the semester. However, by that time the freshman has most likely suffered the 
disadvantages resulting from the lack of knowledge in the past. Clearly there is a need to introduce new, 
alternative methods. Such possible solution is Zero2Hero. 
The name covers a late-summer mathematics catching up course, which we organized for the freshmen admitted 
to the Faculty of Economics and Social Sciences of BME in 2016, with the aim of solving the aforementioned 
problems efficiently.  

Keywords: e-learning, online education, preparatory course, EduBase 

1. Felkészülési és gyakorlási módok napjainkban 

Módszertan tekintetében a felsőoktatás szegényesebb a közoktatásnál a világ minden részén. 
Így van ez Magyarországon is. Ha akadnak is újszerű kezdeményezések, ezek még sem 
jellemzőek, pontosabban kis mértékben épülnek be a gyakorlatba. Kétségtelen, hogy nem 
történt lényeges, minőségbeli előrelépés a korábbi évekhez képest. Ugyan az eddigi 
hagyományos, papíralapú jegyzetek egyre nagyobb hányadban érhetők el elektronikus 
formában, ez még keveset tesz hozzá az egyetemi oktatás színvonalához. Ennek igazolására 
érdemes megnéznünk a hallgatóság jelenlegi igényeit. Láthatjuk, hogy a szokványos 
gyakorlási módok, példatáras feladatmegoldások kiszorulóban vannak. Ez egyrészt annak 
tudható be, hogy relatíve nagy tananyagot ölelnek fel, többségük nem kurzus specifikus, és 
még ha az is lenne, akkor sem konkrét számonkérésre felkészítő feladatokat tartalmaz. 
Emellett ez egy időigényes gyakorlási mód, ma pedig már igen ritkán találkozunk azzal, hogy 
egy hallgató szisztematikusan, akár több hetet feladatmegoldásra szánva sajátítsa el egy 
kurzus anyagát. Továbbá a példatárak – többnyire terjedelmi korlátok okán –  ritkán 
tartalmazzák feladattípusonként a részletes megoldási menetet, csupán egyes nehezebb példák 
esetében térnek ki erre. Ennél mindenképpen vonzóbbak az adott tantárgy oktatója által 
kiadott elektronikus jegyzetek, segédletek. Ezek egy tankönyvhöz, példatárhoz képest már 
célzott, szelektált ismeretanyagot tartalmaznak. Ugyanakkor az így kiadott tananyagok csak 
ritkán teljesek, sok esetben pusztán az előadást segítő prezentációk, melyek önmagukban 
kevesek a tananyag megértéséhez. Azonban a hallgatók javarésze hajlamos kész jegyzetként 
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tekinteni ezekre, melyeket még sok esetben továbbszelektálnak és tömörítnek célzott 
zárthelyi- illetve vizsgafelkészüléshez. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy a diákok 
többsége csak a számonkérés előtt egy-két nappal kezd el készülni, korábbi kidolgozott 
zárthelyi dolgozatokra és vizsgákra alapozva, jobb esetben a szűkös idejű gyakorlatok 
feladatait, illetve előadásjegyzetet átfutva. Nézzünk szembe a ténnyel, a hallgatóság egy 
részének elsődleges célja nem az, hogy elsajátítsa az adott tananyagot, hanem, hogy 
megfeleljen az egyetem által támasztott elvárásoknak, sikeresen teljesítse az adott típusú 
számonkérést. Céltudatosan erre készül, mivel a korábbi évek tapasztalatai alapján 
kiszámítható a várható feladatok típusa. Ez a tanulási módszer, sem az ezt megengedő 
rendszer nem mondható hatékonynak. Ennek a problémának megoldására egy lehetőség az 
EduBase rendszere, a továbbiakban ezt mutatjuk be a mérnök- és gazdasági alapképzések 
matematikaoktatásán keresztül. 

2. EduBase 

Ahogy a felsőoktatásban alkalmazott módszertan esetén csak lassú fejlődést figyelhetünk 
meg, így van ez az oktatási folyamat digitalizálását illetően is. A mostani megoldások tetemes 
hányada pusztán tananyagok elektronikus terjesztését segíti elő vagy egyszerűbb tesztek, 
feladatsorok lebonyolítását teszi számítógépen elérhetővé, pedig sokkal komolyabb 
lehetőségeink vannak az oktatók munkájának megkönnyítésére és a hallgatók felkészülésének 
támogatására. Ezt a hiányt felismerve hozta létre 2014-ben Hives Áron és Horváth Dániel az 
EduBase.hu-t, mely egy oktatási weboldal és egyben platform, melynek célja, hogy bevezesse 
a magyar internet világába a közösségi oktatás fogalmát, kezdetben főként videó formátumú 
tananyagok segítéségével. Már ebben a korai stádiumban is számos videót nyújtottak 
térítésmentesen matematika és informatika tárgykörben, melyek elsősorban műszaki és 
gazdasági szakos egyetemistáknak biztosítottak korrepetálási lehetőséget. Számos anyaguk 
célzottan, számonkérésre felkészítő konzultációs jelleggel készült. Ezekkel a segédletekkel 
elsősorban a BME, BCE és BGE hallgatóit célozták meg, de emellett a középiskolások felé is 
nyitottak tematikus közép- és emelt szintű matematika érettségi gyakorló anyagok formá-
jában. Ez mindenképpen egy jó lehetőséget biztosított a felhasználók számára, hogy a 
tananyagot gyakorló videók segítségével elmélyítsék, rendezzék. A videótár folyamatosan 
bővült, de mára szolgáltatásaik ezen a szinten messze túlhaladtak. Az EduBase már képes egy 
komplett szemeszteren át gyakorló felületként, házi feladatokat menedzselő, vizsgáztató 
rendszerként működni. 

3. Zero2Hero felkészítő kurzus 

Első komplett kurzus 2016. augusztus 15. és 31. között, a BME Matematika Intézettel és a 
BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karával közös szervezésben került megrendezésre 
Zero2Hero néven. Ez egy szervezett matematikai szintrehozó volt a BME GTK elsőéves alap-
szakos hallgatói számára. Célja elsősorban az alapvető hiányosságok, már elfelejtett középis-
kolás tananyagrészek pótlása, a korábban megszerzett ismeretek felelevenítése, rendszerezése 
volt, egyben felkészítés a nulladik matematika zárthelyire, mely a bejövő műegyetemi 
hallgatók középiskolából hozott tudásszintjét hivatott mérni. Mindez lehetőséget adott a 
felzárkózásra és ezzel együtt az egyetemi tanulmányok zökkenőmentes kezdésére is. Emellett 
a stabilabb alapokkal rendelkezőknek is jó alkalmat biztosított tudásuk célirányos felfris-
sítésére, rendszerezésére, néhol új ismeretekkel való kiegészítésére is.  
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Egy ilyen felkészítőre tényleges igény mutatkozott, mivel a korábbi évek tapasztalatai alapján 
a bejövő hallgatók zöme komoly matematikai hiányosságokkal küzd. Ezek nagyban 
hátráltatják őket a későbbi egyetemi matematikai, valamint az ezekre épülő szakmai tárgyak 
elsajátításában. Ezen ne lepődjünk meg, hiszen a felsőoktatási felvételi során a diákok az 
egyszerűbb utat járják be a szükséges pontok megszerzéséért folytatott küzdelemben. Mindez 
azt jelenti, hogy az esetek többségében középszintű matematika érettségivel jutnak be 
gazdasági szakokra a pontkettőzés nyújtotta lehetőséget kihasználva. Csak később eszmélnek 
rá az ebből adódó hátrányukra. Ennek orvoslására egyetemenként más és más rendszer 
született. A Műegyetemen már létezett egy felzárkóztató tárgy Bevezető matematika néven, 
ez mégsem jelent tényleges megoldást, hiszen a hiányosságok egyénenként eltérőek, továbbá 
a helyzetet súlyosbítja a céltárgyakkal párhuzamosan folyó oktatás, mely a hallgatók 
folyamatosan növekvő terhelése mellett, jellegéből adódóan legfeljebb a félév végére érhette 
el a kívánt hatást. Ugyanakkor addigra a hallgató már nagy valószínűséggel elszenvedte a 
korábbi hiányos ismereteiből eredő hátrányokat, nem sikerült teljesítenie a félévközi zárthelyi 
dolgozatokat. Láthatóan hagyományos módszerekkel, tanórai keretek között nehezen 

kivitelezhető egy eredményes szintrehozás. 
A Zero2Hero program 50 órát foglalt magába, ez 20 tantermi, és 10-10 géptermi órából, 
tematikus online feladatmegoldásból és korábbi 0. ZH-t bemutató online gyakorlásból állt. A 
szintrehozó első lépéseként a résztvevők egy felmérő tesztet írtak meg, mely lehetőséget adott 
a tudásszint szerinti csoportbontásra. Ez mindenképpen szükséges volt a jelentkezők igen 
vegyes előismeretei miatt: hiszen fontos, hogy mindenkinek a saját képességeinek megfelelő 
csoportban legyen alkalma a fejlődésre, továbbá ez képet adott arról, mely témakörök 
igényelnek nagyobb hangsúlyt. A felmérés a géptermi óra keretében az EduBase online 
rendszerét használva történt, mely lehetővé tette az eredmények azonnali kiértékelését 
feladatonkénti bontásban, egyben rögzítve az egyes példák megoldására szánt időt. Ez utóbbi 
mérésével sikerült kizárni azokat az eseteket, melyekben a hallgató tippelt, tényleges 
gondolkodás nélkül válaszolt. A „jobban sikerült” témakörök esetében a tervezettnél rövidebb 
idő alatt kerültek az alapok átismétlésre és több komplex példa megoldására volt lehetőség. 
Ugyanakkor a többi témakörnél a gyenge szintfelmérő eredmények ismeretében szükséges 
volt, hogy az alapoktól, kezdeti egyszerűbb példák bemutatásától épüljön fel a 
problémamegoldás, a tervezetnél kisebb teret hagyva a nehezebb feladatoknak. 
A szintfelmérőt követően amellett, hogy a hallgatói igényekhez igazodva részben módosult a 
korábban tervezett felkészítő tananyaga, megtörtént a csoportbeosztás. Géptermi órák esetén 
megközelítőleg 20, tantermi foglalkozások során 30 fős csoportok kerültek kialakításra, az 
utóbbiak esetében ügyelve a hasonló előismeretekkel rendelkezők együttes tanítására a 
gyorsabb, eredményesebb haladás érdekében, ezzel is könnyítve az oktatók munkáját. A 
tematikus tantermi órák keretében rövid elméleti alapozást, áttekintést követően a táblánál 
egyszerű példák kerültek bemutatásra, melyeket folyamatosan nehezedő feladatok követtek. A 
tantermi foglalkozást minden nap géptermi óra követte, melyen lehetőségük volt a 
hallgatóknak továbbgyakorolni az előzőleg bemutatott témakör feladatait. A nap lezárásaként 
egy tesztet oldottak meg az EduBase online rendszerében. Míg az első napi szintfelmérő 
esetében mindenki ugyanazt a feladatsort oldotta meg, addig a naponkénti géptermi 
gyakorláskor teljes mértékben gépileg generált példákat kaptak, egyénenként eltérő 
sorrendben és számadatokkal, különböző válaszlehetőségekkel. Minden tesztsor fontos 
jellegzetessége volt, hogy a hibás válaszok elvi hibák elkövetésével generálódtak, így nem 
egy esetben arra is lehetett következtetni, mit és hogyan gondol rosszul a teszt kitöltője. A 
szintfelmérőhöz hasonlóan itt is alkalmunk nyílt figyelemmel kísérni a hallgatók napi 
teljesítményét feladatokra lebontva. Így követhettük nyomon folyamatos fejlődésüket a 
felkészítő során. Láthattuk, hogy egy nap elteltével is jelentős előrelépést tettek, de a 
sikerükhöz mindenképpen fontos, hogy önállóan is gyakoroljanak, feldolgozzák a korábbi 

260



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 
 

tanórai anyagokat és éljenek az online órák adta lehetőségekkel is. Erre hazatérve korlátlan 
mennyiségben volt lehetőségük, ugyanis a tantermi és géptermi foglalkozások mellett további 
online gyakorlási lehetőségek is adódtak. Ennek első részét a tematikus ismétlés, 
feladatmegoldás tette ki 5 darab kétórás videó formájában. Az ilyen gyakorlási mód sikere 
érdekében fontos, hogy a diákok a meglévő videóanyagokat aktívan használják fel, ne csupán 
külső szemlélőként, egyszerű nézőként, hanem ők is gondolkodjanak közben a 
feladatmegoldáson, illetve további gyakorlással egészítsék ki azt. Az így bemutatott 
feladatokat egy példatár formájában, rendszerezve is megkapták a hallgatók, jelezve az egyes 
feladatok mellett, melyik videóban, annak hányadik percében található a részletes megoldás. 
Amennyiben valakinek a feladatmegoldás alatt nehézségei akadnak, azonnal megkaphatja 
lépésről-lépésre a feladat levezetését. Az oktatóvideók és a hagyományos példatárak a 
fentiekben bemutatott ötvözése kétségtelenül előnyös. A tematikus feladatmegoldás mellett, 
az online gyakorlás egy másik részeként korábbi években szereplő nulladik zárthelyi 
feladatsorok megoldásai is bemutatásra kerültek. Ez a témakör is 5 különálló, kétórás videó 
segítségével került feldolgozásra.  
Ezen 10 órányi tartalom mellett, még a Zero2Hero indítása előtt elkészült további 2 órányi 
nulladik zárthelyi megoldást bemutató videó anyag. Ez mindenki számára szabadon, 
ingyenesen elérhető volt, lehetőséget adva a potenciális, későbbi résztvevők számára, hogy 
egy részletesebb képet kapjanak a nulladik zárthelyiről és a felkészítőről, ezek jellegéről, a 
várható feladattípusokról és nehézségükről, valamint annak a támogatásnak módszereiről és 
minőségéről, melyet a szintrehozó nyújthat számukra. Így a hallgatók már ezek tükrében, egy 
reálisabb kép birtokában dönthettek a kurzuson való részvételi szándékukról. Tapasztalataink 
szerint ez a kétórás anyag rendkívül hasznosnak bizonyult olyan tekintetben is, hogy sokakat 
sikerült elérni vele. 
A fenti gyakorlási lehetőségek mellett a hallgatók két eltérő nehézségű próbateszten is 
lemérhették tudásukat. 
A kurzus utolsó géptermi gyakorlatán ismét megírásra került az első napi szintfelmérő teszt. 
A két teszt eredményeit összevetve egy képet kaphattunk arról, milyen mértékben fejlődtek az 
egyes hallgatók a szintrehozó során. Ugyanakkor a kurzus tényleges eredménye a 2016. 
szeptember 9-én megírt nulladik matematika zárthelyik segítségével mutatható be. A 
Zero2Hero résztvevők átlagosan 25,43%-ot értek el, míg a többi hallgató 24,46%-ot. Ez nem 
szembetűnő különbség, ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy a kar többi hallgatójának 
46,01%-a el sem ment megírni a zárthelyit, míg a Zero2Hero részvevők közül csak 1,31%-uk 
érezte esélytelennek a tesztet, az eltérés már sokkal szembetűnőbb. Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy a szintfelmérő tesztek között jelentős fejlődés mutatkozott a kurzus résztvevőinél, akkor 
a fentiek alapján elmondhatjuk, hogy az átlagosnál komolyabb hiányosságokkal rendelkező 
hallgatók esetében sikerült oly mértékben pótolni a korábbi matematikai hiányosságokat, 
hogy a nulladik zárthelyin már a kari átlag felett, a jobbak között teljesítettek. A Zero2Hero 

így elérte célját, megfelelő lehetőséget biztosított a hallgatóknak az egyetemi matematika 

tananyag elsajátításához szükséges biztos alapok megszerzésére. 

4. EduBase tesztelése az egyetemi oktatásban 

A Zero2Hero sikerein felbuzdulva az EduBase rendszere bevonásra került a műegyetemi 
alapszakos mechatronikai-, energetikai- és ipari termék- és formatervező mérnökhallgatók 
oktatásába is Matematika A1 és Matematika A2 tárgyak keretében. A korábbi tesztfelületet 
tovább fejlesztve heti gyakorlási lehetőséget biztosított, kiváltva az eddigi papír alapú, 
szorgalmi házi feladatokat. Ezek a példák a heti gyakorlatok tananyagához kötődtek, 
ugyanakkor igényes, beadható minőségű elkészítésük többlet erőfeszítést követelt meg a 
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hallgatóktól, míg a másik oldalról, a gyakorlatvezető oktatónak is komoly munkát jelentett 
ezek javítása. Mindemellett lássuk be, legjobb esetben is két hét telt el aközben, míg a 
hallgató megismerkedett az új tananyaggal és kézhez kapta javított házi feladatát, ahol az 
esetek többségében annyival szembesült mely példát rontotta el, jobb esetben melyik 
lépésben, de mégsem kapott egy kész, lépésről lépésre haladó magyarázatot a megoldásához. 
Ezeket a hátrányokat sikerült kiküszöbölni az EduBase nyújtotta házi feladatokkal. A felületre 
belépve megtekinthetők az aktuális heti példák, majd ugyancsak ezen keresztül beküldhetők a 
megoldások is, melyet követően a hallgató azonnal visszajelzést kapott azok helyes vagy 
helytelen voltáról. Az EduBase képes kezelni olyan komplex matematikai válaszokat is, 
melyeket más rendszerek nem tudnak, ezzel nagyobb szabadságot adva az oktatóknak. 
Gondolva a diákok leleményességére, az egyes feladatok bár azonos típusúak voltak, de a 
lehetőségekhez mérten nagy hányadban gépileg generáltak, így számadatokban eltértek. Ha 
nem is egyénenként eltérő feladatokról volt szó, de a kurzus létszámához képest mégis oly 
nagy mennyiségű példáról, hogy ne legyen kivitelezhető a házi feladatok másolása. Ez 
papíralapú feladatsor esetén, amennyiben nem pusztán gyakorlási lehetőségről van szó, 
hanem oktatói oldalról értékelni is szeretnénk a hallgatói teljesítményt, egy valós probléma, 
melynek megoldása rendkívül időigényes. Mindemellett az oktatók számára így könnyedén 
figyelemmel kísérhető volt a hallgatók félévközi munkája. A feladatok beküldését követően 
számukra is azonnali visszajelzést jelentett, hogy ki, milyen eredményt ért el, esetleg mely 
feladatok jelentettek komolyabb kihívást, így mik azok a témakörök, melyek nagyobb 
hangsúlyt igényelnek. A lehetőségekhez mérten, akár következő gyakorlaton ki lehetett még 
térni a korábbi óra egy-egy nehezebbnek tűnő részére. Az aktuális házi feladat ilyen formában 
mindig egy hétig volt elérhető. Ezt követően gyakorló módban nyílt meg, melynek első 
lépésében a feladatlap jelent meg. Ha nehéz volt az indulás, akkor a segítségkérés gomb révén 
ötletet kaphattunk a példa megoldásához. Amennyiben ez nem lett volna elegendő, további 
segítségkérést követően végső soron elérhetővé vált lépésről-lépésre az egyedileg generált 
példa megoldása. Ez egy rendkívül kényelmes gyakorlási lehetőségnek bizonyult és 
hallgatóink jelentős hányada élt vele. 
Ezt követően felmerülhet a kérdés, nem lehetne-e a zárthelyiket és vizsgákat hasonlóan 
digitalizálni, ezzel megspórolva a javításra szánt időt? A technikai feltételek adottak voltak, 
ugyanakkor egy ilyen számonkérésnek már súlya van, így mindenképpen szükséges volt a 
rendszer tesztelése. Ehhez a kötelező zárthelyi és vizsga alkalmakat megelőzően, a hallgatók 
számára komolyabb tét nélkül kerültek meghirdetésre a géptermi zárthelyik és vizsgák, me-
lyeken ha elégedettek voltak az elért eredménnyel elfogadhatták pontszámukat, amennyiben 
nem, úgy a papíralapú számonkérésen bizonyíthatták tudásukat. Mivel a vizsgáknak szóbeli 
része is van, természetesen az EduBase-es vizsga, ahogy a hagyományos írásbeli is, csak a 
szóbelin való részvételre jogosított fel. A hallgatók szinte kivétel nélkül éltek az EduBase 
nyújtotta lehetőséggel, még ha így 90 perces zárthelyi dolgozatot kellett is írniuk, sokkal több 
feladattal. A két zárthelyit megkövetelő tárgy esetén ezáltal sikerült egy előadásnyi időt 
megtakarítani, hiszen csak egy csekély százaléknak kellett az előadás idejében dolgozatot 
írnia, így mindkét esetben elegendő volt erre 45 percet szánni. 
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Akárcsak egy hagyományos zárthelyi vagy vizsga esetén, itt is fontos, hogy mindenki a saját 
tudásáról adjon számot és kiszűrjük a csalást. A számonkérések a BME Hallgatói Számítógép 
Központjának termeiben kerültek lebonyolításra, a belépéshez szükséges, névre szóló jelszót a 
helyszínen kapták a hallgatók kézhez. Ahhoz, hogy külső segítséghez se folyamodjanak, az 
EduBase rögzítette, hányszor váltott a felhasználó ablakot, ezzel egyidőben tudomására is 
adva hol tart a számláló, hogy ne a Google, Wolfram Aplha vagy Facebook és egyéb eszközök 
segítségével próbálkozzon a megoldással. A feladatsor csak egy szűkös idősávban volt 
elérhető, indítást követően a beállított időkorlátig dolgozhattak a diákok. A feladatok ez 
esetben is gépileg generálódtak, egyénenként eltérő számadatokkal, ezzel biztosítva az 
ugyanolyan nehézségű, mégis látszatra eltérő feladatsorokat. Míg számpéldák esetében 
többnyire a hallgatók írhatták be a megoldást, elméleti kérdéseknél megmaradtak a 
feleletválasztós tesztek, ahol továbbra is lehetőség volt következtetni a tippelésre a megoldási 
idő mérésével, valamint a hasonló példáknál elért eredmények révén.  
A tesztsor befejezését vagy a megadott időkeret lejártát követően a feladatok azonnal 
kiértékelésre kerültek példánként pontozva, majd összesítve az eredményt, eközben a 
hallgatók is láthatták melyik kérdésre milyen választ adtak, ez helyes volt vagy sem, és rossz 
válasz esetén a jó eredményt is megkapták. Amennyiben nem értettek egyet az automatikus 
javítással, azt jelölhették az eredménylapon, ezt követően az oktatók felülvizsgálhatták a 
kérdéses példát, szükség esetén módosítva az elért pontszámon. 

5. EduBase Digitális Osztályterem 

Az eddig bemutatott lehetőségek egy továbbfejlesztése az EduBase Digitális Osztályterem. 
Ennek segítségével minden oktató kialakíthatja privát hallgatói csoportjait, így célzottan a 
diákjaival oszthat meg online tananyagokat, írhat ki beadandókat, házi feladatokat vagy akár 
vizsgákat. Célja, hogy radikálisan megkönnyítse és felgyorsítsa az oktatók munkáját olyan 
innovatív megoldásokkal, amelyekkel modernizálhatják az oktatást és a tanulást magát is. A 
Digitális Osztályterem létrehozása könnyű és gyors, csupán regisztrálni kell az EduBase-re és 
máris megalapíthatjuk csoportunkat, ahová utána meghívhatjuk a diákokat. Az oldalt látogató 
nem regisztrált vendégek nem tudnak belenézni az osztályterembe és a csatlakozás módja is 
egyénileg beállítható.  Ezen a felületen az oktatási anyagok (videók, prezentációk és egyéb 
fájlok) megosztása rendkívül egyszerűvé válik. A tananyagot még úgynevezett kurzusokba is 
rendezhetjük, ha vezetni szeretnénk a diák figyelmét, hogy milyen sorrendben érdemes az 
anyagban haladni, azonban az EduBase oktatási platformja a digitális tananyag 
megosztásának szintjén jóval túlmutat. 
A Digitális Osztálytermen belül használható az EduBase saját fejlesztésű, teljesen egyedülálló 
tesztelő rendszere, az EduBase Quiz. A rendszer segítségével változatos online teszteket, házi 
feladatsorokat vagy akár vizsgákat is összeállíthatunk. A weboldalon létrehozhatunk akár 
olyan feladatlapokat is, amelyek egy bizonyos szabályrendszer alapján épülnek fel. Például 
legyen az első feladat egy könnyű algebra kérdés, a második feladat egy közepes nehézségű 
geometria és így tovább. Ez azt jelenti, hogy a rendszer képes akár egy középszintű 
matematika érettségi feladatsort kattintásra generálni, mindig más feladatokkal és számokkal, 
melyet utána egy pillanat alatt kijavít. 
Mindemellett olyan statisztikákat is láthatunk, melynek segítségével pontosabb képet kapunk 
a diákok felkészültségéről, mintha papíron írnák a tesztet, ilyen például a feladatonkénti 
gondolkodási idő. Papír alapú tesztelés esetén ennek a mérésnek a kivitelezése lehetetlen 
lenne, így viszont az idő, mint új mérési dimenzió is megjelenik. Ezek a statisztikák sokkal 
részletgazdagabb képet adnak a hallgatók teljesítményéről, mint eddig bármilyen más online 
elérhető rendszer, amiről tudomásunk van. Pontosan ezért az EduBase akár kutatási célokra is 
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felhasználható. Az eredmények digitalizálásával nem kell foglalkozni, hiszen minden 
automatikusan mentésre kerül, így azok adminisztrációja sokkal könnyebbé és átláthatóbbá 
válik. Az eredménylapok is ugyanígy bármikor visszanézhetőek, így a hallgatók fejlődése 
remekül nyomon követhető. Arra is van lehetőség, hogy letöltsünk egy Excelben megnyitható 
automatikusan generált kimutatást, mellyel a problémás témaköröket gyorsan felismerhetjük. 
Több szó esett arról, milyen kényelmes a rendszer az oktató számára, milyen sokoldalúan 
használható, végül, de jelentőségét tekintve korántsem utolsó szempont, hogy az EduBase 
elnyerte a hallgatók tetszését is. Minden számonkérést elégedettségi felmérés követett, ahol 
konstruktív kritikát és egyéb, akár fejlesztési javaslatokat is megfogalmazhattak a kitöltők. A 
hallgatói szimpátiát jól tükrözik az alábbi üzenetek: 

„A tartalom szuper, nekem van hova fejlődnöm.”, „A felület könnyen kezelhető, letisztult.”, 

„Jól működik, segíti a tanulást”,  „Rendkívül hasznos a ZH felkészülésben.” , 

„Rengeteget tud segíteni”. „Nekem tetszik, otthon nagy segítség a gyakorlásra” 

6. Köszönetnyilvánítás 

Az eredmények közzétételéhez anyagi hozzájárulást nyújtott a BME Tudományos Diákköri 
Bizottságának TDK pályázata. 
A cikk megírásához szükséges statisztikai adatokat az EduBase Online Kft. biztosította a 
szerzőknek, akik megköszönik Hives Áronnak és Horváth Dánielnek, hogy ötleteikkel 
segítették a munkát. 
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Absztrakt: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Karán a web születésével szinte egy időben, azaz 
közel 20 éve elkezdődtek a webes technológiákkal kapcsolatos kurzusok, így ezek oktatása viszonylag nagy 
múltra tekint vissza. Már kezdetektől fogva ketté választódott a statikus tartalmak előállítása, azaz a HTML és 
CSS oktatása, ezeknek programozásától, azaz a dinamikus weboldalak készítésétől. A szétválasztás adta magát, 
hiszen míg az előbbiben gyakorlatilag egy dokumentumleíró nyelv és egy deklaratív stílusleírás megismertetése 
a cél, addig a dinamikus honlapkészítés sokkal közelebb áll a programozás világához, és eltérő képességek 
szükségesek elsajátításukhoz. Ez utóbbi ismerethez tartozó tantárgy a közelmúltban, 2013 tavaszán került 
átdolgozásra, és ez a cikk az új tematika kialakításának módszertani aspektusait szeretné bemutatni. A cikk 
részletesen tárgyalja azt a környezetet, amelybe az új tárgy illeszkedik, és amely az egyes ismeretek 
bevezetésének módját befolyásolta. A tárgy oktatása során különösen nagy problémát jelent az, hogy a 
webfejlesztés területe rendkívül dinamikusan változik, így az oktatandó ismeretanyag is nagyon gyorsan avul el, 
folyamatos karbantartást igényel a tárgyfelelőstől. A tananyagot úgy kellett összeállítani, hogy bevezető kurzus 
révén a webes világgal most ismerkedőknek is befogadható, elsajátítható legyen, ugyanakkor a modern 
technológiák és irányelvek is helyet kapjanak vagy legalábbis elő legyenek készítve a későbbi tárgyak számára. 
A tárgy anyagának hatékony elsajátítását olyan módszertani elvek segítik elő, mint az építkezés az ismert 
anyagra, a kis lépések elve, a felfedeztetés módszere, a hasonlóság elve, valamint a feladatorientált megközelítés. 

Kulcsszavak: webfejlesztés, webprogramozás, módszertan, JavaScript, PHP 

Abstract: At the Faculty of Informatics of Eötvös Loránd University web-related courses were started almost at 
the same time as the web was born, i.e. approximately 20 years ago, , so teaching them has a relatively long 
history. Starting from the beginning the design and production of static content, i.e. learning HTML and CSS, 
has been separated from the programming of these elements, namely the creation of dynamic web pages. This 
separation was reasonable, since while the aim of the former course is to introduce a document markup language 
and a declarative styling description, dynamic website generation is much closer to the world of programming 
and needs different skills. This latter course has been revised recently in the spring of 2013, and this article is 
intended to present the methodological aspects of the development of the new curriculum. First, the article 
discusses in detail the context in which the new course fits in and which influenced the ways in which new 
knowledge could be introduced. During the teaching of this course, it is very challenging and problematic that 
the field of web development is changing very rapidly, so the body of the curriculum becomes obsolete in a short 
time and requires continuous maintenance from the course leader. The curriculum had to be put together so that 
as an introductory course it could be completed by those who have their first steps in the world of web 
development, but modern technologies and best practices should also be took place or at least prepared for later 
courses. There are some methodological principles which effectively help the learning process, such as building 
on the known substance, the principle of small steps, the method of discovery, the principle of similarity, and the 
task-oriented approach. 

Keywords: web development, web programming, methodology, JavaScript, PHP 
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1. Bevezetés 

A World Wide Web (röviden web) 1989-es születése óta hatalmas utat járt be, és mára az 
információmegosztás egyik legfontosabb platformjává vált. Kialakításakor elsősorban a 
tudományos eredmények hatékony megosztása volt szem előtt, mára a mindennapos élet 
részévé vált: információkat a weben keresünk, képeket, szövegeket weboldalakon teszünk 
közzé, bonyolult alkalmazások is webes címeken keresztül érhetők el. A web története [1] 
több szakaszra osztható. Az első szakasz 1989-től a 90-es évek közepéig tartott. Ez volt az az 
időszak, amikor az alapvető szabványok (a HTML, az URI és a HTTP) kidolgozásra kerültek, 
és elkészülnek az első szerkesztő, böngésző és kiszolgáló programok. A technológia azonban 
főleg kutatóintézetek és egyetemek látókörében volt, és viszonylag szűk a felhasználói 
bázissal rendelkezett. A második szakasz az első jól használható böngésző, a Mosaic 
megjelenésével kezdődik, amely széles körben teszi ismertté a web fogalmát. Elkezdődik az 
első böngészőháború a Netscape és a Microsoft cég között, amely a böngészőprogramok és a 
webes technológiák gyors fejlődését hozza magával, miközben a World Wide Web 
Consortium igyekszik mindezeket szabványosítással egységesíteni. A 90-es évek második 
felének főbb hozadéka, hogy véglegesülnek azok a szabványok, amelyek a következő 10 év 
webes fejlesztéseit meghatározzák, kialakulnak a kliens-, és szerveroldali webprogramozás 
alapvető technikái. Az iparág számára a kliensoldali platform megbízhatatlan, így a 
fejlesztések nagy része a szerveroldalra összpontosul. Ezzel kezdetét veszi a harmadik 

szakasz, amely a szerveroldali technológiák és programozási minták fejlődését hozza 
magával: J2EE, ASP.NET platformok, PHP, a Modell-Nézet-Vezérlő programtervezési minta 
széleskörű használata mind ennek az időszaknak az eredményei. A kliensoldal ez idő alatt 
bábkorszakát éli, illetve ekkor indul viszonylag lassú, de határozott módon a második 
böngészőháború, amely az alternatív és szabványos böngészők (Mozilla Firefox, Opera, 
Safari) megjelenésével jár, és amelyek fokozatosan hódítják vissza piaci részesedésüket a 
2000-es évek elejének dominánsától, az Internet Explorertől. A negyedik szakasz 2005-ben, az 
AJAX terminológia megszületésével veszi kezdetét. Ez a technológia ugyanis olyan webes 
felületek kialakítását teszi lehetővé, amellyel asztali alkalmazásokhoz hasonló, magasfokú 
felhasználói élmény társul, és utat nyit a kliensoldali alkalmazások szélesebbkörű 
elterjedéséhez. Míg iparági szinten továbbra is a szerveroldal dominál, addig a web következő 
úttörői a kliensoldalra fókuszálnak. Újra felfedezik a JavaScript nyelv lehetőségeit, ekkor 
alakul ki használatának modern paradigmája, megjelennek az első keretrendszerek (pl. jQuery 
[5]), amelyek e korszak végéig meghatározóak. Végül éppen ez a kliensoldali fejlődés indítja 
el a Chrome böngésző megjelenésével a harmadik böngészőháborút, amely arról szól, hogy 
melyik böngésző tudja a leggyorsabban futtatni a JavaScript kódot. E korszak a 2010-es évek 
elején ér véget, és adja át a helyét az utódjának, az ötödik szakasznak, amelyben továbbra is a 
kliensoldalon van a hangsúly. A kliensoldali webes alkalmazásokkal szemben ugyanis egyre 
több elvárás van (pl. valós idejű alkalmazások vagy számításigényes feldolgozások), és ezzel 
együtt olyan mennyiségű kód kezd megjelenni a böngészőkben, amelynek kezeléséhez 
paradigmaváltás szükséges. Megjelennek az egyoldalas alkalmazások (Single-Page 
Application, SPA), és ezzel együtt most már nagy iparági szereplőkkel (Google, Facebook) 
elkezdődik a kliensoldali alkalmazások útkeresése, amely során a kezdeti Modell-Nézet-
Vezérlő mintától pár vargabetűvel a komponensalapú fejlesztésig jutnak el. Az ekkor 
megjelenő keretrendszerek szinte évenként váltják egymást, folyamatos bizonytalanságban 
tartva a kliensoldal világát. Ez az időszak a szerveroldal számára is változást hoz, hiszen a 
klasszikus szereplők mellett számos alternatíva jelenik meg (pl. Node.js aszinkron filozófiája 
vagy az actor modell). Cikkünk írásának időpontjában a webes platform nagyon népszerű, 
nagyon élő, ugyanakkor nagyon forrongó és változékony is, amely megnehezíti mind az itt 
dolgozók, mind pedig az erre a munkára felkészítő oktatók munkáját. 
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A történeti áttekintés célja, hogy lássuk, egyrészt a cikk tárgyául szolgáló tantárgy hogyan 
viszonyult ezekhez a történeti folyamatokhoz, másrészt a tárgy kialakítása során milyen 
kihívásokkal kellett, illetve kell megküzdeni. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi, majd később Informatikai Karán 
már viszonylag korán megjelent a webes technológiák oktatása [2]. A 90-es évek végén 
kétféle tárgy foglalkozott ezekkel: a statikus tartalmak előállításával, az akkoriban újfajta 
dokumentumleíró nyelvvel és a megjelenéshez kapcsolódó ismeretekkel foglalkozó tárgy, 
valamint ezen tartalmak programmal történő előállításával vagy módosításával, azaz a 
dinamikus webprogramozással foglalkozó tárgy. Mindkét tárgy többféle néven szerepelt az 
idők során, e cikkben a mostani nevükön, Webfejlesztés 1., illetve Webfejlesztés 2. néven 
hivatkozunk rájuk [3,4], és fókuszban elsősorban ez utóbbi tárgy lesz. A két tárgy közül a 
tananyag stabilitását illetően a Webfejlesztés 1. volt szerencsésebb helyzetben, hiszen az 
általa oktatott HTML, CSS szabványok már a 90-es évek végére, a 2000-es évek elejére 
kialakultak, és azóta – bár voltak további verziók – jelentős változások, paradigmaváltások 
nem voltak, így az anyag nyugodtan bővülhetett akadálymentesítési ismeretekkel. A 
Webfejlesztés 2. tárgy kezdeti kialakítása nagyon modern volt, hiszen egyforma súllyal 
képviselte a kliens- és szerveroldali programozást az az idő tájt népszerű és elterjedt 
technológiákat bemutatva. Így kapott helyet benne kliensoldalon a JavaScript nyelv 
ismertetése, űrlapmezők programozása és DHTML ismeretek. Szerveroldalon többféle 
technológia is bemutatásra került, bevezetésként például a Server-Side Includes (SSI) 
technológia, amely jól mutatta meg, hogy szerveroldalon történhet feldolgozás a hivatkozott 
állományon, majd a Shell szkripttel, Perl és PHP nyelvvel történő dinamikus weboldal-
generálás. 
Ezekre a bevezető tárgyakra számos más tárgy épült vagy vette őket körül. Ilyen volt webes 
grafikaként a Flash technológia oktatása, webes oldalak arculattervezési ismeretei, illetve 
néhány speciális keretrendszer használata (ASP.NET, PHP, Java). Tantervi elhelyezkedésüket 
illetően mindegyik tárgy speciális kollégiumként (speciként) volt felvehető, illetve 
informatikatanár szakon külön blokkot alkottak, amelyeket mind a tanárszakosok, mind a 
programozó matematikusok felvehettek. A bolognai rendszerre való átállás után a 
tanárszakosoknak kötelező elemként jelentek meg a webes ismeretek a tantervi hálójukban 
(Webfejlesztés 1. és Webfejlesztés 2.), a programtervező informatikusok azonban csak 
bizonyos szakirányon találkozhattak kötelező webes tárggyal, illetve speciális kollégiumként 
vehették fel a tanárszakosok óráit. A programozó mesterszakon külön modulban volt pár 
webes tárgy összegyűjtve. 
Fentebb, a történeti bevezetésnél láthattuk, hogy a Webfejlesztés 2. tárgy alapjául szolgáló 
ismeretek a 2000-es évek közepétől viszonylag gyorsan változtak, és egyre nagyobb rés 
kezdett el tátongani az oktatott anyag és az aktuális vagy piactól elvárt ismeretek között. Ez 
vezetett el a tantárgy megújításához, amely 2013-ban tantárgyfelelős váltással együtt történt 
meg. Ebben a cikkben e tárgy megújulásának körülményeit és módszertani aspektusait 
taglaljuk. 

2. A tárgy tervezése 

Az új tárgy kidolgozásakor számos körülményt kellett figyelembe vennünk. Az első ilyen az 
volt, hogy a tárgy ugyan tanárszakosoknak lett meghirdetve, ami félévenként legfeljebb 20 főt 
jelent, speciális kollégiumként azonban programtervező informatikusok is felvehetik, és fel is 
veszik viszonylag nagy számban, így kezdetben félévenként 7 csoporttal, azaz 140 fővel 
indult a tárgy, mostanra csak a tavaszi félévben van, ekkor viszont 10 csoporttal, azaz 200 
fővel. Míg a tanárszakosoknál a tanrendbe építve kiszámítható, hogy milyen előismeretekkel 
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érkeznek, a programtervező informatikus BSc-s hallgatók számára nem volt ilyen kikötés, így 
2.-6. félévesként is felvehették. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy alapvető számítógépes és 
programozási ismereteken túl egyebet (pl. adatbázis-kezelés) nem várhattunk el a 
hallgatóktól. Ezek mellett előismeretként egyedül a Webfejlesztés 1. tárgyra építhettünk, 
ahonnan a HTML és CSS ismereteket hozták magukkal. 
A kidolgozandó tárgy bevezető jellegű, kimondott célja, hogy a dinamikus webprogramozás 
alapjaival ismertesse meg a hallgatókat. Ennek megfelelően ilyen előismereteket nem is 
vártunk el a hallgatóktól. 
A tárgy kidolgozását nehezíti az, hogy a webes technológiák, paradigmák oktatási skálán 
mérve viszonylag gyorsan változnak, ami a tárgy anyagának folyamatos felülvizsgálatát, 
korszerűsítését követeli meg. Ezt azzal lehet ellensúlyozni, hogy a konkrét technológiai 
ismeretek mellett megfelelő absztrakciók is ismertetésre kerülnek, nagyjából olyan viszonyt 
elérve, mint a programozási tételek és algoritmusok, valamint a programozási nyelv viszonya. 
Az előbbiek maradandóbbak, az utóbbiak gyorsabban változnak. Ezeknek az absztrakcióknak 
az ismerete függetlenné teszi a hallgatók tudását az éppen aktuálisan alkalmazott 
technológiától (keretrendszer, konkrét implementáció). Ezzel a tudásuk időtálóbb lesz, 
könnyebben tudják majd újabb implementációk használatát elsajátítani. 
Ezek alapján célunk egy olyan webprogramozási tárgy összeállítása volt, amely minimális 
előismereteket vár el, sokféle ismeretséggel rendelkező hallgatóknak szól, bevezető jellegű, 
azaz a tananyaggal kapcsolatos ismereteket alulról építi fel, szükségszerűen technológiai 
jellegű, ugyanakkor mind oktatói, mind pedig oktatási célból olyan absztrakt ismereteket is 
átad, amelyek viszonylag időtállóak. Mivel webprogramozásról van szó, ezért bemeneti 
oldalon elvárja az alapvető programozási ismeretek, programozási tételeket, illetve 
valamilyen programozási nyelv ismeretét, valamint a web alapjait, azaz a HTML, CSS 
ismeretét. Kimeneti oldalon elvárja a hallgatóktól a kliens- és szerveroldali dinamikus 
webprogramozáshoz kapcsolódó alapfogalmak ismeretét, az ezekhez szükséges alapvető 
technológiák ismeretét, a programozásukhoz szükséges nyelvek használatát, amelyek mind 
egyszerűbb kliens- és szerveroldali feladatok megoldására teszik őket alkalmassá. 
A tárgy szándékosan nem használ keretrendszereket, mivel a cél az, hogy a hallgatók alapvető 
technológiákat sajátítsanak el. Az érdeklődőbb hallgatók maguk is eljuthatnak arra az 
absztrakciós szintre, amit egy keretrendszer jelent, de maga a tárgy is úgy van felépítve, hogy 
megalapozza egy-egy keretrendszer vagy paradigma használatát, illetve kitekintésképpen 
megemlít pár lehetséges megoldást. Adattárolás szintjén ugyancsak a lehető legegyszerűbb 
megoldásokra törekszünk, így a fájlalapú tárolást részesítjük előnyben az adatbázisokkal 
szemben. Természetesen felhívjuk a hallgatók figyelmét arra, hogy hosszútávon ez utóbbiak 
használata javasolt, de most nem ez van a fókuszban. Ugyanez a helyzet az objektum-orientált 
programozással (OOP) kapcsolatban is: kódszervezésnél ezeket már nem használjuk, hiszen 
lehet, hogy valaki még nem tanulta, de kitekintésképpen megmutatjuk. 

3. A tárgy felépítése 

Folyamatos számonkérésű tárgy lévén több komponensből áll össze a jegy: 
• Óra eleji ujjgyakorlatok: az előadás, illetve a korábbi gyakorlatok anyagára épülő 10-

15 perces röpdolgozatok, amelyek célja az, hogy a gyakorlatra felkészülve érkezzenek 
a hallgatók. Ha a hallgató kb. 75%-át sikeresen megoldja, 0,5 jegyet kap pluszban. 

• Kliensoldali beadandó feladat: egy böngészőben futó alkalmazás, tipikusan játék 
elkészítése (pl. logikai játékok, vízvezetékes játék, szókereső, kígyó). Értékelése 
hármas skálán történik: -0,5; 0; 0,5 jegy. 
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• Szerveroldali beadandó feladat: egy szerveroldali alkalmazás készítése, tipikusan az 
első beadandó feladat szerveroldali funkcionalitásokkal való kiegészítése. Így a 
hallgatók láthatják azt, hogy milyen funkciókat hol érdemes elkészíteni. Értékelése a 
kliensoldalival megegyezik. 

• Félév végi géptermi zárthelyi dolgozat: egy összetett feladat megoldása kliens- és 
szerveroldali elemekkel. Tipikusan egy feladat 4 részfeladatának megoldásából áll, 
részfeladatonként kapva jegyeket, 1-től 5-ig kerül értékelésre. 

Az utolsó három számonkérést kötelező megcsinálni, a zárthelyi dolgozatból legalább 2-est 
kell szerezni. A félév végi jegy a négy számonkérés eredményének összegeként adódik. 
A tárgy megújítása során is megőrizte azt a kettős felépítést, ami kezdetektől jellemezte, azaz 
a félév két nagy részre oszlik, a kliens-, valamint a szerveroldali technológiákra, a végén 
AJAX ismeretekkel összekötve a két platformot. Hagyományosan a kliensoldallal kezdődik a 
félév, ugyanis ehhez kevesebb komponens egyidejű átlátása szükséges: elég csupán a 
böngészőre koncentrálni, pontosabban a betöltött weboldalra. Ez az irány óhatatlanul elviszi 
az oktatást az SPA-k felé, ami később előny is lehet. A félév közepén nagy váltásként 
figyelmünket a szerverre összpontosítjuk: olyan programot írunk, amely a böngészőbe küldött 
tartalmat előállítja. Ez már bonyolultabb, hiszen két komponens, a szerver és a kliens időben 
és térben eltolt kapcsolatát szükséges átlátni. 
A tárgyhoz heti 1 órás előadás és 2 órás gyakorlat tartozik. Speci révén az előadás nem lehet 
kötelező, a gyakorlatok viszont azok. Az előadás témáját illetően szinkronban halad a 
gyakorlattal, csupán a félév végén tér el tőle: míg a gyakorlatokon a korábbi ismereteket 
foglalják össze, addig az előadás kitekintést ad. 
Kliensoldali témakörök: 

• Fejlesztői környezet kialakítása 
• JavaScript nyelv alapjai 
• Webprogramozás alapjai: Dokumentum Objektum Modell (DOM), események, 

alapvető input/output, az eseményobjektum 
• További nyelvi elemek, Böngésző Objektum Modell 
• Feladatközpontú ismeretek: űrlapfeldolgozás, táblázatok, képek kezelése 
• Stílusok kezelése, animációk 
• Canvas alapú alkalmazások, animációk, játékok 
• HTML5 API-k (pl. hang, videó) 
• Kódszervezés 

Szerveroldali témakörök: 
• Szerveroldali webprogramozás filozófiája, HTTP, CGI szabvány 
• Fejlesztői környezet kialakítása 
• PHP nyelv alapjai 
• Kimenet: weboldalak dinamikus generálása 
• Bemenet: GET és POST paraméterek, űrlapfeldolgozás 
• Adattárolás fájlban, sorosítás 
• Munkamenet-kezelés, hitelesítési feladatok 
• Részletesebb ismeretek: PHP nyelvi elemek, fájlfeltöltés. 
• Kliens és szerveroldal kommunikációja: AJAX 
• Kódszervezés, programozási minták (pl. MVC, routing) 
• Kitekintés: OOP, adatbázisok és SQL, keretrendszerek 
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4. Módszertani megfontolások 

Mivel alapozó tárgyról van szó, ezért fontos a fokozatosság elve: már meglévő ismeretekre 

építve kis lépésekben haladunk az új anyagrészek felé (lásd 1. ábra. Építkezés a meglévő 
ismeretekre a kliensoldali webprogramozás oktatásakor). Kliensoldalon először a 
JavaScript nyelv alapjaival szükséges megismerkedni. Nem magáról a nyelvről szól ez a 
tárgy, ez a nyelv csupán egy szükséges eszköz a feladat megvalósításához, azaz a weboldalak 
programozásához. Éppen ezért csak olyan mértékben kell ismertetni, amely a későbbi 
feladatok ellátásához szükséges. Ebben az esetben meglévő ismeretként támaszkodhatunk az 
elsőéves hallgatók bevezető programozás kurzusán tanult C++ nyelvre, főleg annak 
szintaxisára. A JavaScript is C alapú nyelv szintaxisát illetően, így az alapvető vezérlési 
szerkezetek ismerősek lehetnek. Ha ez az alap már megvan, akkor el lehet mondani a főbb 
különbségeket, amelyek elsősorban a nyelv típusosságában és az adatszerkezetekben vannak. 
Ez utóbbiaknál is megmutatjuk, hogy a C++-ból ismert adatszerkezetek, a tömbök és a 
rekordok hogyan valósíthatók meg JavaScriptben. Ha az adatleírás és a vezérlési szerkezetek 
megvannak, akkor már a programozási tételek is implementálhatóak. Később – amikor a 
nyelvvel kapcsolatban az alapvető gyakorlati tapasztalatokat megszerezték a hallgatók– be 
lehet mutatni azokat a JavaScript nyelvi újdonságait is, mint például a funkcionális oldalát 
vagy a prototípusos objektumokat. 
A nyelvi ismerkedés után egy teljesen új terület bevezetése következik, a weboldalak 
programozásának alapvető programozási interfészei, a DOM és az események. Ennek 
bevezetése feladatorientáltan, felfedeztető módon történik. Ennek során adott egy egyszerű 
feladat. Például: kérjük be a felhasználó nevét, és üdvözöljük. A program végső működéséről 
mindenkinek van valamilyen elképzelése a tapasztalatai alapján. Például: egy szöveges 
beviteli mezőbe kérjük be a nevet, majd egy gombra kattintva az oldalon kiírjuk az üdvözlő 
szöveget. A feladatot apró lépésekre bontjuk (gomb megnyomása, érték kiolvasása, üdvözlő 
szöveg előállítása, végül kiírása), majd ezeket a kérdéseket általánosítjuk (hogyan lehet egy 
gomb lenyomására reagálni? hogyan lehet egy elemet elérni és annak értékét kiolvasni? stb). 
Elvileg a kérdésekig a hallgató is el tud jutni, és ekkor lehet az új ismeretet bevezetni, és a 
kérdésekre a választ megadni. Ez egy induktív megközelítés, hiszen a konkrétból haladunk az 
általános felé, és nem kész tényként tárjuk a hallgató elé a megoldást. Ez a megközelítés 
lassabb ugyan, de szélesebb hallgatói kör szólítható meg általa. Ezt a fajta felfedeztető 
módszert használjuk az események részletes taglalásánál is, ahol egészen a korszerű delegálás 
technikájáig jutunk el. Ez az induktív módszer lehetővé teszi, hogy a végére egy olyan 
általános formára jussunk el, melyre már hatékonyan lehet kódszervezési konvenciókat 
építeni. 
A DOM bevezetése megint csak az ismertre épül, hiszen kiválóan be lehet vezetni a HTML 
oldaláról: a HTML elemekből objektumok lesznek, az attribútumaiból pedig tulajdonságok, 
amelyek írhatók, olvashatók. Ez az analóg módszer. Az elemek kiválasztása CSS szelektorok 
alapján történik, ami ugyancsak ismert. Itt a document.querySelector(sel) helyett 
egy rövidített $(sel) formát vezetünk be, ami már építkezés a jQuery keretrendszer felé. 
Ugyancsak az ismertre alapoz a BOM API bemutatása, amely a böngésző ablak elemeit 
felelteti meg programozási interfészeknek, illetve a stílusok programozása is, hiszen a HTML 
attribútumok és a CSS tulajdonságok analóg leképezéssel érhetők el JavaScriptből is. 
A többi API bemutatásánál – mivel egyrészt ezekből rengeteg van, és folyamatosan bővül a 
számuk, másrészt filozófiát illetően újdonságot nem tartalmaznak – deduktív megközelítést 
használunk, azaz referenciaszerűen felsoroljuk fontosabb tulajdonságaikat. Ezzel készítjük fel 
a hallgatókat arra, hogy később maguktól is képesek legyenek elsajátítani új API-k 
használatát. 
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1. ábra. Építkezés a meglévő ismeretekre a kliensoldali webprogramozás oktatásakor 

A szerveroldali tananyag felépítésekor is ezeket az elveket alkalmazzuk. A dinamikus 
szerveroldali webprogramozást a statikus fájlkiszolgálás folyamatából bontjuk ki, lecserélve a 
statikus tartalmat egy program által előállított tartalommal. A PHP nyelv bevezetése a 

meglévő ismeretekre építve, hasonlósági alapon JavaScript oldalról történik: mindkét nyelv C 
alapú szintaxissal és hasonló típusrendszerrel rendelkezik, így könnyen építhető egyik a 
másikra. A kimenet generálásához szükséges sablon a HTML bővítésével érhető el. A 
bemeneti GET és POST adatok a HTML űrlapok alapján megközelíthetők. Új ismeretek közül 
feladatorientált módszerrel a fájlkezelés és a munkamenetkezelés bevezetése történik. A többi 
ismeret referenciaszerűen kerül ismertetésre a korábban említett okok miatt. 
A félév vége felé kerül ismertetésre az AJAX technológia, amely a félév eddig két markánsan 
elválasztott webprogramozási megoldását köti össze, ezzel jó alkalmat ad az ismétlésre és a 
félév ismereteinek összefoglalására. Tárgyalása feladatorientáltan történik. Az AJAX 
technológia továbbá remek irányt mutat a legmodernebb paradigmák felé (SPA-k, valós idejű 
alkalmazások). 
A gyakorlatok, főleg egy-egy tananyagrész elején, két részből állnak. Az óra elején az 
előadásban ismertetett feladatokhoz hasonlókat veszünk: ez egyrészt megfelelő támaszt nyújt 
az új feladat elvégzéséhez, másrészt az előadásról hiányzó hallgatóknak is lehetőséget ad az új 
ismeretek feladatorientált elsajátítására. Ezeket a feladatokat fokozatosan váltják fel alkotó 
feladatok. Az óra elején a gyakorlatvezetők irányítják az órát, a végén önálló munka dominál. 

5. Bevált módszerek 

A tárgy megújítása óta eltelt időszakban kialakult pár olyan módszer, ami egy adott témakör 
tárgyalásakor nagyon hatékonynak bizonyult. Az alábbiakban erre mutatunk pár kiemelt 
példát. Ezek egy része nemcsak az adott technológiát ismerteti, hanem kódszervezéssel is 
kapcsolatos. Eleinte ugyanis erre nem fektettünk kiemelt hangsúlyt, mivel azt gondoltuk, 
hogy a kódszervezési megoldásokat más tárgyak alapján itt is meg tudják a hallgatók oldani. 
A beadott kódok, illetve a hallgatóktól érkezett visszajelzések és kérdések azonban azt 
mutatták, hogy a többség számára ez probléma. Így idővel ez a problémakör is megjelent a 
tananyagban, egészségesen hatva vissza egy-egy témakör strukturált tárgyalásához. 

C++ nyelv Prog tételek HTML 

JS nyelv (hasonlóságok) 

JS nyelv (különbségek) 

DOM 

DOM API 

Esemény-
kezelés 

 

BOM API 

Stílusok, animációk 

API 

Böngésző CSS 
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Adat és megjelenítés szétválasztása Általános, kliens- és szerveroldalon egyaránt érvényes 
irányelv az, hogy különböztessük meg egy adott feladatban a feladathoz szükséges adatot, 
azok feldolgozását, és ezeknek az adatoknak beolvasását és kiírását, azaz a megjelenítését. 
Szerveroldalon ez az elv egyenesen vezet el – a tárgyban expliciten nem használva – a 
Modell-Nézet-Vezérlő programtervezési mintáig. Kliensoldalon kicsit összetettebb a helyzet, 
de ez az irányelv már alapesetben segít a feladat részekre osztásán, és segít a kód 
szervezésében, továbbvíve a gondolatot pedig elvezethet a komponensalapú fejlesztéshez. Az 
adat és I/O szétválasztása irányelv például egyike azoknak, amik technológiafüggetlenek és 
ezért hosszabb távon időtállók. 

Kliensoldali programok struktúrája Egyszerűbb kliensoldali feladatok esetén a következő 
funkcionális részeket különböztethetünk meg a kódban. Először is vannak segédfüggvények, 
amelyek a feladathoz közvetlenül nem kapcsolódnak, de egyszerűbbé tehetik megoldásukat. 
Ilyen például a fent már említett $() függvény, de lehetnek dátumokkal kapcsolatos 
számításokat elvégző függvények, stb. A következő nagyobb kódcsoportot az adatok és ezeket 

felületfüggetlenül feldolgozó függvények alkotják. Ez a feladat üzleti logikája, és nincs benne 
semmilyen I/O művelet, pl. HTML generálás. A legtöbb feladat intenzíven módosítja a DOM-
ot, így a harmadik csoportba azok a függvények kerülnek, amelyek a kapott adatokat 
valamilyen módon megjelenítik. Az utolsó csoportba az eseménykezelő függvények kapnak 
helyet. Ezek a program belépési pontjai, mindegyik függvény a bevezető programozási 
kurzusban megismert beolvasás-feldolgozás-kiírás hármasában tud megvalósulni. Ők 
intenzíven használják a DOM-ot az adatok beolvasásához, a beolvasott adatokkal meghívják 
az adatkezelő függvényeket, majd az onnan kinyert adattal meghívva a megjelenítő 
függvényeket módosításokat hajtanak végre a felületen. Ők a vezérlő függvények. A feladat 
megoldását a következő kérdésekkel lehet elősegíteni: Milyen adatokra van szükség a feladat 

végrehajtásához? Ezen milyen műveleteket kell végrehajtani? Milyen HTML szükséglete van a 

feladatnak? Melyik elem melyik eseményére mit kell csinálni? 

Komponensalapú programozás kliensoldalon A fenti megközelítés következetes 
továbbgondolása elvezethet a modern egyoldalas alkalmazások megvalósításához mára 
kialakult programszervezési paradigmához, a komponensalapú fejlesztéshez. Ennek alapját a 
fenti megjelenítő függvények adják. Ezeket tiszta függvényre átírva megkaphatjuk a 
komponenseket: a bemeneti adatok alapján megfelelő HTML-t generálnak. Egyik 
"komponens" meghívhatja a másik "komponenst", így kialakítva a komponensfát. Az 
adatokból az alkalmazás állapotterét építhetjük fel, amely alapján minden pillanatban a 
felületet generálni lehet. A feldolgozó függvények ezen állapottér átmeneteit biztosítják, a 
régi állapotból egy újat hozva létre. Ezzel a modern immutábilis állapottér-átmenetekkel 
dolgozó keretrendszerek (pl. Redux [6]) készíthetők elő. Az eseménykezelő függvényekre 
továbbra is szükség van, de ezek arra egyszerűsödnek, hogy beolvassák az adott 
komponensből a szükséges adatot, majd azzal az állapottér módosítását kezdeményezhetik, pl. 
akciók formájában. Továbblépésként megoldható az is, hogy minden akció beküldése után az 
alkalmazás az új állapottérrel automatikusan újrarajzolja magát. Az újrarajzolás hatékonyabbá 
tételéhez pedig virtuális DOM könyvtárak használhatók. Az így kialakított rendszer egyszerre 
ad szervezett kódot és mentális kapaszkodót egy-egy feladat feldolgozásához. 

Canvas alapú alkalmazások, animációk Canvast elsősorban játékokhoz használják, 
amelyeknek készítéséhez már letisztult megoldások vannak. Ennek során egy végtelen 
játékciklus fut, amelynek két fő tevékenysége van: az állapottér módosítása, és ennek 
megjelenítése. Ez is olyan keretet ad a fejlesztésnek, amely jól átlátható és gyors, látványos 
sikerek érhetőek el vele. Olyan modell ez, amellyel egy-másfél óra alatt egyszerűbb játékok 
igényesen megvalósíthatók (pl. Flappy bird vagy akadálykerülgetős). 
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Szerveroldali alkalmazások struktúrája A szerveroldali programok célja a megfelelő 
HTML program által való létrehozása. Bevált módszer az, ha először a generálandó HTML-t 
statikusan hozzuk létre, majd ebben a struktúrában jelezzük azokat a részeket, amelyek 
dinamikusan állnak elő. Ehhez háromféle sablonutasítást használhatunk: kiírást, elágazást és 
ciklust. Az így elkészült sablont programbeli beégetett adattal próbálhatjuk ki, majd végső 
lépésként az adatot is dinamikusan állíthatjuk elő (pl. fájlból való beolvasással). Itt is kétféle 
kérdéssel indulhatunk: Milyen adatra van szükség a feladathoz? Milyen HTML-t kell 

generálnunk? Tulajdonképpen bármelyik irányból elindulhatunk: definiálhatjuk az adatokat 
és feldolgozó függvényeit, és kialakíthatjuk a sablont is. Végső lépésként az adatokat kell 
leképezni a sablon által elvárt jelölőkre. Az adat és a megjelenítés ilyen jellegű szétválasztása 
nagyon gyorsan elvezet a Modell-Nézet-Vezérlő struktúrához. Ez elé egy egyszerű útvonal-
irányító (router) is tehető. Fizikai kódszervezéssel, fájlok, mappák létrehozásával hamar 
kialakítható egy hosszú távon használható struktúra. 

Űrlapfeldolgozás szerveroldalon Az űrlapfeldolgozásnak is jól meghatározott lépései 
vannak, amelyek általánosíthatók. Ilyen az adatok beolvasása, ellenőrzése, hiba kiírása, űrlap 
állapottartásának biztosítása. Hosszú távon jól használható minta a Post-Redirect-Get módszer 
alkalmazása. 

AJAX folyamatok Az AJAX funkciók megvalósítását is lépésekre lehet bontani. A 
folyamatnak három nagy része van: a kliensoldali előkészítés és a hívás, a szerveroldali 
fogadás és válaszadás, a kliensoldali fogadás és feldolgozás. Mindhárom részt további két 
részre lehet bontani: egy statikus adatokkal dolgozóra, amelyekkel az alapvető kommunikáció 
tesztelhető, majd ezt lehet a konkrét feldolgozó algoritmusokra cserélni. Így első lépésként 
mindhárom nagy lépést statikusan oldjuk meg: a kliens beégetett adatot küld fel, a szerver 
beégetett adatot ad válaszként, a kliens ezt a választ logolja. Amennyiben biztosak vagyunk, 
hogy a kommunikáció rendben van, akkor a három lépés bármelyikével kezdve fokozatosan 
dinamizálhatjuk a kódot. Érdemes megjegyezni, hogy publikus REST API-k használata jó 
gyakorlás az AJAX feladatokhoz. 

6. Eredmények és összefoglalás 

A megújított tárgy a 2012/2013-as tanév tavaszi félévében mutatkozott be. Azóta több mint 
1000 hallgató vette fel és több mint 600-an végezték el sikeresen, félévenként 60% körüli 
teljesítési rátával. Meg kell jegyezni, hogy a nem teljesítők elsősorban nem az elégtelenek 
közül kerülnek ki. Körülbelül 30% már a félév elejétől nem vesz részt az órákon, a maradék 
10% pedig valamelyik számonkérést nem teljesíti. A hallgatói eredmények átlaga félévenként 
3,7 körül alakul, legrosszabb 3,5, legjobb 4-es átlag volt. 
A cikk tárgyául szolgáló tárgy nagy népszerűségnek örvend az ELTE Informatikai Karán. Ezt 
mutatja, hogy speci lévén 10 gyakorlattal fut állandó túljelentkezés mellett. A visszajelzések 
alapján célját jól tölti be, a hallgatókat a statikus weboldalak készítése után a weboldalak 
programozásának alapjaiba vezeti be feladat- és élményorientált módon, felvillantva a 
továbblépési lehetőségeket is. Az érdeklődő hallgatóknak további webes speciket ajánlunk az 
elmélyedésre. A hallgatók alapvetően jó eredményekkel, közel 4-es átlaggal végzik el a 
kurzust. 
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Árnyékszerkesztés építészeti szoftverekkel 

Shadow construction by architectural software 
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Absztrakt: Nagyon sok mérnök készít a tervezett és/vagy megvalósult objektumokról pontos méretezéssel 
ellátott képi dokumentációt, ezért a műszaki felsőoktatásban nélkülözhetetlen ezeknek az eljárásoknak a tanítása. 
A különböző szakokon más-más a tantárgy neve, előfordulhat „Műszaki rajz”, „Ábrázoló geometria”, „Műszaki 
ábrázolás” vagy éppen „Műszaki informatika” néven is. A kurzus egyik témaköre az árnyékszerkesztés. Mivel a 
műszaki rajzok egyaránt készülhetnek körzővel-vonalzóval és számítógéppel is; természetesen az árnyék-
szerkesztés is végrehajtható papíron vagy pedig elektronikusan, valamelyik alkalmas szoftverrel.  
Előadásomban a három legkorszerűbb professzionális építészeti megoldást, és azok tanítási tapasztalatait 
összegzem.  

Kulcsszavak: ábrázoló geometria, 3D-modellezés, műszaki informatika 

Abstract: Many engineers produce technical drawings with accurate scaling of planned and/or realized objects, 
so teaching of these procedures is essential in technical higher education. The subject of the course is different 
from the different courses, it may be called "Technical Drawing", "Descriptive Geometry", "Technical Graphic 
Design" or "Technical Informatics". One of the topics in the course is shadow construction. Because the techn-
ical drawings can be made by ruler-and-compass construction or computers; of course, shadow construction can 
be done on paper or electronically with any suitable software. 
In my lecture, I summarize the three up-to-date professional architectural solutions and their teaching experi-
ences. 

Keywords: constuctive geometry, 3D-modelling, technical informatics 

1. Bevezetés 

Nem csak az építészetben fontos környezetünk megvilágításának a tanulmányozása. A nap-
fény vagy a mesterséges fények segítségével megvilágított tárgyak árnyékának szerkesztése a 
klasszikus ábrázoló geometria feladatai közé tartozik. Didaktikai szempontból is hasznos, 
hogy a mérnökjelölt hallgatók ilyen valóságközeli feladatok megoldása során ismerkednek 
meg a műszaki ábrázolással.  
Sajnos bonyolultabb esetekben – például egy épületmodellnél – a hagyományos eszközök 
használata túlságosan időigényes. Ilyenkor segítségül hívhatjuk a számítógépet, amely a 
megfelelő szoftverekkel felvértezve gyorsabban kiszámítja és vizualizálja a fény- és árnyék-
viszonyokat.  
Ebben a cikkben három olyan szoftvert ismertetünk és hasonlítunk össze, amelyeket pro-
fesszionális építészmérnökök is használnak; és többek között alkalmasak árnyékszerkesztésre, 
benapozás vizsgálatra, energetikai megfontolásokra. Szót ejtünk a szoftverek tanítása során 
szerzett tapasztalatokról is. 
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2. Árnyékszerkesztés AutoCAD-del 

Az AutoDesk cég AutoCAD szoftvere egy univerzális 3D modellezőprogram. Igen sok 
mérnök használja, a rajzformátuma gyakorlatilag szabvánnyá vált. Előnye, hogy a 3D modell 
felépítése után nem csak a különböző nézeteket és metszeteket állítja elő automatikusan, 
hanem számos más információt is szolgáltat. Például megadja egy test súlyát, súlypontját, 
nyomatékait; a gyártás során együttműködik a CNC marókkal és a 3D nyomtatókkal. 
Természetesen különféle megvilágítások esetén megszerkeszti az árnyékokat is.  

 

1. ábra. Egy klasszikus árnyékszerkesztési feladat 

Az 1. ábrán egy klasszikus ábrázoló geometriai feladatot látunk. A feladat az épületmodell ön- 
és vetett árnyékainak megszerkesztése a megadott f fényirány mellett. A feladat 
megoldásának lépései AutoCAD-ben:  

• megszerkesztjük a háromdimenziós testmodellt 
• megadjuk a fények típusait és irányait. Az úgynevezett távoli fény a napfénynek felel 

meg, a megvilágítás párhuzamos fénysugarakkal történik. A reflektor fénysugarai is 
párhuzamosak, de csak egy adott hengeren belül érvényesülnek. A pontfény minden 
irányba indít fénysugarakat.  

• megadjuk a modell alkatrészeinek anyagait az igen terjedelmes anyagtárból választva, 
pl. különböző fémek, fák, kerámiák, tükör, üveg stb. A szoftver ismeri ezen anyagok 
átlátszóságát és tükröződési viszonyait is. 

• elindítjuk a renderelést, ami egy fénykép minőségű képet készít a modellről. 

276



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

A 2. ábra egy anyagok nélküli előnézeti kép a modellről, a megadott fényirány mellett. Ez a 
kép tehát akkor készült, amikor a fenti négy lépés közül még csak az első kettőt hajtottuk 
végre, de már ez a vázlat is megadja a klasszikus ábrázoló geometria eszközeivel végzett 
szerkesztés végeredményét.  

 

2. ábra. Az 1. ábrán látható feladat megoldása AutoCAD-del 

A tapasztalat szerint a mérnökjelölt hallgatók szeretik a CAD szoftverek használatát, mert az 
eredmény gyors és látványos. Gyakran az ábrázoló geometriai (körzővel és vonalzóval végre-
hajtott) szerkesztéseket valamelyik modellező rendszerrel ellenőrzik, illetve helyettesítik.  

3. Árnyékszerkesztés ArchiCAD-del 

A Graphisoft cég ArchiCAD szoftvere kifejezetten építészeknek készült, de belsőépítészek 
illetve szakági tervezők is előszeretettel használják. Előnye többek között, hogy nem csak 
kész anyagkatalógust, hanem igen terjedelmes paraméterezhető tárgykatalógust is tartalmaz. 
Egyetlen kattintással helyezhetjük be a modellbe a 3D objektumokat, például ajtókat, ablako-
kat, szanitereket, bútorokat, tereptárgyakat, embereket, világítótesteket stb. A tárgykatalógus 
bővíthető internetről letöltött modellekkel, AutoCAD-ből átvett blokkokkal és saját egyedi 
szerkesztésekkel is. 
Példaként tekintsük a következő feladatot: egy íróasztal helyezkedik el az ablak előtt egy 
megadott tájolású épületben. Vizsgáljuk meg az íróasztalt közvetlenül érő napfény által keltett 
árnyékokat! A megoldás lépései ArchiCAD-ben: 

• megadjuk a helyszín földrajzi elhelyezkedését. Választhatunk a városkatalógusból, a 
Google térképeiről, vagy beírhatjuk az épület (például GPS-szel mért) koordinátáit 

• előállítjuk az épület, a berendezés és a tereptárgyak háromdimenziós modelljét 
• megadjuk az objektumok anyagait 
• megadjuk a modellen az északi irányt 
• megadunk egy tetszőleges időpontot. Ha egy időpillanatot adunk meg, akkor a 

szoftver egy fotót készít; ha az év egy napját adjuk meg, akkor a szoftver timelapse 
videót készít az árnyékok „mozgásáról” napkeltétől napnyugtáig 
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• elindítjuk a renderelést, ami fénykép minőségű képet, illetve videót eredményez 

A 3. ábrán egy renderelés előtti előnézet látható, amelyen a napfény által vetett árnyékok már 
láthatók. Éjszakai felvétel készítésekor a napfény helyett használhatunk mesterséges 
fényforrásokat. Ekkor a fenti lépések közül az elsőt, a negyediket, és az ötödiket is 
kihagyhatjuk; helyettük pár kattintással megadhatjuk a lámpák típusát és helyzetét. 

 

3. ábra. Árnyékok előnézete ArchiCAD-del 

A tapasztalat szerint a mérnökjelölt hallgatók nagyon kedvelik az AchiCAD-et, mert igen 
gyorsan és hatékonyan lehet vele dolgozni. Hátránya, hogy képességeit leginkább csak 
építész- és építőmérnökök, valamint belsőépítészek tudják jól kihasználni. 

4. Benapozás vizsgálat  

A Bausoft cég Sunarch terméke egy benapozást vizsgáló célszoftver. Filozófiája teljesen 
eltérő az univerzális CAD szoftverekétől. Egyik funkciója, hogy megadja egy ablakra vagy 
egy napkollektorra eső napfény beesési szögét, ezáltal például segítséget nyújt egy 
napkollektor tájolásához és energiahozamának számításához.  
A szoftver egy másik (fő) funkciója annak megállapítása, hogy egy tárgyakkal körbevett 
térbeli pont árnyékban van, vagy éppen közvetlenül éri a napfény. A különleges az, hogy ezt 
az információt egy nagyon szemléletes ábrán egy egész évre vonatkozóan megkapjuk, a 
szoftver tehát az egész éves napjárást szimulálni tudja. 
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4. ábra. Egy ablak éggömbre vetített képe a szoba egy belső pontjából sztereografikus projekcióval. 

Példaként tekintsük az előzőekben is tárgyalt feladatot: egy íróasztal helyezkedik el egy ablak 
előtt egy megadott tájolású épületben. Vizsgáljuk meg, hogy az íróasztal lapjának 
középpontját mely időpontokban éri közvetlen napfény! A megoldás lépései: 

• megadjuk a helyszín földrajzi elhelyezkedését. Választhatunk a településkatalógusból, 
vagy beírhatjuk az épület (például GPS-szel mért) koordinátáit 

• megadjuk az északi irányt 
• megadjuk az ablak két szélének északi irányhoz viszonyított szögét (a szögek csúcsa a 

vizsgált pont) 
• megadjuk az ablak alsó síkjának (a párkánynak) és az ablak felső síkjának (a 

szemöldökfának) a vízszinteshez viszonyított emelkedési szögét (a szögek csúcsa a 
vizsgált pont) 

• eredményül megkapjuk az ablak körvonalának az íróasztal középpontjából az 
éggömbre vetített képét (választásunk szerint vagy axonometrikus éggömb-
ábrázolással vagy pedig sztereografikus projekcióval). 

279



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

A 4. ábrán a jobb láthatóság kedvéért az ablak vetületét sraffoztuk, de logikailag fordítva 
lenne helyesebb, ha a kitakart részeket sraffoznánk. Könnyen látható, hogy az íróasztal 
középpontját legkorábban 7 óra 45 perctől legfeljebb délelőtt 11 óráig éri közvetlen napfény. 
Ezek a határok természetesen az évnek nem ugyanarra a napjára vonatkoznak, tehát sohasem 
lesz egyfolytában 3 óra 15 perc hosszú benapozás. Az is látszik, hogy májustól augusztus 
közepéig a vizsgált pont végig árnyékban van, egyáltalán nem éri közvetlen napfény. Ennek 
az a magyarázata, hogy ilyenkor a Nap magasan jár, tehát a napsugarak csak közvetlenül az 
ablak előtti területet érik, tehát az ablaktól távolabb eső vizsgált pontra már nem jutnak el. 
Hallgatóink a program hibájának róják fel a nehézkes numerikus adatbevitelt. A tervezett 
helyszínről valamilyen módszerrel egy alaprajzot és egy metszetet kell készíteni, és ezekről az 
ábrákról kell a megfelelő szögeket lemérni. Megvalósult épület esetén könnyebb a dolog, mert 
egy helyszínen készült halszemoptikás fotó helyettesíti a numerikus adatbevitelt. Ebben az 
esetben a fotón látható szabad égboltot kell körberajzolnunk. Ezek után a szoftver a kitakaró 
objektumok képét vetíti az éggömbre. 

5. Összegzés 

Nem kétséges, hogy gondos tervezés során a napsugárzással kapcsolatos esztétikai, élettani és 
az energetikai szempontokat is figyelembe kell venni. Mindhárom program alkalmas arra, 
hogy már tervezési szakaszban vizsgáljuk a fények és árnyékok hatását. A Sunarch előnye, 
hogy a nyomtatott dokumentációba jobban beilleszthető; hogy gyakorlatilag az egész éves 
napjárást tanulmányozhatjuk vele, és hogy jól mutatja a napsugarak beesési szögét is. 
Hátránya, hogy bonyolultabb geometria esetén nehézkesebb az adatbevitel, illetve, hogy 
egyszerre a tér csak egy adott pontját képes vizsgálni. 
Az ArchiCAD és az AutoCAD előnye, hogy egy könnyen felépíthető háromdimenziós modell 
szerkesztésével egyidejűleg nem csak az alaprajzokat, metszeteket, konszignációkat stb. 
kapjuk meg, hanem a benapozást is megtekinthetjük. A kimenet vizuális, mindenki számára 
könnyen áttekinthető. Hátrányuk, hogy egyszerre csak egy adott időpontot vagy naptári napot 
vizsgálnak, és nehézkesebb a napsugarak beesési szögéről információt nyerni. 
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Absztrakt: A programozás gyakorlati oktatásában fontos szerepet kap az önálló szoftverfejlesztési projektek 

végzése. Az ilyen projektmunkák nagyban segítik az új technológiák, szoftverek, keretrendszerek megismerését. 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karának Programtervező Informatikus BSc szakán a hallgatók több tárgy 

keretében is alkotnak ilyen munkákat. Az előadás ezek közül a Programozási Technológiák tárgy elvégzéséhez 

szükséges szoftverprojektet mutatja be. Szó esik azon technológiákról, amelyeket a hallgatóknak el kell 

sajátítaniuk a sikeres teljesítéshez. Az elkészült projektmunkák nagyon széles témakörökben mozognak, ezek 

közül egyes példák bemutatásra kerülnek.  

Kulcsszavak: PTI BSc, projektmunka, programozási technológiák 

Abstract: Independent courseworks play an important role in the practical teaching of programming. These 

projects greatly help in learning new technologies, software, or frameworks. Students of the Computer Science 

programme at the University of Debrecen create such projects as part of multiple courses. The presentation 

focuses on the software project required for the Programming Technologies course. The technologies required of 

the students for successful completion of the course are presented. The received projects cover a wide array of 

topics, some examples are shown.  

Keywords: PTI BSc, coursework, programming technologies 

1. Bevezetés 

A Debreceni Egyetem Informatikai Karán a Programtervező Informatikus BSc szak 

tárgyainak jelentős hányada foglalkozik közvetlenül a szoftverfejlesztés módszereinek és a 

gyakorlatban használt technológiáinak oktatásával. Ezek közül a Programozási Technológiák 

és Programozási Környezetek tárgyak a tanrend szerinti negyedik szemeszterben párhuzamos 

futó kurzusok. A tárgyak előfeltételeként a hallgatók már jártasak magas szintű és 

objektumorientált programozási nyelvek használatában. Ezen ismeretekre építve a kurzusok 

célja egy önálló szoftverfejlesztési projekt elvégzéséhez szükséges ismeretek bemutatása.  

Az oktatás Java programozási nyelven történik, Java SE és kapcsolódó keretrendszerek 

használatával, a platform legújabb főverziójának eszközeire támaszkodva. A cikk írásakor ez 

a Java 8. 

Mindkét tárgy gyakorlati részének sikeres teljesítéséhez a hallgatóknak önállóan elkészített 

szoftverprojektet kell bemutatniuk. A két tárgy különböző technikai elvárásokat támaszt a 

projekttel szemben. Ha a hallgató mindkét kurzusra ugyanazt a munkát kívánja bemutatni, 

akkor mindkét tárgy feltételeinek eleget kell tennie. A gyakorlati tapasztalat szerint a 

hallgatók túlnyomó többsége ezt a lehetőséget választja. A cikk további részében a 

Programozási Technológiák tárgy feltételei kerülnek tárgyalásra. A hallgatói projekt témája 
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szabadon választható, és tipikusan nagyon széles körben mozog. A beadott munkák között 

található játékprogram, oktatóprogram, üzleti alkalmazás, kutatási célú szoftver és egyéb 

felhasználási területek is.  

A sikeres teljesítéshez a projektnek a következő követelményeknek kell megfelelnie: 

• A szoftver architektúrája az MVC (Modell-Nézet-Vezérlő) fejlesztési mintát kell 

kövesse.  

• A szoftver tartalmazzon olyan üzleti logikát, amely tesztelhető. A funkcionalitás 

helyes működésének teszteléséhez tartalmazzon megfelelő egységteszteket.  

• A szoftver rendelkezzen grafikus felhasználói felülettel. Ennek megvalósítása JavaFX 

rendszerben történjen.  

• A szoftver valósítson meg perzisztens adatkezelést. Ez lehet relációs adatbázis 

kezelése JPA (Java Persistence API) használatával, vagy XML illetve JSON 

formátumú fájlok kezelése. 

A projekt életciklusának menedzselésére a hallgatók Apache Maven eszközt használnak. Az 

elvárásokban megjelöltek helyett más, hasonló szerepű keretrendszerek használata is 

megengedett, ha a hallgató már rendelkezik tapasztalattal a használatukban.   

A következő fejezetekben részletesebb ismertetésre kerülnek a projekt elkészítéséhez 

szükséges metódusok és technológiák.  

2. Fejlesztési minták 

A hatékony szoftverfejlesztésben fontos szerepe van a minták ismeretének. A megfelelően 

használt minták bevált megoldásokat biztosítanak tipikus problémákra, segítenek elkerülni 

gyakori hibalehetőségeket, növelik a programkód olvashatóságát. A gyakorlati tapasztalat 

szerint a kurzust felvevő hallgatók már képesek a programozási feladatok során felmerülő 

problémák saját megoldásokkal való kezelésére. A gyakran ismétlődő problémák ad hoc 

megoldása helyett erősen javasolt az ismert legjobb gyakorlatot jelentő minták használata. 

A tárgyhoz tartozó előadáson részletes bemutatásra kerülnek olyan ismeretek, amelyekkel 

javítható egy készülő szoftver kódminősége. Elhangzanak a minták főbb típusai, kapcsolódó 

objektumorientált tervezési alapelvek, a kódújraszervezés és a tiszta kód írásának elvei.  

A teljesítéshez szükséges projektmunkában a legnagyobb szerepet a tervezési, architekturális 

és teszt minták kapják. A tervezési minták közül alapvető szerepet kapnak a Gang of Four [1] 

által definiált létrehozási, szerkezeti és viselkedési minták, melyek a kisebb léptékű 

komponensek felépítésében segítenek. A projekt magasabb szintű szerkezetének 

definiálásában az architekturális minták nyújtanak segítséget. A projekttel szemben támasztott 

követelmények ezek közül a Modell-Nézet-Vezérlő minta követését kérik: 

• A szoftver rendelkezzen modell komponenssel, amely tartalmazza az alkalmazás 

viselkedését és kezelt adatait. A modell független a megjelenítéstől. 

• A szoftver rendelkezzen nézet komponenssel, amely prezentálja a felhasználó számára 

az alkalmazás adatait. 

• A szoftver rendelkezzen vezérlő komponenssel, amely kezeli a felhasználótól 

származó bemenetet és ez alapján a modell vagy nézet felé szolgáltatáskéréseket tesz. 

A minta használata segíti a kód újrafelhasználható részekre történő felbontását.  
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3. Tesztelés 

Egy szoftvertermék minőségének biztosításában kiemelkedő szerepe van a tesztelésnek. A 

tesztek céljai számos elvárást ölelhetnek fel, mint a helyesség, teljesség, biztonság, 

megbízhatóság, hatékonyság, hordozhatóság, és egyéb lehetséges szempontok. Ezen 

szoftvermetrikák segítségével képet kaphatunk a termék minőségéről.  

Ahhoz, hogy a szoftver megfeleljen a felhasználó elvárásainak és a specifikációban 

elvártaknak, a fejlesztés során több szinten ellenőrzés szükséges. Az egyes osztályok, 

metódusok tesztelését végzik az egységtesztek. Az integrációs tesztek nagyobb léptékű 

komponenseket és azok egymással való interakcióit ellenőrzik. A rendszertesztelés során 

kerül vizsgálatra, hogy a teljes, már integrált rendszer megfelel-e az előírt specifikációknak. 

Az elfogadási tesztek során a kibocsájtásra váró szoftvertermék minőségellenőrzése, 

felhasználói követelményeknek való megfelelése kerül ellenőrzésre. Ezen gyakori tesztelési 

szinteken kívül számos egyéb célú teszt is szükséges lehet a fejlesztés során. 

Fontos szerepe van az automatizált tesztelésnek. Az alapos, hatékony automatizált 

teszteléshez nagyszámú, körültekintően megválasztott tesztesetekre van szükség. Nagyban 

segíti annak ellenőrzését, hogy a kód bővítése nem volt-e esetleg negatív hatással a már létező 

viselkedésre, valamint központi szerepű a tesztvezérelt fejlesztésben. 

A kurzus keretében készülő projektek tipikus méretéből adódóan a legnagyobb szerepet az 

egységtesztek kapják [2].  

A hallgatók a gyakorlatokon a JUnit egységtesztelési keretrendszerrel ismerkednek meg. A 

keretrendszer célja a tesztek egyszerű, gyors létrehozásának elősegítése, ezzel sarkallva a 

fejlesztőket azok minél szélesebb körű használatára. Annotációk segítségével definiálhatók 

tesztesetek, valamint a teszteléshez szükséges erőforrások allokálásához és felszabadításához 

használt metódusok. Egy osztályt vizsgáló tesztesetek leggyakrabban egy tesztosztályba 

gyűjtve találhatóak. A tesztek során logikai állítások, asszertációk segítségével kerül 

összehasonlításra az elvárt viselkedés a kód valós viselkedésével. A tesztesetek 

végrehajtásának sorrendje alapértelmezetten nem definiált, a konzisztens eredményhez 

szükséges az esetek egymástól való függetlensége. 

A projekt elfogadásának egyik szempontja az üzleti logika minél nagyobb hányadú 

tesztlefedettsége.   

4. Grafikus felhasználói felület 

A jól megtervezett grafikus felhasználói felület megkönnyíti a szoftver használatát, segíti a 

hatékony munkavégzést, és központi szerepe van a pozitív felhasználói élmény 

kialakításában. Megfelelő grafikus felület használatával az alkalmazás által nyújtott 

információ átadása és a felhasználóval való interakció intuitívan megoldhatóvá tehető. 

A kurzuson készülő projektmunkák grafikus felületei JavaFX platform segítségével 

valósulnak meg [3], mely a korábbi Swing grafikus rendszer szerepét hivatott betölteni. A 

Java SE 7 kiadása óta alapvető része az SE platformnak. Az Oracle által fejlesztett és az 

előrelátható jövőben hivatalosan támogatott grafikus rendszer, melynek elsajátítása naprakész 

tudást jelent.  

A JavaFX eszközei számos újítást vezettek be, amelyek jelentősen szélesebb körű 

lehetőségeket biztosítanak a felhasználói felületek tervezésében a korábbi eszközökhöz 

képest. Bővült a felhasználható widget-ek száma. Jelentősen nagyobb támogatottságok kaptak 

a médialejátszó és webes tartalmakat megjelenítő eszközök. 2D és 3D animációk készítése 

alkalmas új eszközök is helyet kaptak.  A felület elemeinek kinézete rugalmasan testre 

szabható CSS stíluslapok segítségével, amelyekben speciálisan JavaFX eszközök formázására 
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definiált CSS tulajdonságok használhatók. A SceneBuilder alkalmazással a szükséges 

nézetek, panelek gyorsan és hatékonyan szerkeszthetőek vizuálisan, drag and drop módon, 

egyszerű eszköztárakból építkezve.  

A platform alapvető architektúrája elősegíti az alkalmazás Modell-Nézet-Vezérlő 

komponensekre való felbontását. A rendszerben élesen elkülöníthetőek a pusztán nézeti 

információk FXML fájlok használatával. Az FXML a JavaFX grafikus elemek 

elhelyezkedését, tulajdonságait és egymáshoz való viszonyát leíró jelölőnyelv, amely teljesen 

elzárja a megjelenítést az alkalmazás modelljétől. Az alkalmazás ezen fájlok beolvasásával 

állítja össze azon grafikus emelek fastruktúráját, amelyek az egyes nézeteket reprezentáló 

Scene objektumok komponensei lesznek. Az elemek dinamikus változtatása a Java kódban 

megtehető. A vezérlő komponens elkülönítését a platform olyan Java osztályok formájában 

oldja meg, amelyek megfelelő annotációk használatával képesek hivatkozni az FXML 

állományokban definiált grafikus elemekre. 

5. Perzisztens adatkezelés 

A projektmunka keretében készülő szoftver adatainak tartós tárolását adatbázis használatával, 

illetve a specifikus célnak megfelelő formátumú állományok kezelésével szükséges 

megoldani. Az alkalmazásban ez jelenthet Java Persistence API segítségével történő relációs 

adatbázisokkal való munkavégzést, illetve XML vagy JSON fájlokat feldolgozó 

keretrendszerek használatát.  

A JPA objektum-relációs leképezést megvalósító rendszerek specifikációja [4]. Célja az 

alkalmazás által használt szakterületi modell objektumai és relációs adatbázisok tábláinak 

rekordjai közötti megfeleltetés és konverzió. Az adatbázisban tárolt adatokból entitásnak 

nevezett objektumokat hoz létre, a szükséges tranzakciók pedig entitásmenedzser 

objektumokon keresztül történnek. A JPA specifikációnak számos implementációja létezik, 

ezek közül a kurzuson használt a széles körben elterjedt Hibernate. Az API használatával az 

alkalmazás kódban az adatkezelési műveletek a fizikai adatbázistól és a konkrét JPA 

implementációtól független formában adhatók meg, így azok esetleges cseréje egyszerűen 

megoldható.  

A projekthez szükséges adatbázis tárolásához a hallgatók rendelkezésére áll az Informatikai 

Kar által üzemeltetett Oracle szerver, de egyéb távoli szerverek használata is megengedett.  

XML állományok feldolgozására számos lehetőség adott az alkalmazás igényeinek 

megfelelően. A Document Object Model (DOM) szabványon alapuló API az XML tartalmat 

objektumok fájaként modellezi. Nagyméretű állományok esetén azonban a teljes objektumfa 

memóriában tartása túlságosan erőforrás igényes lehet. A Simple API for XML (SAX) ezt 

kiküszöböli a dokumentum soros, elemenként történő feldolgozásával, ahol a fejlesztő 

definiálhatja a különböző elemek beolvasásakor végrehajtandó lépéseket. A Java Architecture 

for XML Binding (JAXB) a használt XML séma segítségével nyújt lehetőséget az adatok 

elérésére. 

JSON állományokban tárolt adatok használatára a Google által fejlesztett Gson feldolgozó 

biztosít könnyen használható és rugalmas megoldást.   

6. Projekt prezentálása 

Az elkészült szoftver prezentálásához a hallgatók a projekt forrásait GitHub tárolóba töltik fel.  

A szükséges verziókezelési feladatok szintén Git eszköz segítségével történnek. A végleges 

eredmények bemutatása a szorgalmi időszakot követően történik. A hallgatóknak a tárolóba 
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feltöltött forrásokból kell projektjüket telepíteniük, részletesen bemutatni működését, 

valamint forráskódjuk ismertetésével bizonyítani, hogy a szoftver eleget tesz a feltételekben 

előírtaknak. 

7. Hallgatói projektek 

Ebben a fejezetben néhány 2017-ben készült hallgatói projekt kerül rövid bemutatásra.  

 

1. ábra. Apró Anikó: 2048 játék 

Az 1. ábrán látható projekt a 2048 nevű népszerű logikai játékot valósítja meg. A grafikus 

felületen nagyszámú dinamikus elem található, amiket a JavaFX platform közvetlenül a Java 

kódban ad a Scene objektumokhoz, statikus FXML használata nélkül. A játék során elért 

pontszámot perzisztensen tárolja XML fájlban, JAXB rendszer segítségével. A szoftverhez 

készült egységtesztek ellenőrzik a játékszabályok helyes működését: a játék csak szabályos 

lépéseket enged-e meg, egy lépés után megfelelő új cellák jönnek-e létre, helyesen ítéli-e meg 

a játék végét. 

A 2. ábrán Rubik kockát modellező projekt látható. A kocka mérete tetszőlegesen állítható, 

három dimenzióban forgatható. Egy lap egérrel történő húzással állítható. A kocka modellje 

független a megjelenítéstől, a szükséges grafikus számításokat a nézet komponens végzi és a 

JavaFX eszközeivel kirajzolja. A Rubik kocka állapota JSON fájlként elmenthető és 

visszaállítható. A projekt egységtesztjei ellenőrzik a modell megfelelő viselkedését, a 

forgatások helyes végrehajtását. 

A 3. ábra eNotesz alkalmazást mutat be. A noteszben a regisztrált felhasználók események, 

teendők nyilvántartását, kezelését valósíthatják meg. A grafikus felület jellemzőit a platform 

CSS stíluslapokból olvassa be, amely így rugalmasan módosítható. A felhasználók különböző 

felvitt információit perzisztensen egy MySQL adatbázisban tárolja, amelyet Hibernate 
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segítségével kezel. Egységtesztek segítségével ellenőrzi a regisztráció és az adatműveletek 

során történő validációk helyességét.  

A 4. ábrán Pasziánsz kártyajátékot megvalósító projekt látható. A játék a klondike solitaire 

szabályai szerint zajlik. A kártyalapok drag and drop módon mozgathatók. A játékmenet 

mentése és visszaállítása JSON fájlokból történik. Az egységtesztek végzik annak vizsgálatát, 

hogy a talon és a kártyahalmok manipulálása csak szabályos módon tehető. 

 

2. ábra. Enyedi Kinga: Rubik kocka 

 

3. ábra. Vincze Tamás Zoltán: eNotesz 
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4. ábra. Kovács Sándor: Klondike pasziánsz 

8. Köszönetnyilvánítás 

Köszönetet mondok a Programozási Technológiák kurzus tantárgyfelelősének és előadójának, 

Dr. Jeszenszky Péternek a tárgy tematikájának és követelményeinek kidolgozásáért és az 

oktatási feladatokban nyújtott segítségéért. Köszönöm Apró Anikó, Enyedi Kinga, Kovács 

Sándor és Vincze Tamás Zoltán hallgatóknak, amiért hozzájárultak projektjük bemutatásához. 
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Absztrakt: Az oktatásban alapvető követelmény a problémamegoldás fejlesztése, amelyet a technikai fejlődés 
figyelembevételével újabb és újabb eszközökkel szükséges megvalósítanunk [1]. Erre a célra nagyon alkalmas a 
különféle focizó robotok készítése és programozása. A robotokat programozva a tanulók játszva tanulják meg az 
algoritmikus gondolkodás szükségességét, a programok megtervezését és megvalósítását. A mesterséges 
intelligencia kutatói 2050-re tűzték ki azt a célt, hogy olyan robotok alkotta futball csapatot hozzanak létre, 
amelyik le tudja győzni az aktuális emberi világbajnok csapatot. A cél elérése érdekében a robotfoci versenyek 
számos, különféle RoboCup Soccer ligában folynak. A RoboCup Junior kategóriái elsősorban az oktatásra 
fókuszálnak, abból a célból, hogy bevezessék a tanulókat az előbb említett nagy cél eléréséhez. Ezen kategóriák 
legfőbb jellemzője a célkorosztály lehetőségeinek megfelelően a LEGO robotok használata. Ebben az 
előadásban a Junior Soccer League-ben focizó robotok elkészítéséről és programozásáról lesz szó. 
Megfogalmazásra kerülnek olyan javaslatok is, melyeket az iskolákban működő robot szakkörök is jól tudnak 
hasznosítani. 

Kulcsszavak: robotok programozása, focizó robot, RoboCup Soccer 

Abstract: In education the development of problem-solving skills is a fundamental requirement, and we must 
implement it with new and improved tools taking technical progress into account [1]. For this purpose it is very 
useful to create and program various soccer robots. By programming robots, students learn the inevitability of 
algorithmic thinking, planning and implementing programs. The scientists of artificial intelligence set the goal of 
creating a team of robots by 2050 which is capable of beating the current human world champion team. In order 
to achieve this goal, robot soccer competitions are organised in a number of different RoboCup Soccer leagues. 
RoboCup Junior's categories focus primarily on education, with a view to introducing students to achieving the 
above-mentioned high goal. The most important feature of these categories is the use of LEGO robots in 
accordance with the target age group. This presentation is about creating and programming robots playing in the 
Junior Soccer League. Suggestions that can be utilised well by the robotics teams in schools will also be made. 

Keywords: programming of robots, soccer player robot, RoboCup Soccer 

1. Bevezetés 

A robotfoci abból a felismerésből indult ki, hogy a mesterséges intelligencia kutatása 
szempontjából a labdarúgás, mint játék, kiváló kísérleti terep. 1997-ben távoli célként jelölték 
meg, hogy olyan robotok alkotta futball csapatot hozzanak létre, amelyik le tudja győzni az 
aktuális emberi világbajnok csapatot. Ezt 2050-re tűzték ki, a robotfoci távoli céljaként. [2] 
Azt a nemzetközi tudományos kezdeményezést, amelynek célja az intelligens robotok 
korszerű kifejlesztése, RoboCup-nak nevezték el. Napjainkban a RoboCup már az alábbi fő 
területeket tartalmazza: 
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• RoboCup Soccer, 

• RoboCup Rescue, 

• RoboCup @Home, 
• RoboCupIndustrial, 

• RoboCupJunior. 
A RoboCup Soccer, a fő célkitűzést, a robotfocit foglalja magába, melyet különböző ligákba 
és al-ligákba tömörít. A RoboCup Rescue keretein belül mentést végző robotokkal 
találkozhatunk, ezen belül is a Rescue Robot ligában valódiakkal, míg a Rescue Simulation 
ligában szimuláltakkal. A RoboCup @Home a háztartási robotok, míg a RoboCupIndustrial 
ipari robotok kifejlesztésével foglalkozik. A RoboCupJunior kategória legfőbb jellemzője a 
célkorosztály lehetőségeinek megfelelő, és elérhető robotok (és ezek között például LEGO 
robotok) használata. Ezen kategórián belül megkülönböztetünk Soccer ligát (focizó robotok), 
Rescue ligát (mentő robotok), és OnStage ligát, mely többnyire táncoló robotokkal 
foglalkozik. [3] 
A továbbiakban a robotfocit megvalósító területek kerülnek részletes kifejtésre. 

2. RoboCup Soccer 

Az alapfeladat: a futball, amit a használt robotoktól függően, öt nagyobb kategóriában lehet 
űzni, ezek a: 

• Soccer Simulation League, 
• Soccer Small Size League, 

• Soccer Middle Size League, 

• Soccer Standard Platform League, 

• Soccer Humanoid League. 
A Soccer Simulation ligában valójában nincs is robot test, tehát amikor csak magával a 
„futballal” kell foglalkozni. Ezt a kategóriát még további ligákra bonthatjuk, így beszélhetünk 
2D és 3D al-ligákról. Ez a liga elsősorban a mesterséges intelligenciára és a csapatstratégiára 
összpontosít. A virtuális játékosok egy virtuális pályán fociznak. Érdemes megjegyezni azt, 
hogy a szimulációs liga mérkőzéseinek figyelése tudja ma a nézőben leginkább a valódi foci 

érzetét kelteni. A szabályokat a megfelelő al-liga szabálykönyve rögzíti. [4], [5] 
 

   
1. ábra. Képek a Soccer Simulation ligából (balra – 2D, jobbra – 3D) 

Forrás: [3] 

A Soccer Small Size liga az egyik legrégebbi foci liga, melyben maximum 15 cm magas és 
18 cm átmérőjű robotok csatáznak, csapatonként 6-6 fővel. A robotok egy narancssárga 
golflabdával játszanak egy zöld színű pályán, amely 9 m hosszú, 6 m széles. [6] 
A Soccer Middle Size ligában egy 52 cm oldalhosszúságú négyzetbe beférő, minimum 40 cm, 
maximum 80 cm magasságú robotok fociznak 5 fős csapatokban, egy 18 méter hosszú és 12 
méter széles pályán, szabványos 5-ös méretű FIFA labdával. [7] 
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2. ábra. Képek a Soccer Small Size ligából (balra) és a Soccer Middle Size ligából (jobbra) 

Forrás: [3] 

A Soccer Standard Platform ligában egységesen ugyanazokat a robotokat használják a 
versenyző csapatok. 2008-ig Sony Aibo robotok (kutya-robotok) játszottak ebben a ligában, 
majd ezt követően (és még napjainkban is) Aldebaran Nao robotok. A Nao robotok 
humanoidok, magasságuk 58 cm, míg a tömegük 4,3 kg. A futballpálya 9 m hosszúságú és 
6 m szélességű, melyen egy 10 cm átmérőjű, puha, fekete-fehér labdával játszanak az 5 fős 
csapatok. Meg kell azonban említeni, hogy lehet egy kívülálló „edző” robot is, aki tanácsokat 
adhat kívülről a többieknek. [8] 
 

 
3. ábra. A Soccer Standard Platform ligában játszó Aldebaran Nao robotok 

Forrás: [3] 

A Soccer Humanoid ligában használt humanoid robotok méretei alapján megkülönböztetnek 
három al-ligát: a Kid Size (gyerek), a Teen Size (ifjúsági) és az Adult Size (felnőtt) ligát. 
A KidSize kategóriában 40-90 cm magasságú robotok 4-4 fős csapata, míg a TeenSize 
kategóriában 80-140 cm magasságú robotok 2-2 fős csapata versenyez. Az AdultSize 
kategóriában 130-180 cm magasságú robotok oly módon csapnak össze, hogy először az 
egyik csapat által készített robot támadóként a másik csapat kapusként viselkedő robotja ellen 
küzd, majd ezt követően ugyanezek a robotok cserélt szerepekkel játszanak egymás ellen. [9] 
 

   
4. ábra. Képek a Soccer Humanoid ligából (a bal oldali képen Kid size robotok,  

míg a jobb oldalin Teen size robotok játszanak) Forrás: [3] 
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3. Junior Soccer League (foci) 

Ebben a fejezetben a [10] forrás (RoboCupJunior Soccer – Rules 2017) alapján összefog-
lalásra kerülnek a Junior Soccer liga aktuális, 2017-es, szabályai, amelyek döntően határozzák 
meg a robot játékosok megtervezését, megépítését és programozását. 
Ebben a ligában 2 db 2 fős csapatot alkotó autonóm mobil robotok játszanak dinamikus 
környezetben, zárt területen. 
A RoboCup Junior Soccer két al-ligára oszlik, a Soccer Open és a Soccer Lightweight al-
ligákra. A fő különbség a kettő között az, hogy a Soccer Lightweight liga infravörös fényt 
kibocsájtó labdával, míg a Soccer Open liga passzív labdával játszik. Emellett a robot 
specifikációkban is van különbség a két liga között. 2017-ben az alábbiak alapján osztották 3 
csoportba az előbb említett 2 al-ligát: 

• Soccer Lightweight – Primary (11 és 14 év közötti versenyzők). 
• Soccer Lightweight – Secondary (11 és 19 év közötti versenyzők). 
• Soccer Open (11 és 19 év közötti versenyzők). 

A szabályokat évente frissítve a RoboCupJunior Soccer Technical Committee adja ki. 

3.1. A pálya 

A játéktér 122 cm széles és 183 cm hosszú, mely ezen ligán belül minden al-ligára ugyanúgy 
érvényes. A pályát egy fehér vonal jelöli, amely a játéktér részét képezi. A játéktéren a fehér 
vonalon túl egy 30 cm szélességű külső terület található, amely lejtős kialakítással rendelkezik 
és lehetővé teszi, hogy a labda visszaguruljon a játékterületre, miután elhagyta azt. 
Fekete színű matt falak zárják körül a pályát, melyek magassága 22 cm. A falakon 12 cm 
magas és 21 cm széles színes (zöld, piros, cián, magenta) téglalapok vannak. Ezeket a 
színeket úgy választották meg, hogy eltérjenek a pályán használt színektől, különösen a sárga 
és a kék színű kapuktól, valamint a sötétzöld padlótól. 

   
5. ábra. A futballpálya elrendezése és méretei 

Forrás: [10] 

A pályán két kapu található, az egyik sárga, míg a másik kék színű. A kapu 60 cm széles, 10 
cm magas és 7,4 cm mély, doboz alakú. A tetején egy keresztléc található annak 
megakadályozása érdekében, hogy a robotok bejussanak a kapuba. A pályán öt semleges pont 
található. Az egyik a pálya közepén van, míg a többi a kapuk előtt az ábrán megadott módon. 
A pályán egy középső kör (kezdőkör) húzódik, mely 60 cm átmérőjű. Minden kapu előtt van 
egy 30 cm széles és 90 cm hosszú büntetőterület, fekete színű vonallal jelölve. 
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3.2. A labda 

Ahogyan korábban említésre került a Soccer Lightweight liga infravörös fényt kibocsájtó 
labdával (IR labdával), míg a Soccer Open liga passzív labdával játszik. Mindkét esetben a 
labda semleges színű kell legyen, különösen nem lehet zöld, kék vagy sárga színű, vagy 
bármilyen egyéb olyan színű, amely összetéveszthető a kapukkal, vagy a falakon található 
színes mezőkkel. A labdának annyira tartósnak kell lennie, hogy ki kell bírnia egy maximum 
1,5 m-es esést a padlóra. A passzív labda egy 6,5 cm átmérőjű narancssárga golyó. A labda 
felületének simának és mattnak, míg belsejének üregesnek kell lennie. A labda nem tükrözheti 
a fényt. Az IR-labda 7,4 cm átmérőjű, a könnyű észleléshez infravörös LED-eket (általában 
20 db) tartalmaz. 

3.3. A robotok 

A robotok maximális átmérője 22 cm, magasságuk ugyancsak maximum 22 cm lehet. A robot 
maximális tömege a Soccer Lightweight ligában 1,1 kg, míg a Soccer Open ligában 2,4 kg 
lehet. Minden robotnak stabil fogantyúval kell rendelkeznie, melynek könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie (például a robot tetején). A fogantyú méretei meghaladhatják a 22 
cm-es magasságot. A robotnak olyan jelölésekkel kell rendelkeznie, hogy a játékvezető a 
játék során meg tudja különböztetni őket. 
A robotokat úgy kell megtervezni és programozni, hogy mozgásuk ne korlátozódjon egyetlen 
dimenzióra (azaz egy tengelyre), minden irányba tudjon mozogni az. A robotoknak azonnal 
reagálniuk kell a labdára. Legalább az egyik robotnak képesnek kell lennie arra, hogy keresse 
és megközelítse a labdát bárhol is legyen az a pályán. Emellett fontos szabály, hogy nem 
léphetnek be a kapuba. Minden olyan robot, amely 20 másodpercen belül háromszor is belép 
a kapuba, az sérültnek tekinthető és büntetést érdemel. 
A robotok nem tehetnek kárt egymásban, a labdában, illetve a pályában. Nem használhatóak 
olyan kereskedelmi készletek, amelyek csak egyféleképpen szerelhetők össze. A robotok 
építésekor nem megengedettek a narancssárga, a sárga, a kék színek, valamint a pálya 
oldalfalán elhelyezett színek sem a zavaró hatás elkerülése érdekében. Az ilyen színű 
alkatrészeket el kell rejteni, vagy semleges színnel kell festeni. 
A robot nem bocsáthat ki infravörös fényt, azonban optikai szenzorok (például infravörös 
távolság-érzékelők) használhatók mindaddig, amíg nem befolyásolnak más robotokat. Az 
infravörös fényvisszaverő anyagokat nem szabad használni. Ha a robotok festettek, azokat 
mattnak kell festeni. Az infravörös fényt tükröző kisebb alkatrészeket addig lehet használni, 
amíg más robotokat nem zavarnak. 
A robotok nem használhatnak semmilyen kommunikációt játék közben, a két robot közötti 
kommunikációt kivéve. A távvezérlés használata semmilyen formában nem megengedett. A 
robotokat manuálisan kell elindítani és manuálisan leállítani, és önállóan ellenőrizni. 

3.4. A játék 

A játék két félidőből áll. Az egyes félidők időtartama 10 perc. 5 perces szünetet tartanak a 
félidők között. Amennyiben elérik a játékidő letelte előtt a 10 gólos gólkülönbséget, a 
mérkőzés véget ér a játékidőtől függetlenül. 
A robotokhoz nem szabad hozzányúlni az indítás után. Csak a játékvezető, vagy a segédje 
húzhatja szét annyira a robotokat (ha összeakadnának), hogy újra szabadon mozogjanak. A 
robotok nem sajátíthatják ki a labdát, a többi játékosnak hozzáférést kell biztosítani a 
labdához. A gól után a következő kezdőrúgás előtt a sérült, vagy kiküldött robotok 
visszatérhetnek (ha már nem sérültek). Az a robot számít kapusnak, amelyik először ér be a 
saját kapujához tartozó büntetőterületre és addig számít annak, míg el nem hagyja azt. 
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A büntetőterületen belül a kapus elsőbbséget élvez (tilos a kapus támadása). Ha a támadó és a 
kapus megérintik egymást, a labdát azonnal a legközelebbi üres helyre kell helyezni. Az így 
elért gól nem adható meg. Amennyiben megmerevedik a játék, akkor a játékvezető hangosan 
5-ig elszámol, majd egy semleges helyre teszi a labdát. Ha egy robot a pályát határoló fehér 
vonalon kívül kerül teljes terjedelmével, akkor 1 perces büntetést kap, el kell hagynia a pályát. 
A büntetéstől a játékvezető akkor tekinthet el, ha a robot nem önszántából (hanem például 
mert kilökték) került a vonalon kívülre. 
Amennyiben a labda elhagyja a játékteret, és nem gurul vissza, abban az esetben a játékvezető 
a legközelebbi semleges pontra helyezi vissza azt. A sérült robotokat el kell távolítani és egy 
perces büntetést kapnak. Ha az egyik csapat mindkét játékosa megsérül, akkor az ellenfél kap 
1 gólt, majd további 30 mp-ként még egyet (de ez csak akkor következhet be, ha egyik robot 
sem azért sérült meg, mert a másik csapat nem tartotta be a szabályokat). 
Nem engedélyezett a többszörös védelem, amely azt jelenti, hogy egyszerre 2 robot van a 
saját büntetőterületen belül. 
A játéktér közelében álló személyeknek nem szabad semmilyen narancssárga, sárga vagy kék 
ruhát viselniük, amelyet a robotok láthatnak, a zavaró hatás elkerülése érdekében. A 
játékvezető megszakíthatja a játékot, ha a nézők bármilyenfajta zavaró hatást tanúsítanak 
(színes ruházat, IR sugárzás, fényképezőgép villog, mobiltelefon, rádió, számítógép stb.) 

3.5. Ellenőrzések 

A csapatoknak bizonyítaniuk kell a robotokat bemutató poszteren valamint egy interjúban, 
hogy milyen módon készítették el azokat. Az interjú során az egyes csapatok legalább egy 
tagjának képesnek kell lennie arra, hogy megmagyarázza a csapat robotjaira vonatkozó 
sajátosságokat, különösen az építés és programozás tekintetében. Kérhetik a csapattól azt is, 
hogy írjon egy egyszerű programot annak ellenőrzésére, hogy a csapat képes-e a robot 
programozására. Minden egyes csapatnak bizonyítania kell, hogy robotjai megfelelnek a 
megadott szabályoknak, például egy részletes dokumentációval vagy naplóval. A robotokat és 
a fejlesztési folyamatokat bármikor ellenőrizhetik a versenyek során. 
A robotokat minden nap ellenőrizni és tanúsítani kell az első játék előtt. A Szervező Bizottság 
szükség esetén további vizsgálatokat kérhet, beleértve a véletlenszerű ellenőrzéseket, amelyek 
bármikor történhetnek. A rutin vizsgálatok közé tartoznak például a tömeg mérések, a 
méretek ellenőrzése, valamint a megengedett rúgás erejének ellenőrzése is. 

3.6. Tudás-megosztás 

Nagyon fontos a tudás-megosztás, ugyanis a nemzetközi versenyre kvalifikált összes 
csapatnak meg kell osztania tervét (mind a hardvert, mind a szoftvert), nemcsak a jelen 
résztvevőivel, hanem a jövő résztvevői számára is. Ezért ezeknek a csapatoknak meg kell 
küldeniük a digitális portfoliót is a verseny előtt. Az egyik legfontosabb szabály az, hogy 
„Nem az számít, hogy nyersz vagy veszítesz, hanem az, hogy mennyit tanulsz!” 

4. Robotok építése és programozása 

Ebben a fejezetben az Eszterházy Károly Egyetem gyöngyösi Károly Róbert Campusán 
működő Robotika Szakkör focizó robotjainak megépítéséhez használt szenzorokat és 
elgondolásokat szeretném bemutatni. Ezek a megfontolások, javaslatok az iskolákban működő 
robot szakkörök számára hasznosítható információkat tartalmaznak mind a robotok építésével 
mind pedig a programozásával kapcsolatban. A javaslatok a Soccer Lightweight ligára (mely 
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infravörös fényt kibocsájtó labdával játszik) és a ma már egyre több iskolában elérhető Lego 
Mindstorms NXT vagy EV3 készletekből összeállítható focizó robotokra vonatkoznak. 
 
Az alábbi szenzorok lehetnek szükségesek a játékosok megépítéséhez (robotonként maximum 
4 érzékelő építhető be): 

• IR infra-kereső szenzor (IRSeeker sensor) 
• Színérzékelő szenzor (color sensor) 
• Ultrahang szenzor (ultrasonic sensor) 
• Érintésérzékelő (touch sensor) 
• Iránytű szenzor (compass sensor) 

Az IRSeeker szenzorok érzékelik az IR labda által kibocsátott jeleket. Mivel a robotoknak 
azonnal reagálniuk kell a labdára, valamint legalább egyiküknek képesnek kell lennie a labda 
keresésére és megtalálására, ezért ez a szenzor minden játékosnak nagyon fontos kelléke. 
A színérzékelő szenzort a fehér vonalak (a pálya határai), a büntetőterület (fekete vonalak), a 
színes kapuk, valamint a falra ragasztott színes téglalapok érzékelésére használhatjuk. Mivel a 
robotok teljes terjedelmükkel nem mehetnek le a pályáról (a robot nem kerülhet ki a fehérrel 
határolt pályáról), ezért ez a szenzor is fontos kellék. A büntetőterületet fekete vonalak jelzik. 
Mivel tiltott a többszörös védelem, vagyis egyszerre nem lehet két robot a saját tizenhatosán 
belül, ezért szükség van a robotok közötti Bluetouth kapcsolaton keresztüli kommunikációra 
is. 
Az érintésérzékelő szenzor a kapuk (kapufák, keresztléc) érzékelésére használható. Ez a 
szenzor segíthet abban, hogy se a kapus, se pedig a csatár ne léphessen be a kapuba (ellenkező 
esetben büntetés jár érte). 
Az ultrahang szenzor a labda közelségét (rúgás a labdába), illetve az ellenfél játékosainak a 
közelségét (szabálytalanság elkerülése) hivatott figyelni. Az iránytű szenzor segít az ellenfél 
kapujának tájolásában, vagyis, hogy mikor rúgható a labda kapura (ez a szenzor véd meg az 
öngóltól is). 
A szabályok szerint a robotok programozásához bármely programnyelv, interfész vagy 
integrált fejlesztési környezet (IDE) használható. Nem engedélyezett azonban a mintaprog-
ramok használata, még akkor sem, ha azokat módosították. 
Mivel a Soccer Lightweight ligának az életkortól függően van egy Primary és egy Secondary 
al-ligája is, ezért a Primary-ben versenyzők részére a programok megírásához az NXT, vagy 
EV3 grafikus nyelvét javaslom, míg a Secondary-ben versenyzők számára a RobotC 
programnyelvet. A grafikus nyelv a kicsik számára teszi könnyen megfogalmazhatóvá 
gondolataikat, míg a RobotC már professzionális, nagyobb méretű programok elkészítését is 
jól támogatja. 
A következő ábrán két általunk, a Robotika Szakkör által, elkészített robot látható (egy 
ferencvárosi és egy újpesti futballista), a kísérletezésre szolgáló minta-pályán. 
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6. ábra. Fradi – Újpest mérkőzés 

Forrás: saját 
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A 3D nyomtatás és modellezés oktatási tapasztalatai 

Educational experiences of 3D printing and modeling 
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Debreceni Egyetem, Informatikai Kar,  
Komputergrafika és Képfeldolgozás Tanszék 

papp.ildiko@inf.unideb.hu 

Absztrakt: A 3D nyomtatás napjaink dinamikusan fejlődő technológiája, amely forradalmasítja a tárgyalkotás 
folyamatát életünk szinte minden területén. 2016-ban, egy 3D nyomtató birtokában lehetőséget kaptunk arra, 
hogy hallgatóink 3D modellezéssel a nyomtatás szempontjainak figyelembevételével foglalkozhassanak. A 
kurzusokon kívül a tudománynépszerűsítő rendezvények (Lányok napja, Kutatók éjszakája, NI akadémia, 
Digitális témahét) alkalmával általános- és középiskolás korosztály számára bevezető foglalkozásokat tartottunk. 
Előadásomban arra keresem a választ, hogy mennyire lehet motiváló hatású az, hogy a tervezett tárgy 
kinyomtatható és kézbe vehető, milyen kapcsolatokat találhatunk más tudományterületekkel és hogyan 
használjuk a geometriai ismereteinket. 

Kulcsszavak: 3D nyomtatás, 3D modellezés, oktatás, Learning by doing, STEAM  

Abstract: 3D printing is today’s dynamically developing technology that revolutionizes the object-creation 
process in almost every field of our lives. In 2016, acquiring a 3D printer the curriculum of 3D modeling in our 
education was renewed taking into account the 3D printing’s aspects. Besides, we had opportunity to hold 
introductory modeling sessions for primary and secundary school students at Science Promoting Events (e.g. 
Girls’ Day, Researchers’ Night, NI Academy, Digital Theme Week). 
The aim of my lecture is to summarize motivating effect of our design’s printability, to uncover relationships 
with other disciplines and how to use our geometric knowledge. 

Keywords: 3D printing, 3D modeling, education, Learning by doing, STEAM  

1. Bevezetés 

A 3D nyomtatás napjaink egyik legmodernebb és legígéretesebb technológiája a számítógépes 
modellezés, formatervezés, prototípus gyártás területén. A 3D nyomtatás alatt azt a 
folyamatot értjük, amikor egy digitális modell alapján elkészül egy tárgy rétegről rétegre 
történő építő eljárás segítségével. Nagyon változatos alapanyagok használhatóak (többféle 
hőre lágyuló műanyagok, fényre kötődő fotopolimer vagy különböző fém- vagy 
műanyagporok) és attól függően, hogy mennyire pontos tárgyat szeretnénk készíteni, 
választhatunk különböző pontosságú nyomtatók közül. Bár az ipari felhasználású eszközök 
nagyon pontos nyomtatvány készítésére alkalmasak, figyelembe kell venni minden esetben 
azt is, hogy milyen céllal dolgozik a nyomtató. Funkcionális elem pótlása során az alapanyag 
és technológia kiválasztása esetén szempont lehet az is, hogy milyen mechanikai vagy 
hőhatásoknak lesz kitéve a munkadarab. Ha csak a forma kipróbálása a cél, akkor nem kell 
nagyon tartós tárgyat készíteni, akár a nyomtatás gyorsasága is fontos lehet. A 3D nyomtatás 
egyre inkább teret hódít az életünk minden területén: készíthetők apróbb ékszerek, 
mintadarabok, makettek, implantátumok, járművek, épületek, de nyomtathatók bizonyos 
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alapanyagokból ételek, és folynak kutatások az elő szövettel történő nyomtatással 
kapcsolatosan is.  
Az elmúlt 20 évben a 3D nyomtatással foglakozó hazai és külföldi vállalatok, cégek 
munkájában olyan új lehetőségek és távlatok nyíltak, hogy joggal mondhatjuk, hogy jelenleg 
egy újabb ipari forradalmat élünk: az Ipar 4.0 megváltoztatja az ipari és gazdasági szereplők 
gondolkodását [1]. A közeljövőben a digitalizáció hatásaként a munkahelyek közel tizede 
meg fog szűnni vagy átalakul, amely komoly kihívások elé állítja az oktatási intézményeket.  
Napjainkban több olyan kezdeményezéssel találkozhatunk a világban, amelyben a 3D 
nyomtatók gyártói és forgalmazói közvetlenül oktatási intézmények számára nyújtanak 
eszközbeli támogatást pályázati formában. A cél ebben az esetben kinevelni a felnövekvő 
generációt, amely érti a térbeli modellezés folyamatát, és rendelkezik a nyomtatáshoz 
szükséges alapvető ismeretekkel, tapasztalatokkal [2]. 
Dolgozatomban áttekintem azokat a lehetőségeket, melyek a Debreceni Egyetem Informatikai 
Karán milyen lehetőségek nyíltak a 3D nyomtatás megismerésére,  

2. MakerBot a tanteremben 

2016 januárjában a FreeDee Printing Solution Kft. a MakerBot eszközök hivatalos 
forgalmazójaként pályázatot írt ki oktatási intézmények számára 3d nyomtatók elnyerésére. 
Az amerikai anyacég 11 db nyomtatót ajánlott fel magyarországi iskolák támogatására, 
melyekre több, mint 400 pályázat érkezett. A célcsoport alapvetően az általános- és 
középiskolák voltak, de lehetőség nyitott volt a kollégiumok és felsőoktatási intézmények 
számára is. Ezen pályázat egyik nyertese a Debreceni Egyetem Informatikai Kara lett, így egy 
MakerBot Replicator 5th Generation típusú nyomtató került a tulajdonunkba [3]. 
A FreeDee Kft. nemcsak a pályázat lebonyolítását vállalta, hanem azt is, hogy a nyertes 
intézményeknek folyamatos támogatást nyújt az eszközök használatában, a nyomtatások 
előkészítésében, tervezési feladatokban. Első körben az a tanárok és oktatók egy egynapos 
alapképzésen vehettek részt, később létrejött 3Dtech az iskolákban Facebook csoport, 
melyben a tanárok közvetlenül is segíthetik egymást vagy tapasztalatokat oszthatnak meg 
egymással.  
Nemzetközi együttműködéssel az elmúlt öt évben több oktatási segédlet, tréning, 
modellgyűjtemény jött létre a gyártók és felsőoktatási intézmények támogatásával. Ezek célja 
kivétel nélkül az volt, hogy feltérképezzék, hogy iskolai környezetben hogyan jelenhetnek 
meg a 3D technológia eszközei, eljárásai és mennyiben segítik más tudományterületek 
oktatását, az összefüggések megértését. Az 1. ábra összefoglalja ezeket az alkalmazási 
területeket, példákat említ, de fontos megemlíteni, hogy a hazai oktatás összességében még 
nem tud élni a technika adta lehetőségekkel. Ennek egyik oka, hogy az eszközök beszerzésére 
szinte csak korlátozott pályázati lehetőségek vannak, illetve a folyamatos üzemeltetés 
alapanyagot is igényel, másrészt szükség van lelkes tanárokra, akik vállalják az ezzel járó 
többletfeladatokat. 
A nyomtatásra alkalmas 3D-s modell elkészítése része lehet az iskolai feladatoknak. A 
műszaki szakgimnáziumok minden bizonnyal rendelkeznek a szükséges szoftverek oktatási 
verzióival, de több program ingyenesek elérhető bárki számára. Ilyen például a Tinkercad, 
amely az Autodesk böngészőben futtatható alkalmazása, a használatához stabil 
internetkapcsolatra és egy regisztrációra van szükség [4]. A Tinkercad már 8-10 éves kortól 
nagyszerű kikapcsolódást nyújthat, a haladó modellezők számára a legnépszerűbb 
alkalmazások között szerepelnek a következők: SketchUp, Blender, OpenSCAD [5]. 
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1. ábra. A 3D technológiák alkalmazási területei az iskolákban [3] 

A MakerBot és felsőoktatási intézmények támogatásával kidolgozásra került egy alapszíntű 
modellezési és nyomtatási tananyag, melyet Európa számos országában is alaptankönyvnek 
tekintenek [6].  
A 3D nyomatók felhasználói közössége több modellgyűjteményt is szívesen üzemeltet, 
melyhez igen gyakran gyártók is csatlakoznak. Ezen oldalakról első sorban modellek 
tölthetőek le, illetve a nyomtatás sikeressége érdekében a felhasználók megosztanak 
különböző tapasztalatokat, nyomtatási paramétereket, gyakran még a munkafájlokat is [7][8]. 
Látható, hogy jelenleg, ha egy intézmény rendelkezik egy 3D nyomtatóval, akkor egy saját 
kurzus, szakkör vagy akár tematikus tábor foglalkozásainak, tematikájának kidolgozása 
széleskörűen támogatott. 
A 3D nyomtatás láthatóan (1. ábra) nemcsak a természettudományos ismeretek megértését 
támogathatja, hanem komplex, projektszerű feladatok egyéni vagy csoportban történő 
megoldásához is kiválóan alkalmazható. Ezzel a 3D technikák kiválóan beemelhetők a 
STEAM elveken alapuló élményközpontú "learning by doing" oktatásba. A STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) nem más, mint a hagyományos 
tantárgyak helyett azok újszerű megközelítésben való oktatása, melyben a különféle 
tudáselemek egy-egy feladaton belül együttműködve segítik a feladat teljesítését. A hazai 
iskolákban leginkább tanárfüggő az, hogy mennyire jelenik meg ez az oktatási szemlélet, 
leginkább nyílt napokon, fesztiválkörnyezetben találkozhatunk vele. Ezért tartottuk fontosnak, 
hogy az informatikus hallgatónak biztosítsuk a lehetőséget egy ilyen szemléletű kurzus 
teljesítésére. 

3. 3D nyomtatás és modellezés kurzus 

A 3D nyomtatás és modellezés alapismeretei 2016. őszétől kurzus formájában is elérhetővé 
váltak az Informatikai Kar (IK) minden alapszakán és az informatika-tanárszakon. Célunk az 
volt, hogy ne csak felsoroljuk a szabályokat és az alapelveket, hanem választott feladatokkal 
azonnal alkalmazzuk is azokat, miközben az elkészült modelleket a félév során (de nem 
mindig az gyakorlat idejében) kinyomtatjuk. A gyakorlatok számítógépes laborban zajlanak 
két óra időtartamban, ahova erre az időre bevisszük a nyomtatót, így a hallgatók lehetőséget 
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kapnak arra, hogy a nyomtatót üzembe helyezzék, nyomtatószálat cseréljenek, nyomtatást 
indítsanak. A következő témaköröket érintjük: 

− A 3D nyomtatás története, különböző technológiák és alapanyagok áttekintése. 
− A 3D nyomtatás és az additív gyártástechnológia alapjai. 
− A nyomtatás előkészítése: szeletelés, nyomtatási paraméterek beállításai. 
− 3D modellek keresése repozitoriumokban és adatbázisokban, utómunkák  
− Modellezési alapok: vázlatok, vázlatalapú műveletek a modellek. 
− Alaptestek (primitívek), műveletek primitívek felhasználásával, CSG (Constructive 

Solid Geometry) modell. 
− Részlet gazdag modellek és összeállítások készítése, transzformációk, átméretezések. 
− A modellek véglegesítéséhez objektumalapú műveletek: letörések, lekerekítések, 

kiosztások, kapcsolatok az összeállításokhoz. 
− A nyomtatható modellekkel szemben elvárások: STL generálása watertight modellek 

létrehozására, mozgó alkatrészek, hézagok, falvastagság, STL-hibák javítása, felületi 
hálók (mesh) kezelése. 

A kurzus teljesítéséhez elvárás, hogy a hallgató önálló munkát is készítsen. A kurzus első 
futásakor a modellezés alapok gyakorlására kiadott feladat egy tubusprés készítése volt, a 
megoldások sokszínűségét a 2. ábra is mutatja. A modellek Tinkercad-ben készültek, ahol 
lehetőség van a térbeli formák egyesítésére, kivonására, ezáltal különböző formájú lyukak, 
lenyomatok készítésére, melyekhez geometria testek, számok, betűk, feliratok, 
paraméterezhető összetett formák állnak a felhasználók rendelkezésére [4]. 

 
2. ábra. A modellezési alapok gyakorlására szánt tubusprés feladat néhány megoldása.  
(Szabó Tamás, Losonczi Nándor, Szegedi Balázs István, Bordán Imre, Potornai Anett,  

Bodonyi Andrea Beatrix, Dienes Nikolett, Perge György, Kovács Máté Olivér, Grenczer Márk,  
Kovács Eszter, Buczkó Andrea, Kósa Nikolett, Baksa Valentin, Kovács Réka, Lévai Márton munkája) 
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A precízebb feladatok közé tartozott egy keret és a közepén elhelyezkedő forgó tengely 
modellezése, mellyel egyedi karácsonyfadíszeket készíthettek a hallgatók (3. ábra). Ekkor a 
SolidWorks szoftvert használtuk, amely az egyik legkorszerűbb 3D-s tervező- és szimulációs 
modellező eszköz [9]. Nem kínál alaptesteket (primitíveket), de számos eszközzel támogatja a 
térbeli formák gyors előállítását, az azok halmazműveletekkel történő kombinálását, az 
utólagos finomításokat és összeállításokat. Ezen munkák érdekessége, hogy a modell két 
külön részt tartalmaz, amelyek között hézagnak kell lennie, ez biztosítja azt, hogy egyszerre, 
egy nyomtatási menetben elkészül a dísz, és a középső forma azonnal meg is forgatható. 

 
3. ábra. Forgó közepű karácsonyfadíszek  

(Potornai Anett, Buczkó Andrea,Treml Ferenc munkája) 

Az önálló munkák közül ki kell emelnünk, hogy többen terveztek asztali mobiltelefontartót a 
saját készülékükhöz, de a modellezésbe belefeledkezve nagyon aprólékos kidolgozású 
hajómodell is készült (4. ábra). 

  
4. ábra. Példák önálló hallgató munkákra: egyedi tervezésű telefontartó és hajómodell  

(Sipos Mihály és Bereczki Ádám Sándor munkája) 

Általában a modellezési feladatokban a nehézséget a befoglaló formák helyes megtalálása és a 
térbeli testek és a vetületeik közötti kapcsolatok értelmezése okozza. Míg egy átlagos 
gyakorló feladatban nincs személyes érintettség, addig a nyomtatás lehetősége és az, hogy 
használható tárgy készül igen nagy motivációt jelentett. A Tinkercad-ben különösen jellemző, 
hogy a transzformációk, átskálázások egérhasználattal könnyen kivitelezhetők, melyekkel egy 
egyszerű modell jelentős mértékben torzul. Itt a felhasználónak kell átgondolnia, hogy mely 
transzformációkra és milyen sorrendben van szüksége a kívánt eredmény eléréséhez. A 
vizuális megerősítés segít a helyes sorrend megtalálásában, és így visszacsatolás lehet pl. a 
matematikai tanulmányokhoz is.  
A Bevezetés a 3D nyomtatásba és modellezésbe kurzust az elmúlt két félévben összesen 4 
csoportban 60 hallgató teljesítette. A csoportok többnyire különböző szakos és évfolyamos 
hallgatókból szerveződtek, és ez a tény a kooperatív munka során még előnyt is jelentett. A 
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nyomtatási tapasztalataink és a hallgatói munkák dokumentálására elindítottuk a 3D-ben 
printelődIK blogot [10]. 
Az IK képzéseinek megújítása során a 2017 őszétől már csak a Programtervező informatikus 
BSc szakos hallgatók számára lesz elérhető. 

4. 3D nyomtatás a tudománynépszerűsítő rendezvényeken 

Az IK aktív részvevője a különböző tudománynépszerűsítő eseményeknek, rendezvényeknek, 
de szívesen veszünk részt az ismeretek, technológiák fesztiválkörnyezetben történő 
megjelenítésében is. A 3D nyomtatás és modellezés témájú előadásaink, bemutatóink és 
workshopjaink előnye, hogy minden esetben a jelenlévők előismeretinek megfelelően 
alakíthatók.  
Az elmúlt években a következő eseményeken és rendezvényeken vettünk részt. 

− Kutatók Éjszakája 
Európa legnépszerűbb tudománynépszerűsítő eseménye, melyet minden szeptember 
utolsó péntekén rendeznek meg. Az IK 5 éve csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, 
és 2016-ban kora délutántól az épület bezárásáig folyamatosan zajlott a 3D nyomtatási 
bemutató, és több alkalommal modellezési gyakorlaton is részt vehettek az 
érdeklődők.  

− Lányok Napja 
A Lányok Napja programsorozat célja, hogy felkeltse a tizenéves lányok érdeklődését 
a műszaki, természettudományos és informatikai szakterületek iránt. Fő szervezője a 
Nők a Tudományban Egyesület, de az ország minden nagyobb városában a helyi 
felsőoktatási-, kutatási intézményei, informatikai cégei látják vendégül a regisztrált 
lányokat. Rövid modellezési gyakorlatokkal és nyomtatási bemutatókkal színesítettük 
az IK programját. 

− Színpadon a természettudomány/Science on Stage 
Science on Stage a műszaki-természettudományos tárgyakat tanító európai tanárok 
legnagyobb oktatási fesztiválja, melyet kétévente rendeznek meg. A köztes években a 
résztvevő országokban helyi fesztiválok formájában történik a delegációk szakmai 
zsűri általi kiválasztása. 2016 őszén a 3D nyomtatáshoz kapcsolódó modellezési 
workshopunk nagy érdeklődést váltott ki, eredményként főként szakmai kapcsolatokat 
mondhatunk.  

− Országos Közoktatási Szakértői Konferencia 
A konferencia célja, hogy a résztvevők megismerjék a köznevelés, a szakképzés előtt 
álló feladatokat, az ágazati irányítás terveit, szándékait, fejlesztési elképzeléseit az 
oktatás eredményességének és minőségének biztosítása érdekében. Az intézmények 
segítséget kapjanak ahhoz, hogy felkészülhessenek a köznevelési rendszert érintő 
aktuális változásokra, intézkedésekre és megismerhessék az Európai Unió által 
finanszírozott, a nevelési-oktatási rendszert érintő fejlesztési projekteket, valamint a 
jövőben induló fejlesztési irányokat. Továbbá erősödjön a párbeszéd az 
oktatáspolitikusok, az oktatási szakemberek, valamint az intézmények, a szakértők, a 
szakmai szervezetek között. A 2016-os konferencia témakörei a demográfia, 
digitalizáció, tartalomfejlesztés, munkavállalói kompetenciák köré épültek, a 
rendezvény teljes ideje alatt az IK standjánál vártuk az érdeklődőket. 
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− NI akadémia – A jövő szakemberiért 
A jövő természettudományos szakembereiért indította útjára National Instruments (NI) 
és az Agóra Tudományos Élményközpont az NI Akadémia előadássorozatát. Célja a 
felső tagozatos, középiskolás korosztály számára a mérnök- és informatikus szakmák 
népszerűsítése, érdekes témakörök előadásokban való bemutatása. A 3D technológiák 
iránti általános érdeklődést is jól tükrözi, hogy előadásunkra több, mint 300 fő 
regisztrált. 

− Digitális témahét 
A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és 
elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitális 
kompetenciafejlesztés az informatika órán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt 
vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében 
fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során. 2017-ben első 
alkalommal vettünk részt a partnerprogramban, és kínáltunk előadásokat és 
foglalkozásokat általános és középiskolai csoportoknak. A témahéthez kapcsolódóan 
40 órányi foglakozást tartottunk több, mint 400 diáknak és a kísérőtanáraiknak, és 
rendhagyó módon a jövő matematikatanárainak (a DE matematikatanár-szakos 
hallgatóinak) is kínáltunk egy bevezető nyomtatási és modellezési workshopot. 

− TechCsajok 
A TechCsajok rendezvénysorozat célja, hogy a pályaválasztás előtt álló lányok 
érdeklődését a technika, a természettudományok vagy az informatika területe felé 
irányítsa, a cégekkel, környékbeli egyetemekkel és főiskolákkal együttesen bemutassa, 
hogy milyen dolgokkal foglalkozhatnak a műszaki területen diplomát szerzett nők. Az 
rendezvény a Német- Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara kezdeményezésére négy 
egyetemi városban került megrendezésre. A debreceni helyszínen közel 350 lány és 
kísérőtanáraik számára volt elérhető, az IK standján fogadtuk az érdeklődőket. 

− Campus fesztivál 
A Campus fesztivál Kelet-Magyarország legnagyobb fesztiválja, melyet a Debreceni 
Egyetem kiemelten támogat. A programot színesíti, hogy az Egyetem tér nevű 
programhelyszínen lehetőséget kapnak a különböző karok és szervezeti egységek a 
tevékenységük és az ahhoz kapcsolódó érdekességek bemutatására.  

− Szakmai kirándulások, nyílt napok 
A DE beiskolázási tevékenységének egyik eleme, hogy egyetemi küldöttségek 
ellátogatnak a régió középiskoláiba, hogy bemutassák a képzéseiket és azokban rejlő 
lehetőségeket. Ezzel párhuzamosan egyre több felkérést kapunk, hogy az 
osztálykirándulások szakmai kiegészítéseként előadásokat, bemutatókat, gyakorlatokat 
tartsunk.  

Az előbbi felsorolásból is látható, hogy a 3D nyomtatás körüli tevékenységünk nemcsak a 
saját kurzussal kapcsolatos hagyományos keretek között zajló oktatási tevékenységet jelenti, 
hanem a nagy része a társadalmi szerepvállalás részeként az információ széles körben történő 
megosztása. Ezt a tevékenységet a kollégáimmal beiskolázási szempontból fontosnak tartjuk, 
és bízunk abban, hogy a tehetséges diákok egy része egyetemünket választja a továbbtanulás 
során.  
A népszerűsítő tevékenységünk során kapcsolatba kerültünk olyan középiskolákkal és az ott 
dolgozó lelkes tanárokkal, akikkel technikai és módszertani témákban tudunk egymásnak 
segítséget nyújtani. 
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5. Összefoglalás 

A 3D nyomtatás napjaink egyik legdinamikusabban fejlődő technikája, amely nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy új távlatokban gondolkodjunk a tárgyalkotás, modellalkotás, 
prototípusgyártás területén. Hosszú távon azonban az eredmények nemcsak az eszközeink 
újszerű előállításában segítenek, hanem az a végső cél az emberi szervezet által befogadható 
implantátumok és akár szövetek nyomtatása. Ehhez a technikai fejlődésen túl komoly 
anyagtani kutatásokra is szükség van.  
Az informatikus képzése során nagyszerű lehetőség, hogy a 3D nyomtatási ismeretek a 
képzésük során elérhetővé váltak, erre alapozva több hallgató tervezi saját nyomtató 
vásárlását vagy építését. Olyan feladatokkal találkoztak, melyek képessé tették őket arra, hogy 
saját felhasználásra különböző tárgyak terveit el tudják készíteni, vagy a letöltött modelleken 
módosításokat tudjanak végrehajtani. Szakmai gyakorlatok során bátrabban vállalnak 3D-s 
feladatokat és többen azt is le tudják képzelni, hogy ilyen munkát végezzenek az egyetemi 
tanulmányaik után. 
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Absztrakt: A DevOps napjaink legfejlődőbb szoftverfejlesztési módszertana, amely szerint a szoftver fejlesztése 
és üzemeltetése nem egymástól elválasztott folyamatok, hanem olyanok, amelyek kölcsönösen hatnak egymásra. 
Jelenleg a DevOps nem egy kiforrott módszertant takar, hanem sokkal inkább filozófiai gondolkodásmódot,  
amihez számtalan különböző jellegű eszköz kapcsolódik. A DevOps a verziókövetőben lévő kód változásaitól 
kezdve folyamatosan szem előtt tartja, hogy a módosítás élessé válik a valódi futtató környezetben, ezért átfogó 
tesztelést igényel, alaposan elemzett forráskóddal működik együtt. Az elemzések végén az új verzió életbe léphet 
a valódi futtató környezetben, a beüzemelést is automatikusan végre kell hajtani és a rendszer monitorázását meg  
kell kezdeni. Jelen előadás a DevOps módszertan oktatási nehézségeire mutat rá: a nagyon átfogó és 
folyamatosan fejlődő eszközkészletet, a különböző eszközök határainak elmosódását, a formális módszertanok 
hiányát. 

Kulcsszavak: DevOps, oktatás, szoftverfejlesztés 

Abstract: The DevOps is an emerging software development methodology nowadays in which the development 
and operation tasks are not separated but they affect each other mutually. However, the DevOps is not a mature 
methodology but a mindset or culture with so many related tools with different aims. The DevOps process starts 
when a change is commited in the software repository and it knows that the change may be deployed to the 
production environment, so the features are tested comprehensive, as well as, the source code itself. After the 
analysis the new releases can be available in production, so the deployment process should be executed 
automatically and system monitoring should be started. This presentation shows the difficulties in teaching the 
DevOps methodology: the very comprehensive and continuously developed toolchain, the blur of borderlines of 
the tools and lack of formal methodologies. 

Keywords: DevOps, teaching, software development 

1. Bevezetés 

Napjaink legdinamikusabban fejlődő szoftverfejlesztési módszertanává a DevOps megköze-
lítés vált. A DevOps a  már jól ismert Continuous Integration és Continuous Delivery szoft-
verfejlesztési gyakorlatnak a kibővítése. A DevOps azt a nézetet képviseli, hogy a szoftver 
fejlesztése és üzemeltetése nem két különálló tevékenység, hanem kifejezetten összetartoznak, 
ezért ezek ne váljanak szét, hathassanak egymásra. A neve is ebből adódik: a Development + 
Operations rövidítése.  
Jelenleg a DevOps módszertan nem szerves része az oktatásunknak, pedig egyre nagyobb 
szükség lenne erre, a cégek már keresik a ,,DevOps Engineer”-eket. Sajnos a DevOps 
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oktatását nem könnyű az egyetemi struktúrában megtalálni. Bizonyos kapcsolódó témák, mint 
például cloud technológián alapuló szoftverek  már bekerültek a képzésbe, de ez nagyon kis 
részét fedi le a DevOps módszertannak [7]. A cikkben arra a kérdésre keressük a választ, hogy 
mik a DevOps oktatásának nehézségei, milyen feladatokra kell felkészülnie egy ilyen 
kurzusnak.  

2. Eszközkészlet 

A DevOps módszertan eszközei rendkívül széles skálán mozognak: különböző verziókövető 
eszközöknél kezdődnek (pl.  Git, Subversion), build rendszerekkel folytatódnak: ezek már 
önmagukban kellően eltérőek, bonyolultak, komplexen konfigurálhatóak és plug-in-elhetőek 
[1]. Gyakran az alap build folyamatoknak szerves része a unit testek lefutása. Ezután 
következhetnek a hosszabb ideig futó tesztek: komponens- és integrációs tesztek lefutása és 
kiértékelése, majd az end-to-end és UI tesztek futnak legvégül. Ezek működését, végrehajtását 
rendszeresen build server-eken nyomon követni, ahol mindenki láthatja, hogy milyen 
változások hatására, hogyan változnak a különböző tesztesetek eredményei, melyeket kell 
javítani, ki foglalkozik éppen a problémával. Napjaink CI rendszerei (pl. Jenkins) rendkívül 
átfogó konfigurációs lehetőségekkel bírnak, de az alapötlet nem bonyolult. Ilyen eszközök 
használatának oktatása és számonkérése már létezik [8]. A DevOps rendkívül fontosnak tartja 
az alkalmazás átfogó tesztelését, hiszen az a koncepció, hogy ha az új fejlesztés megfelelőnek 
minősül, akkor akár egyből kerüljön át az éles, aktuálisan futó rendszerbe automatikusan. Ez 
igényli a komplex minőségellenőrzést. Nem csak regressziós jellegű unit-, komponens-, 
integrációs és end-to-end tesztek futnak le automatizáltan, hanem statikus kódelemzőek 
igyekeznek még több hibát észrevenni a forráskód vizsgálatával, sebezhetőségi, törhetőségi 
(vulnerability) vizsgálatok futnak a háttérben, performancia elemzések futnak le.  
A DevOps a technológia fejlődésével együtt magával hozta az új típusú futtató felületeket, 
mint például cloud-ban futó virtuális gépeket vagy Docker contain-eket. A Docker container 
egy hoszton futó operációs rendszer-szintű izolációval rendelkező egység. Jellemzően egy 
komplex alkalmazás egy önállóan futni képes alrendszerét futtatja (pl. adatbázis). Docker 
esetében a konténerek egy host-on futnak, namespace-ek (névterek) segítségével valamilyen 
fokú csoportosítás lehetséges. A konténerek között kommunikáció hálózaton keresztül vagy 
megosztott volume-okkal történik. A Docker egy repository-ban tárolt image-kből indít 
konténereket. A kubernetes olyan konténerizált megoldást nyújt, ahol az egyes konténerek 
külön host-okon is futhatnak.  
A Docker, mint platform számos egyéb eszközt biztosít orchestráláshoz, repository 
kezeléshez, image-ek előkészítéséhez, például Docker Swarm, Docker Compose, stb. 
Egy alkalmazási deployment folyamata két fontos részből áll: az infrastruktúra (pl. virtuális 
gépek) előállítása, amelyen az alkalmazás futni fog és a rendszer komponenseinek, valamint 
függőségeinek (például webszerverek, adatbázisok, message queue-k, router-ek, tűzfalak) 
installációja. Jellegzetes DevOps eszközök a Configuration Managament szoftverei (pl. 
Ansible, Chef, Puppet, stb.) Ezek az elindított hoszton futó szoftverek automatikus 
konfigurálásért felelnek, elvonatkoztatnak a futatott operációs rendszer fajtájától, feltelepítik a 
szoftvereket és függőségeiket, megfelelő konfigurációval látják el és inicializálják a 
komponenseket. 
A DevOps kihangsúlyozza a monitorozást és log-olást az üzemeltetésben, valamint ennek 
folyamatos feldolgozását és kiértékelését. Ennek egy eredménye az lehet, hogy az üzemben 
lévő rendszernél garantáljuk a magas elérhetőségét (high availability, HA). A rendszer 
közbeléphet, ha arra utaló logokat kap, ami ellehetetleníti a szoftver további működését. 
Ehhez akár BigData elemzések, gépi tanulási algoritmusok is szükségesek lehetnek. A 
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DevOps-intenzív környezetekben, akár tudatosan próbára tehetik a szoftver strapabíróságát, 
pl. ChaosMonkey teszteléssel/üzemeltetéssel. 

3. Problémák 

Ahogy az előző fejezetben bemutattuk a DevOps kultúra nagyon széleskörű eszközkészlettel 
bír, aminek megtanulása/megtanítása önmagában időigényes feladat. Emellett számos 
nehézség bonyolítja a DevOps-kultúra oktatását.  
A hagyományos Software Engineering (Szoftvertechnológia) tárgyak jellemzően a szoftver 
életciklusának korai és középső szakaszával foglalkoznak [2]. Bemutatják a követelmények, 
tervezési, fejlesztési, tervezési fázisokat, de csak említés szintjén jön elő a beüzemelés 
(deployment) és karbantartás (maintenance). 
Az eszközök fejlődnek, hetente újabb és újabb verziók, eszközök, plugin-ok jelennek meg 
ezekhez az eszközökhöz. Dicséretes, hogy fejlődnek a szoftverek, de nagyon nehéz követni, 
hogy milyen irányba haladnak a fejlesztések. A változások néha nem szerencsések, az 
eszköztípusok közötti határvonalak egyre halványulnak: például korábban az Ansible 
configuration management eszköz egy korábban elindított virtuális gép automatikus 
felkonfigurálását tette lehetővé a futatott operációs rendszertől függetlenül. Az eszköz nem 
foglalkozott ezzel, jellemzően pl. Vagrant segítségével létrejött az infrastruktúra (pl. virtuális 
gépek), utána az Ansible feltelepítette és konfigurálta a szükséges szoftvereket (pl. 
futtatókörnyezeteket, adatbázisokaz, message queue-kat). Hasonló jellegzetesség, hogy egy-
egy újítást több különböző eszközzel lehet megvalósítani (pl. Docker container-ek 
orchestrációjához használhatunk Kubernetes-t, Docker Swarm-ot, OpenStack-es Kubernetes 
esetén OpenStack Magum-ot, stb.). Kicsit eltérő megközelítéssel lehet leírni az orchestrációs 
feladatokat, amihez végül kidolgoztak egy szabványos, hordozhetó nyelvet (TOSCA[6]), 
aminek használatához újabb eszközök kellenek.  
A DevOps megközelítés kicsi programoknál nehezen demonstrálható, komplexebb 
szoftvereknél könnyebben kijönnek a módszertan előnyei. Tehát olyan példaalkalmazásokkal 
lehetne bemutatni a módszertan valódi előnyeit, ami már önmagában átfogó tananyagot 
igényel (microservice-ek, hálózati alapok és kommunikáció, adatbázisok, REST API-k stb.), a 
DevOps eszközkészlete szintén ráépül a tananyag teljes arzenáljára (fejlesztési és tesztelési 
módszertanok, parancssori környezetek, shell és egyéb script-ek, verzió követés, Continuous 
Integration, virtualizációs technológiák, stb.) 
Az előző problémák felvetik azt a kérdést is, hogy a képzés mely pontján lehet bevezetni egy 
DevOps-szal foglalkozó kurzust. Az első kérdés, hogy BSc-n vagy MSc-n érdemesebb-e 
tanítani. Már ez sem könnyű kérdés hiszen, mint látható, sok előismeret szükséges a 
módszertan oktatásához, ami miatt az MSc-n logikusabb helye lenne. Ellenben gyakorlati 
megközelítése inkább BSc-re predesztinálja. Az is a BSc mellett szól, hogy több ember ismeri 
meg ezeket a fogalmakat, eszközöket és elveket. Egyszerűen olyan ipari tapasztalat szükséges 
a DevOps alkalmazásához, ami sem a hallgatóknál, sem az oktatóknál jellemzően nincs meg. 
Hibrid skill-ek szükségesek a DevOps oktatásához és tanulásához [2]. 
A konténerizált megoldásoknál jellemzően Docker-t vagy Kubernetes-t szokás használni, 
addig a cloud-ok elég sokfélék lehetnek: Amazon AWS, OpenStack, VMWare vSphere, 
Microsoft Azure,  stb. Ezek jelentősen eltérnek felépítésben, megközelítésben,  API-ban és 
User Interface-en is. Arra nincs lehetőség, hogy mindet bemutassuk. Általánosan 
megfogalmazva a problémát: nem lehet realisztikus környezetet könnyedén garantálni [2].  
Az automatizálás azt is jelenti, hogy az eszközök többnyire parancssori környezetből 
használandóak, nincsenek kényelmes IDE-k vagy csak limitáltan alkalmazhatók. Ezt 
manapság a hallgatók nehezen emésztik meg, az eszköztár mérete ismételten problémás. 
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Hibák (pl. el nem induló komplex alkalmazások) esetében a debug-golás szintén nehéz és 
sokszor nem a programozási eszközökre fókuszál, hanem például elakadó hálózati 
kommunikáció miatti Linux parancssori hálózati nyomonkövetésekre, tűzfal szabályok 
lekövetésére. Ezeket jellegzetesen megint parancssori eszközökkel végezzük el. 
Külön nehézségként jelenik meg a számonkérés és az osztályozás problémája [2]. Ez 
szinkronban van a valóságos DevOps-alapú helyzetek egyetemi szintű elérhetőségével vagyis, 
hogy nem lehet olyan közel valóságos problémát és környezetet elérni, ahol tényleg szükséges 
a DevOps. 

4. Összefoglalás 

Jelen cikkben a DevOps módszertannal foglalkoztunk, mivel jelenleg ez napjaink leggyor-
sabban fejlődő irányelve a szoftverfejlesztésben. A cégek egyre jobban keresik a DevOps-
engineer-eket, de az egyetemi BSc/MSc képzésbe még nem tudtuk bevezetni az oktatását, 
csak bizonyos részeit. Bemutattuk a DevOps pipeline-ok alapvető működését és megvizs-
gáltuk, hogy a DevOps oktatása milyen elvek miatt tekinthető nehéz feladatnak. 
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Absztrakt: Az informatika felsőoktatásában tapasztalható a hallgatók heterogén készsége a programozás 
elsajátításában. A jelenség szélsőséges differenciához vezet, jóllehet a felsőoktatásba a terület iránt elkötelezett és 
feltehetően a középfokú informatika oktatásban már jó eredményeket felmutató diákok felvételére számítunk. A 
jelenség nem feltétlenül a tanulási affinitásban keresendő.  A készséget a képesség előzi meg, amelyben genetikai, 
majd korai szocializációs folyamatok is szerepet játszanak. A korábban általunk kifejlesztett fényprogramozási 
eljárás, mikrokontroller alapú hardver és szoftverrendszer, alkalmasnak bizonyult a teljes életkor intervallumban 
az algoritmus alkotó-képesség tesztelésére. Vizsgálataink abba az irányba mutatnak, hogy a hosszabb iskolázottság 
során elsajátított programozási tudás nincs olyan szoros összefüggésben az algoritmus-alkotó képességgel, mint 
ahogyan azt feltételeztük. Habár a tanulási folyamat szignifikánsan növeli az algoritmizálási képesség fejlődését, 
e-mellett markánsan fellépnek olyan tényezők, amelyeket már kisgyermek korban is differenciáltan tudunk mérni 
a rendszerünkkel. Ezek a képességek jelentősen befolyásolják az oktatás sikerességét, így mélyebb vizsgálatuk 
mindenképp indokolt. Az algoritmus-alkotó képesség kialakulásának jobb megértése közelebb vihet minket a 
programozás oktatás hatékonyságának javításához az alapfokútól a felsőoktatásig. 

Kulcsszavak: algoritmusalkotó-képesség, fényprogramozás, oktatás 

Abstract: The skill-levels of Information Technology students at a higher education level needed for learning 
programming tend to be heterogeneous. Although, the students that are expected to gain admission are those 
committed to their field of study and supposedly with good results at the middle-level education of Information 
Technology, the phenomenon leads to extreme differences. The phenomenon is not necessarily rooted in their 
affinity for learning. Skill is preceded by ability, which is affected by genetics and early socialization. Developed 
by us earlier, light programming, a micro controller based hardware and software system, has proven suitable for 
testing algorithm designing ability at any age. Research results point to the conclusion that the programming 
skillslearned during a longer education and the ability to design algorithms are not so closely related as was 
previously assumed. Although education significantly helps develop the algorithm designing ability, such factors 
that we can measure differentially with our system in early childhood already also have a major role. These abilities 
affect the success of education considerably, calling for a deeper examination. An understanding of the 
development of the algorithm designing ability might bring us closer to improving the efficiency of teaching 
programming from the basic level to higher education. 

Keywords: algorithm designing ability, light programming, education 

1. Bevezetés 

Az informatika felsőoktatásában tapasztalható a hallgatók heterogén készsége a programozás 
elsajátításához. A jelenség szélsőséges differenciához vezet, jóllehet a felsőoktatásba a terület 
iránt elkötelezett és feltehetően a középfokú informatika oktatásban már jó eredményeket 
felmutató diákok felvételére számítunk [6]. 
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A közoktatásban egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanulók kognitív képességeinek fejlesztése. A 
mindennapi életben szükség van a tudatos gondolkodásra, mellyel a napi problémákra tudunk 
gyors és hatékony megoldásokat találni. [2,5] Így az algoritmusok (tudatos gondolatsorok) 
alkotásának tanítása, illetve gyakoroltatása fontos didaktikai cél. [1] Indokolt már kisgyermek 
korban elkezdeni a tudatos gondolkodásra való nevelést, hiszen a későbbi életkorokban egyre 
jobban hasznosítható ez a képesség és elősegíti a hatékony tanulási technikák elsajátítását. [3] 
Az algoritmus-alkotó készség méréséhez hiánypótló volt az általunk fejlesztett speciális eszköz, 
melynek segítségével nagy pontossággal tudjuk eltárolni és értékelni a differens tesztalanyok 
eredményeit. Fontos az eszköz univerzialitása, egyszerűsége is, így egészen óvodás kortól 
kezdve tudjuk nyomon követni a tesztalanyok fejlődését. A fejlesztésünk ezért a vizualizációs 
programozás irányult, ahol a kisgyermek kortól kezdve, azonos feltételekkel tudjuk vizsgálni a 
tesztalanyokat a felnőttkorig [8]. 
Munkánk célja, a különböző életkorokban, tanulási fázisokban jelen levő algoritmizáló 
képességek mérése, illetve a korosztályok közötti különbségek feltárása, a tanulási- szociális- 
és genetikai összetevők differenciálása.  

2. Képesség a készség előtt 

A készséget a képesség előzi meg, amelyben genetikai, majd korai szocializációs folyamatok 
is szerepet játszanak [7]. A korábban általunk kifejlesztett fényprogramozási eljárás, 
mikrokontroller alapú hardver és szoftverrendszer, alkalmasnak bizonyult a teljes életkor-
intervallumban az algoritmus alkotó-képesség tesztelésére.  
Vizsgálataink abba az irányba mutatnak, hogy a hosszabb iskolázottság során elsajátított 
programozási tudás nincs olyan szoros összefüggésben az algoritmus-alkotó képességgel, mint 
ahogyan azt feltételeztük. Habár a tanulási folyamat szignifikánsan növeli az algoritmizálási 
képesség fejlődését, e-mellett markánsan fellépnek olyan tényezők, amelyeket már kisgyermek 
korban is differenciáltan tudunk mérni a rendszerünkkel. Az iskolában elsajátított tudás esetén 
nagy különbség van a megértés és a tudatos használat között. Míg az adott tananyag 
megértéséhez elég „bemagolni”, memorizálni a konkrét leírásokat, fogalmakat, addig az 
ismeretek alkalmazása igényli a fogalmi megértést. A programozás tanítása során is minél 
inkább arra kell törekedni, hogy a hallgatók a különböző feladatokat a saját maguk módszere 
szerint oldják meg. [4]  Így folyamatosan fejleszthetik a kreatív attitűdjeiket. 
Ezek a képességek jelentősen befolyásolják az oktatás sikerességét, így mélyebb vizsgálatuk 
mindenképp indokolt. Az algoritmus-alkotó képesség kialakulásának jobb megértése közelebb 
vihet minket a programozás oktatás hatékonyságának javításához az alapfokútól a 
felsőoktatásig.  

3. Hardver & szoftver 

A rendszer egyetlen felületből áll, melyet a tesztelt és a mérést végző személy is kezel. A 
műszer alsó felén 12 LED és alatta 12 nyomógomb található. Az egyes gombokkal ki- és be 
tudjuk kapcsolni a hozzájuk tartozó LED-eket, melyet korlátlan számban tehetünk meg.  
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A LED sor felett jobb szélen két nyomógomb található, a felsővel a tesztelő el tudja indítani a 
mérést, az alsóval pedig a vizsgált személy a memóriába tudja helyezni az általa bevitt adatokat.  
A két nyomógomb mellett egy LCD kijelző helyezkedik el, mely a beadott feladatot kiértékeli 
és összehasonlítja az eredeti mintával, ezután kiírja a hibák számát és a feladat megoldásának 
idejét, századmásodperc pontossággal. 

A készülék a következő hardware elemekből tevődik össze: 
• mikrokontroller,  
• LCD kijelző (2x16),  
• 12db LED  
• 14db nyomógomb. 
• Illetve egy potméter, mellyel az LCD kijelző kontrasztját lehet beállítani. 

A mikrokontroller egy Arduino mega 2560-as mikrovezérlő, melyek főbb paraméterei: 
• 54 db I/O (ki és bemenet) 
• 16 Analóg bemenet 

2. ábra. A teszter belülről 

1. ábra. A kész mérőeszköz 
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• 16 MHz-es processzor sebesség 
• Működési tápfeszültség USB portról 5V, külső tápegységről: 7V-12V 

A mikrovezérlő választásának oka, hogy relatív sok digitális ki és bemenettel rendelkezik, 
valamint más egyéb eszköz (például demultiplexer) alkalmazása/bevonása nélkül rá tudtuk 
csatlakoztatni perifériákat. Az Arduino mellett szól az elterjedtsége, és a "könnyű" 
programozhatósága, mely a C nyelvhez hasonlít leginkább, kiegészítve a mikrokontrollerekre 
jellemző speciális utasításokkal. 
A nyomógombok "pozitív logika" szerint működnek, azaz megnyomásukkor logikai 1 kerül a 
mikrokontroller bemenetére. A nyomógombok pergésmentesítését szoftveresen korrigáltuk. A 
teszter amellett, hogy az LCD kijelzőn megjeleníti az információkat, a soros portján keresztül 
is elküldi az adatokat. Így lehetőség van egy másik eszközzel pl. PC, mikrokontroller vagy más, 
hozzá fejlesztet intelligens eszközzel fogadni, és feldolgozni az információkat. Egyúttal az USB 
portot felhasználva külső tápforrás is biztosítható számára.  

4. Működés 

4.1. Statikus minta másolása 

A rendszer bemutat egy statikus mintát, majd kis idő múlva a LED-ek kialszanak. Ezután 
megkezdődik a mérés. A tesztalany a gombok megnyomásával tetszőlegesen ki/be kapcsolja a 
fényforrásokat, feladatul kapva, hogy a látott mintával megegyezőt hozzon létre. Ha elkészült 
beviszi az állapotot a rendszerbe. A jobb felső gombbal lefuttatja az elkészült programot. A 
minta a későbbi lépésekben egyre jobban nehezíthető, bonyolultabb ábrák is kirajzolhatók, vagy 
csökkenthető a bemutatásra szánt idő. 
A mikrokontroller által bemutatott egyszerű minta: 
 

 

Ha a tesztalany helyesen követi a rendszer által bemutatott állapotot, akkor az sikeresnek 
értékelhető. Mérhető a megoldásban levő hibák száma, a megoldás „beadásáig” eltelt idő, a 
megoldás során történt hibás próbálkozások száma, illetve a megoldás eléréséig lenyomott 
billentyűk száma. Minden adat objektíven, grafikonon ábrázolható és összehasonlítható. 

Példa a helytelen megoldásra: 

 

Egy, a rendszer által bemutatható bonyolultabb minta: 

  

Jellemző hibás válaszok: 

 

 

Példa a PC-n feldolgozott első feladat megoldására, melyet felhasználók szerinti lebontásban 
láthatunk: 
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Programozni  

tudó tesztalany 
Hibák száma 

Lenyomott  

gombok száma 

A helyes megoldáshoz  

szükséges gombok  

száma 

Idő (mp) 

1. 2 5 

4 

3,40 

2. 1 3 4,10 

3. 4 6 2,40 

4. 2 4 2,40 

5. 0 4 4,77 

6. 1 3 5,22 

7. 5 7 4,23 

8. 0 4 3,65 

9. 1 5 1,56 

10. 0 4 6,45 

4.2. Dinamikus minta követés 

A mérési eljárás során egy-vagy több LED fény felvillan, ami a következő lépésben 
megismétlődik, valamilyen helyváltozással. A lépések egymás utáni futtatása adja a fényjáték 
programját. A tesztalany feladata a fények mozgásának lépésekre bontása, vagyis az algoritmus 
megalkotása. A tesztalany megadja a számára helyesnek vélt minta első lépését, majd azt az 
LCD kijelző mellett található alsó nyomógombbal eltárolja a mikrokontroller memóriájában. 
Ezután sorban elvégzi ugyanezt a minta további részével. A feladat befejezése esetén 
megnyomja a felső gombot, mellyel vissza tudja játszani a saját megoldását. 
Példa a dinamikus mintára:  

Kiértékelése hasonlóan történik, mint a statikus minta másolásánál. Itt azonban jóval több 
adattal rendelkezünk, a feladat jelentősen nagyobb összetettsége miatt. A 12 LED lehetőséget 
biztosít az egészen egyszerű minták létrehozásától kezdve a szinte követhetetlenül bonyolult és 
egyben igen látványos feladatokig. A legegyszerűbbtől a legnehezebb feladatokig nagyon kis 
felbontással bonyolíthatóak a megoldások. A feladatok nehézségét a felhasznált fényforrások 
és a lépések száma alapján pontosan tudjuk számszerűsíteni is. Mindezek igen jól 
feldolgozható, differenciált adatsorokat nyújtanak a kiértékelés során. 

1. lépés 
2. lépés 
3. lépés 
4. lépés 
5. lépés 
6. lépés 
7. lépés 
8. lépés 
9. lépés 
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5. Eredmények kiértékelése 

A tesztalany által bevitt adatok a mikrokontroller memóriájában tárolódnak. Az adatok könnyen 
transzportálhatóak PC-re, ahol tetszőleges programok segítségével kiértékelhetőek. A teszter 
jelentős számú mérést képes eltárolni, a hibák és az összesen lenyomott gombok számán kívül, 
századmásodperc pontossággal elmenti a megoldásra felhasznált időt is. Így a rendszer könnyen 
mozgatható, PC és egyéb kiegészítők felhasználása nélkül azonnal használható például óvodai 
vagy iskolai környezetben egyaránt.  
A teszter kísérleti alkalmazása során alkalmasnak bizonyult csaknem a teljes életkor 
intervallumban az algoritmus alkotó-képesség vizsgálatára, mintegy 3 éves kortól. 
Eredményeink abba az irányba mutatnak, hogy a hosszabb iskolázottság során elsajátított 
programozási tudás nincs olyan szoros összefüggésben az algoritmus-alkotó képességgel, mint 
ahogyan azt feltételeztük. Jelentős az „adottság”, feltételezhetően genetikai háttér befolyása. 
Habár a tanulási folyamat szignifikánsan növeli az algoritmizálási képesség fejlődését, e-
mellett markánsan fellépnek olyan tényezők, amelyeket már kisgyermek korban is 
differenciáltan tudunk mérni a rendszerünkkel. Óvodás vagy kisiskolás gyermekek gyakran 
meglepően, néha egyes programozó szakos felsőoktatási hallgatóknál is jobb eredményeket 
értek el. Ezen gyermekek fejlődésének hosszútávon történő nyomon követése, választ adhatna, 
hogy milyen mértékben segítik a gyermekkori képességek az esetleges sikeres programozóvá 
válásukat. 
Az adatok összehasonlításra kerülnek ugyan azon alanyokon elvégzett pszichológiai tesztekkel. 
Kisgyermekeknél az iskolaérettségi, motilitás, agresszivitás, kreativitás tesztek létjogosultságát 
vizsgáljuk, idősebb korosztálynál a különböző intelligencia teszteket. Ezek eredményeinek 
korrelációját kívánjuk összevetni a saját tesztrendszerünk méréseivel. 
Ezek a képességek jelentősen befolyásolják az oktatás sikerességét, így mélyebb vizsgálatuk 
mindenképp indokolt. Az algoritmus-alkotó képesség kialakulásának jobb megértése közelebb 
vihet minket a programozás oktatás hatékonyságának javításához az alapfokútól a 
felsőoktatásig. 
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Absztrakt: A hallgatói lemorzsolódás okozza az egyik legnagyobb nehézséget az informatikusokat képző 
felsőoktatási intézmények körében. Az ELTE Informatikai Karán 2010 és 2016 között átlagosan a beiratkozott 
hallgatók 44,5%-a diploma nélkül hagyta el az egyetemet. A jelenség és okainak feltárása kapcsán összefüggést 
tapasztaltunk a hallgatók kiesése és az alapozó tárgyakban nyújtott teljesítmény között. Kutatásunkban az 
alapozó tárgyak elsajátításához szükséges képességek erősítését ragadtuk meg eszközként a lemorzsolódás elleni 
küzdelem érdekében. 
Arra a kérdésre, hogy miért a matematikai alapozó tárgyak bizonyulnak a legnehezebbnek tantárgyaknak és 
számos választ találtunk a szakirodalomban. A hallgatók nagyon erős sztereotípiával küzdenek a matematikai, 
logikai tárgyakat illetően [3], úgy gondolják nem mindenki képes megérteni. Továbbá, a diákok szorongásról 
számolnak be a matematika témakörű tanulmányaik során [4] és ez megakadályozza őket a mélyebb, elsajátító 
megértésben. Ugyanakkor, nagyon kevés matematikai órán vesznek részt a diákok középiskolában, így kevés a 
tudásuk a matematikai absztraciók megtanulásához és a munkamemória leszűkül a sokszor begyakorolt 
problémák megoldására. Ennek következtében nem sajátítják el hatékonyan az új matematikai modelleket, 
predikciókat, bizonyítások levezetését. 
Tanulmányoztuk azt is, hogy Karunk hallgatóinak milyen sajátos problémái vannak az alapozó, ezen belül 
különösen a matematikai tárgyakkal kapcsolatban, összegyűjtöttük azokat a tapasztalatokat, ahogyan ezeken a 
nehézségeken túl tudtak lendülni, hogyan tanultak. Ezen tudás alapján összeállítottunk egy tréningszerű 
tanulásmódszertant, aminek újdonsága, hogy nem egy tananyagra fókuszál, hanem egy tananyag elsajátítására. A 
tréningen 420 elsőéves hallgató vett részt. 
Kutatásunkban mértük a tréning hatékonyságát és a matematikai tanulásmódszertanban való fejlődés jó 
eszköznek bizonyul a tantárgyak sikeres elsajátításában, így hatása van a hallgatók megtartására is. Az alapozó 
tárgyakban összesen 8 százalékponttal javult a tárgyakat teljesítők száma 2016-ban összehasonlítva azokkal, akik 
nem vettek részt a tréningen.  

Kulcsszavak: lemorzsolódás, informatika, tanulásmódszertan 

Abstract: One of the most powerful questions of today’s software engineering education is how to fight against 
student drop-out. Between 2010 and 2016 an average of 44.5% of enrolled students to ELTE University Faculty 
of Informatics left without completing their degree. Studying this phenomenon, we determined that one of the 
main reasons of student drop-out was their low performance in introduction of mathematics and computer 
programming. In our research we focused our efforts on enhancing learning skills to improve student retention.  
We have made some research why could math be hard and we have found several reasons: first of all there is a 
strong stereotype about maths[3], that maths is so difficult and not everybody is able to understand it; another 
reason is that this stereotypes make students anxious[3] as much as they won’t start to explore it’s fame; the last 
reason we have found was the narrow mathematics (1] teaching in the mid school, so our students wasn’t 
familiar with mathematical abstractions and their working memory [3] were limited solving well-known 
problems, but not for developing new mathematical models, and predictions, or reasoning and justifing [1]. 
We examined these problems of the students about the mathematical courses and we collected the experiences of 
how they could overcome these difficulties, how they learned. Based on this knowledge we have compiled a 
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learning methodology training. In this training the novelty was that it didn’t focuses to the curriculum, but how 
can we learn the curriculum. In this training 420 first-year students were involved. 
In our research we measured the effectiveness of the training program and the development in mathematical 
learning methodology proved to be a good tool for successfully completing subjects, so it also has an effect on 
student drop-out. The result was that in introduction courses of mathematics and programming, those who 
participating in the program in 2016 had by 8 percentage points better achievement compared to those who did 
not participate in the training. 

Keywords: drop-out, computer science students, learning methods 

1. Bevezetés 

A hallgatói lemorzsolódás okozza az egyik legnagyobb nehézséget az informatikusokat 
képező felsőoktatási intézményekben szerte a világban. Az informatikai képzés jelentősége 
folyamatosan növekszik, így a probléma jelentősége is nő. A hallgatók kiesési arányát 
eltérően mérhetjük. Kutatásunkban azt tekintjük lemorzsolódónak, aki diploma nélkül hagyja 
el az egyetemet. Az ELTE Informatikai Karán 2010 és 2016 között ez átlagosan a beiratkozott 
hallgatók 44, 5%-át jelenti. 
A jelenség és okainak feltárására már több kutatás született, melyekből kiderül, a probléma 
sok komponensből áll [4]. Ilyen tényezők például a nem megfelelő előképzettség, alacsony 
motiváció, rossz időbeosztás, túl nehéznek ítélt kurzusok. 
Ezen problémára válaszként tanulásmódszertani tréninget dolgoztunk ki. Az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Informatikai Kar az országban elsőként vezetett be minden elsőéves 
hallgatója számára tanrendbe beillesztett kötelező kurzust 2016 őszétől, amely a tanulásmód-
szertannal foglalkozik. A kurzus elindítását az ELTE IK vezetősége kezdeményezte és az 
ELTE IK Diáktámogató központjában és az ehhez tartozó Eötvös Informatikai Kör kortárs 
segítő csoport hallgatóinak részvételével történt a kidolgozás. Fontos jellemzője, hogy az 
oktatás kiscsoportokban valósul meg, tehát személyreszabott fejlesztés történik, mivel az 
egyetemi képzés és később a munkahely is olyan készségeket igényel, amelyek megtanulása a 
gyakorlás folyamán válik az ember sajátjává. A kurzus célja, hogy egyetemi pályára állítsa a 
résztvevőket és olyan hasznos tanulási ismereteket adjon át, amellyel a hallgató könnyebben 
veszi az akadályokat. A kurzus alapvetően két részre osztható fel, az egyik a gyakorlatban 
megvalósuló tanulásmódszertani tréning 30 órában.  
A kurzus második részén a hallgatók egy heti rendszerességgel megtartott, órarendbe illesztett 
ún. mentorórán vesznek részt, ahol egy oktató és egy felsőbbéves szaktárs vezetésével 
átbeszélik a mindennapi egyetemi élet nehézségeit és lehetséges módjait a tantárgyak sikeres 
teljesítésének. A tanulásmódszertani rész kiemelkedő részét képezi a szakmaspecifikus 
tanulásmódszertani tréning, melyet a kortárs segítő csoport tagjai tartanak célzottan támogatva 
a matematikai és programozói tantárgyak elsajátítását. Részleteiben tanulmányunkban az 
utóbbira fókuszálunk. 
A továbbiakban szeretnénk bemutatni, hogyan fejlesztettük ki a tréninget és milyen 
módszereket alkalmazunk a tantárgyak sikeres elvégzésének segítésében.  

2. Elméleti háttér 

Tapasztalataink szerint a legtöbb egyetemünkre érkező hallgató nem rendelkezik kellő 
tanulásmódszertani felkészültséggel a matematikai és informatikai tárgyak elsajátítását 
illetően. Sokan nem tettek emelt szintű érettségit sem, a 2016-os évfolyamunk 25%-a, így 
nehéznek is bizonyul számukra a tárgyak elsajátítása. Például a matematikai tárgyakat illetően 
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nem alakult ki a megfelelő kritikus gondolkodásmód, hogy képesek legyenek 1-1 matematikai 
tétellel szemben kérdéseket megfogalmazni, ami elengedhetetlen azok mély megértéséhez.  
McCrindle és Wolfinger szerint a digitális szemlélet, ami biztosan összetartja ezt a generációt, 
mivel fontos jellemzőjük, hogy születésüktől kezdve körbeveszi őket a digitális világ. Fontos 
jellemző, hogy sokan azt gondolják, több feladatot végeznek egyszerre (multitasking), de 
inkább könnyen váltanak egy-egy feladat között (taskswitching), ezáltal rövid ideig tudják 
csak fentartani a figyelmüket. Nehezen alakul ki az analizáló, proglémaértékelő gondol-
kodásmód, mert az internetről szerzett információt már eleve igazságként fogadják el. Nem 
jegyzetelnek, mert minden információt megtalálnak online a nap 24 órájában. Szeretnek az 
online világban megosztani, ahol nincs nagyon késleltetés, folyamatos és azonnali 
visszajelzést várnak [2].  

3. Tanulásmódszertan kidolgozását megelőző felmérés 

Megvizsgáltuk speciálisan az ELTE Informatikai Kar hallgatóinak (továbbiakban: hallgatók) 
a tantárgyakkal kapcsolatos nehézségeit. Elemeztük őket aszerint, hogy láttunk-e lehetőséget 
arra, hogy egy tréning keretein belül segítséggel tudunk szolgálni az adott probléma 
megoldásában, vagy sem. Ennek szellemében a válogatás során figyelembe vettük azt is, mi 
az, amit a hallgató tud tenni a sikeres vizsgák elérése érdekében. 
A tréning célja a hallgatók kezébe olyan tudást adni, amelynek birtokában lehetőségük van a 
hozzájuk illő, számukra legmegfelelőbb tanulási módszert választva, a hatékonyságot 
növelve, eredményesen elvégezni a matematikai és informatikai tárgyakat, megküzdve az 
általuk megismert tanulási nehézségekkel. 
Az összegyűjtött eredményekből végül kiválasztottuk a leginkább jellemzőeket, azokat, 
amelyek a lehető legtöbb hallgató számára lehetett releváns. Ezt a folyamatot évente 
végigjártuk annak érdekében, hogy a tréning mindenkor az aktuális igényeknek megfelelő 
legyen. Ezáltal folyamatos fejlődés és változás jellemzi, ahogyan az egyetemet is. 
Az elmúlt két év tréningjei során az általunk kiválasztott tipikus, a hallgatók által megnevezett 
problémák a matematikai tárgyakkal kapcsolatban, amelyekben segítséget igyekeztünk 
nyújtani a következők. 1. A hallgatók szerint a túl soknak ítélt anyagot nehéz értelmezni és 
feldolgozni. 2. Nem egyértelmű számukra, hogy az itt megszerezett tudás hogyan 
hasznosítható a későbbi, egyetem utáni szakmai életben, így sokszor úgygondolták, hogy 
értelmetlen a megtanulása. 3. A hallgatók nem ismernek a matematikára vonatkozó tanulási 
módszereket. 
A szakirodalomban mindez megerősítésre került, ugyanis nagyon erős sztereotipia a 
matematikával szemben, mely szerint a matematika csak a reál beállítottságú emberek 
kiválasztására alkalmas. Sokszor már egész fiatal korban elültetődik ezt a sztereotipía a 
tanulmányok során. A környezet pedig sokszor felerősíti ezt a hallgatókban.  
További probléma a matematikával összekapcsolódott generált szorongás érzése is [2], 
ugyanis ha nem töltenek elég időt a tantárggyal és nem értik meg mélységeiben, ez szorongást 
és feszültséget kelthet bennük. 
Természetesen kutatásunk elején az egyetemünk oktatóinak véleményét is megkérdeztük 
arról, hogy szerintük, miért okoz nehézségeket a diákok számára a tantárgyak teljesítése. 
Több oktató kifejtette, hogy tapasztalataik szerint, a diákok bemagolják a definíciókat és 
tételeket, nem törekednek azoknak az átgondolására, megértésére. Továbbá megjegyezték, 
hogy nem olvassák el elég figyelmesen a feladatokat, amelyekkel szembesülnek a 
számonkérések során. Sokszor találkoznak azzal a magatartással, hogy egy nem megszokott, 
átlagos feladattal szembesülve a hallgatók meghátrálnak és hozzá sem kezdenek a feladat 
megoldásához.  
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Két fontos következtetést vontunk le az oktatói visszajelzésekből. Az első, hogy a diákok 
nincsenek hozzászokva a gondolkodásmódbeli váltáshoz, azokhoz a feladatokhoz, amelyek 
nem csak rutint igényelnek; a második, hogy a diákok nem szánnak elég időt arra, hogy 
megértsék és átgondolják a matematikai definíciókat, tételeket és azok bizonyításait. 
Összefoglalva mind az oktatói és hallgatói visszajelzéseket három fő nehézséget találtunk, 
melyek megnehezítik a matematika elsajátítását: a nem megfelelő szintű előképzettség, a 
sztereotípiák hátráltató ereje, és a tudatos tanulás módszertanának hiánya. 

4. Tanulásmódszertan kidolgozása 

A fentebb felsorolt problémákra választ keresve két szempontot tartottunk szem előtt. 
Elsőként fontosnak tartottuk, hogy ne a korrepetálásról, a tananyag megtanításáról legyen szó, 
hanem olyan módszerek bemutatásáról, amelyek segíthetik a hallgatókat a tananyag 
elsajátításában. 
Másrészt a módszerek kiválasztásakor is igyekeztünk a hallgatókhoz közel maradni. Ez ebben 
az esetben azt jelenti, hogy felhasználtuk olyan felsőbbéves hallgatók tapasztalatait is, akik 
sikeresen vették ezeket az akadályokat. Ez azért fontos, mert ezen tapasztalatok és a tréningen 
résztvevő hallgatók kihívásai között sem időben, sem tananyagban, vagy egyéb körülményben 
nincs nagy távolság.  Tehát kortárs problémákra kortárs válaszok előnyt jelentenek. Ezenkívül 
kerestünk új módszereket is. 
Igyekeztünk azt a szemléletet átadni, hogy a matematikával foglalkozni kell, időt kell tölteni 
vele, ahhoz hogy megértsük és elsajátítsuk, azokat a skilleket, amelyekkel egyre gyorsabban 
és könnyeben fogjuk megérteni az absztrakciós szinteket és a matematikai modelleket.  
A fentebb említett szempontok egy új megközelítést jelentenek a matematikai és informatikai 
tárgyak sikeres elvégzését célzó egyetemi törekvésekben. 
A hallgatók számára tanulmányaikból már ismert példákon keresztül mutattuk be a tanulási 
technikákat, módszereket. Ehhez két olyan matematikai tárgyat választottunk ki, ahol 
viszonylag  magas a teljesítettlenségi arány. Ez a két tárgy a Diszkrét matematika, és a 
Lineáris algebra volt.  
A tréning matematikára vonatkozó részének első eleme a mind map bemutatása. A Diszkrét 
matematika című kurzusban a fogalmak egymásra épülése különösképpen jellemző, ezek a 
kapcsolatok nagyon könnyen szemléltethetőek a mind map módszer segítségével. A mind 
map felhasználása, mint vizuális tanulási módszer, egy aktív tanulási forma (1. Ismertetjük a 
hallgatókkal a módszer alapjait, és a kurzus anyagára épülő feladatokon keresztül 
gyakorlatban is bemutatjuk a használatát. A tanulás során készített ábrák segíthetnek a 
fogalmak közötti kapcsolatok felderítésében, memorizálásában, rendszerezésében, illetve 
segítséget nyújthatnak ismétléskor is. 
A lineáris algebra elsajátítását további módszerekkel segítettük. Ezeken a feladatokon 
keresztül felhívtuk a számonkérések formáira, valamint lehetséges gondolkodásmódokra 
annak érdekében, hogy a gyakori hibákat elkerülhessék. Bemutattuk a magolással és az 
értelmező tanulás közötti hatékonyságbeli különbséget egy egyszerű kísérlettel. Konkrét 
példákkal rámutattunk azokra az informatikai, esetleg matematikai területekre, ahol 
felhasználható a megszerzett tudás. Foglalkoztunk emelett még a matematikai feladatok 
pontos értelmezésével, az ezzel kapcsolatos problémákkal, illetve feladatmegoldási 
technikákkal. 
Végül, de nem utolsó sorban, felhívtuk a figyelmet arra, hogy a tételek értelmező tanulása 
hatására fejlődik a munkamemória kapacitása [4]. Ezáltal képesek lesznek nemcsak a 
matematikai modellek megértésére és azok esetleges továbbfejlesztésére, hanem a 
programozói képességeik is fejlődnek. Az agyunk ezen részének a fejlesztésével képesek 
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leszünk tovább fenttartani figyelő képességünket, ami szintén elengedhetetlen a matematikai 
és az informatikai tárgyak elsajátításához. Így fejlődik a figyelmi kapacitás. 

5. Tanulásmódszertan megvalósulása utáni eredmények 

2016-ban bevezetett kurzuson 420 hallgatónk vett részt. A 30 órás tanulásmódszertani kurzus 
és hetenként megvalósuló mentoróra, valamint több olyan intézkedés, amely az elsős 
hallgatók lemorzsolódásának megelőzésére került bevezetésre összességében mérhető 
eredményt mutatott. 2016-os hallgatóink közül 8%-kal többnek sikerült az első félévet 
elvégeznie. Ez a 8%-os emelkedés a 2015-ös évfolyamhoz képest mutatkozik, viszont a 2014-
es évfolyamhoz képest ez 17%-os emelkedést mutat. Összefogalóan az eredményeket az 1. 
ábra mutatja. 

 
1. ábra. Hallgatói teljesítmények az egyes évfolyamokban az első éves őszi tárgyakat illetően 

6. Összefoglalás 

Miután megvizsgáltuk oktatói és hallgatói szempontból a tantárgyak teljesítésének 
háttértényezőit, hallgatóink sikerességének növelése érdekében speciális szaktárgyi 
tanulásmódszertani tréninget dolgoztunk ki. Az Eötvös Informatikai Kör Kortárs segítő 
hallgatói olyan felsőbbévesek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a tárgyak sikeres 
elvégzésében. Az ő segítségükkel egy komplett tréninget dolgoztunk ki a hallgatók segítésére. 
Az összességében 30 órában megvalósuló tréning során olyan készségfejlesztés történik 
pszichológusok segítségével, amely növelte a tantárgyak elvégzési arányát. 
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Absztrakt: A tudomány minden területén jellemző az adott területen megfigyelt folyamatok megismerése, a 
különböző folyamatok közötti kapcsolatok keresése. A kapcsolatok kimutatása adatokon alapozottan történik 
meg, ezen adatokon értelmezett szűrések és transzformációk, illetve különböző elemzési módszerek 
végrehajtásával. Ezt a folyamatot támogatja a Big Data környezet is, és jogosan feltételezhetjük, hogy a nagyobb 
adattömegekből (Volume), a különböző formátumban jelenlévő adatokból (Variety), a viszonylag nagy 
sebességgel érkező adatokból (Velocity), és a jó minőségű adatokból (Veracity) pontosabb modelleket 
alkothatunk. Ugyanakkor ez csak részben igaz. A Big Data környezet sokszínűsége és az elemzési modellek és 
módszerek változatossága olyan környezetet teremt, amelyben a kapcsolatok véletlenszerűen is létrejönnek. Az 
eredmények megbízhatóságára vonatkozó ellenőrző tudományos modellek léteznek ugyan, de kutatásunk ezen 
módszereken túlmenően mutat rá arra a jelenségre, amelyet Véletlen Összefüggéseknek neveztünk el. A 
véletlenszerűség alatt azt értjük, amikor az elemzések eredményei mögött nincs valódi kapcsolat, csak az adatok 
és a módszerek szinte megszámlálhatatlan kombinációja miatt, véletlenszerűen jön létre az adott összefüggés. A 
Big Data környezet ellenére az adatok sokszor olyan korlátossággal rendelkeznek, amely miatt magas 
valószínűséggel mindig a „találtunk összefüggést” eredményt kapjuk. Ezek a tulajdonságok a kutatók előtt is 
rejtve maradnak. Kutatásunk során olyan módszertant alakítottunk ki, amely alkalmas az egyes elemzések 
eredményeire vonatkozó véletlenszerűségi mértékek meghatározására. Cikkünkben bemutatjuk a módszertan 
egyes elemeit, valamint ismertetjük azt az új folyamatot, amely eredményeképpen megállapítható az elemzési 
eredmények véletlenszerűségének foka. 

Kulcsszavak: Véletlen Összefüggések, Big Data, Döntéstámogatás 

Abstract: In all scientific fields, it is a general purpose to know natural processes and seek connections between 
these processes. The detection process of the correlations is based on data with performing data filtering, data 
transformation and executing a method of analysis. The detection process is supported by Big Data environment 
as well. We can assume that based on the bigger amount of the data (Volume), the different format of the data 
(Variety), the bigger incoming speed of the data (Velocity), and the better quality of the data (Veracity) can 
cause more precise models. However, it is just partly true. The nature of the Big Data environment and the 
various models and methods create such environment in which correlations born just randomly. There are 
methods to check the endurance of results, but our research points out over these methods that random property, 
which we named as Random Correlations. Under the random property, we understand that circumstances, in 
which the correlations are not real, but the correlations are born just spontaneously because of the nature of the 
data and because of the countless combination of the analyses possibilities. Despite of the Big Data environment, 
data has range limitation, which cause “correlated” result at high possibility. This property is hidden from 
scientists as well. We created a methodology, which can determine the possibility of random factor of the given 
analysis. In our paper, we introduce the elements of the Random Correlation methodology. We demonstrate the 
new Random Correlation analysis process, with which we can determine the random level of the given analysis. 

Keywords:  Random Correlation, Big Data, Decision support 
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1. Motiváció és a véletlen összefüggések probléma megfogalmazása 

Manapság az adatok világában élünk, az adatgyűjtés javarészt automatizálódott. A state-of-
the-art jellegű standard kutatási módszertanok definiálják a kísérletek, így az adatgyűjtés 
folyamatait is [1, 2]. Mivel az egyes tudományterületek eltérhetnek az általános kutatási folya-
matoktól, ezért az egyes tudományterületeknek megfelelően specializálódott módszertanok is 
megjelentek [3, 4]. Általánosságban egy kutatási módszertan az adatelőkészítéssel (adatgyűj-
tés, tisztítás és/vagy adat transzformáció) kezdődik, ezután kiválasztjuk az elemző módszert, 
majd végül interpretáljuk az eredményeket. A megnövekedett adattömegek miatt egy új 
fogalom is megjelent Big Data elnevezéssel, amely még szélesebb körbe terjeszti ki az 
elemzési lehetőségeinket. Ugyanakkor kutatásunk során azt tapasztaltuk, hogy a tudományos 
irodalom mindezek ellenére nagyon sok egymásnak ellentmondó eredményt tartalmaz. 
Biológia területén a tintahalak méretének kutatása ellentmondó eredményeket állít. Jackson és 
Moltaschaniwskyj azt állítják, hogy a tintahalak mérete nagyobb, mint korábban [5]. Egy 
másik kutatás azonban azt állítja, hogy ezen tintahalak mérete csökken [6]. Zavaleta et al. azt 
állítják, hogy a füves területek nedvesebbek, mint korábban [7]. Liu et al. szerint a füves 
területeknek kevesebb a nedvességtartalma, mint korábban [8]. Church és White a 
tengerszintre vonatkozóan szignifikáns növekedést mutattak ki [9]. Ezzel szemben Houston és 
Dean a tengerszint csökkenését állítják [10]. Egy kutatócsoport szerint az indiai rizsföldek 
növekednek [11], míg egy másik szerint csökkennek [12]. 
Az orvostudományban a só egészségre gyakorolt hatásának kutatása mindig ellentmondó 
eredményeket generál. Vannak olyan tanulmányok, amelyek ajánlják a só fogyasztást, és nem 
hozzák összefüggésbe olyan betegségekkel, mint például a magas vérnyomás [13]. Mások 
szerint a sófogyasztás nem csak magas vérnyomást, hanem vesebetegséget is okoz [14]. Egy 
Kelet-afrikai ország maláriával erősen fertőzött terület. Két ellentmondó eredményt 
publikáltak a maláriás betegek számát illetően. Egy beszámoló arról ír, hogy a maláriás 
betegek száma nő [15], míg Nkurunziza és Pilz ennek ellenkezőjét állítják [16]. További 
maláriához kapcsolódó kutatásokat is végeztek globális szinten. Martens et al. 160 millió 
maláriás beteget jósolnak világszerte 2080-ra [17], míg más kutatások a maláriás betegek 
számának visszaszorításáról számolnak be [18]. 
Az erdészetben Fowler és Ekström azt állítják, hogy az Egyesült Királyság területein több eső 
esett az elmúlt években, mint korábban [19]. Burke et al. nem csak szárazságról írnak az 
Egyesült Királyságra vonatkozóan, hanem további szárazságot jósolnak a következő évekre 
[20]. Held et al. azt állítják, hogy Sahel tartományban kevesebb a csapadék [21]. Sahel egy 
átmeneti terület a Szahara és a szavanna között. Ugyanakkor, ugyanerre a területre 
vonatkozóan egy másik kutatócsoport több csapadékot állapított meg [22]. Giannini 
eredménye szerint Sahel tartomány kevesebb és több csapadékot is kaphat [23]. Crimmins et 
al. azt állították, hogy a növények az alacsonyabb lejtők felé mozdulnak el [24], miközben 
Grace et al. ellentétes eredményre jutottak: a növények felfelé mozognak [25]. Dueck et al. a 
növényi eredetű metán gázok kibocsátásával foglalkoztak. Eredményük szerint a növények 
metán kibocsátása nem szignifikáns [26]. Keppler et al. szerint a növények metán kibocsátása 
szignifikáns és a növényeket a Föld globális metán mennyiségének jelentős okozóiként 
nevezték meg [27]. Ellentétes eredmények tapasztalhatóak a levélindex tekintetében is. 
Siliang et al. levél index növekedést mutattak ki [28], miközben egy másik kutatás a levél 
index csökkenéséről számol be [29]. Jaramillo et al. szerint a Latin-amerikai esőerdők szén-
dioxid szintje növekszik [30]. Ezzel szemben Salazar et al. azt jósolják, hogy ezen őserdők 
szén-dioxid szintje csökkeni fog [31]. Egy kutatócsoport több esőzésről számol be Afrikát 
illetően [32], miközben egy másik kutatás szerint csökken az esőzés mértéke Afrikában [33]. 
Flannigen et al. szerint a boreális erdőkben az erdőtüzek száma csökken [34], ugyanakkor 
Kasischke et al. kutatási eredményeiben az erdőtüzek számának növekedéséről olvashatunk 
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ezen területeket illetően [35]. A madarak vándorlásáról három egymásnak ellenmondó 
eredményt olvashatunk. Az egyik kutatás szerint a madarak vándorlási ideje rövidül [36]. A 
második szerint növekszik [37]. A harmadik kutatás azt állítja, hogy a madarak vándorlási 
idejének meghatározásának módszere idejét múlt [38]. Két ellentétes eredmény született az 
Amazonas esőerdeire vonatkozóan is [39, 40]. 
Földtudományok területén Schindell et at. azt állították, hogy az északi féltekén a telek egyre 
melegebbek [41]. Egy másik vélemény szerint ugyanezen féltekén a telek egyre hidegebbek 
[42]. Knippertz et al. a szelek sebességével foglalkoztak, és a sebesség növekedését 
állapították meg [43]. Egy másik kutatócsoport szerint a szelek sebessége 10-15%-kal 
csökkent [44]. Egy harmadik kutatás szerint a szelek sebessége először nő, aztán csökken 
[45]. Több kutatás foglalkozik az Alpok törmelékfolyásainak elemzésével. Az egyik kutatás 
szerint a törmelékfolyások mérete növekedhet [46], ugyanakkor egy másik szerint csökkenhet 
[47]. Egy harmadik kutatás szerint csökkenthet, majd növekedhet [48]. 
Nosek et al. 98 + 2 pszichológiai kutatás eredményeit akarták reprodukálni [49]. A kísérletek 
39%-ban kaptak az eredeti eredményekhez hasonló eredményeket. Minden egyéb esetben 
más, ellentmondó eredményeket tapasztaltak az eredeti eredmények és a reprodukált 
eredmények között. Az eredeti szerzők is szerepet vállaltak a reprodukáltság kísérletében, így 
biztosítva a régi és az új elemzések azonos kutatási módszertanát. A 270 szerzős cikk főbb 
konklúziói a következők voltak: (1) A legtöbb tudományos folyóirat bírálati folyamata 
kevésbé hatékony; (2) Több csalás gyanús eredményeket fedeztek fel; (3) A többi 
tudományterületen is probléma az eredmények reprodukálhatóságának problémája, nem csak 
a pszichológiában; (4) A szerzők a kutatók közötti kooperációra buzdítanak. 
A fenti kutatások azonos tématerületeket érintenek, de különböző, sokszor egymásnak ellent-
mondó eredményeket mutatnak. Ez a tény is azt mutatja, hogy a döntéstámogatási folyamatok 
egyáltalán nem triviálisak. Kutatásunkban az inkonzisztens eredmények keletkezésének 
lehetséges körülményeire fókuszáltunk. Ez nem azt jelenti, hogy egy adott problémát nem 
lehet több nézőpontból megvizsgálni. Inkább azt fogalmazzuk meg, hogy léteznek olyan 
esetek, amikor az eredmények szimplán véletlenszerűségből adódnak. Más szavakkal, 
bizonyos paraméterek mentén, az adatok alapján (pl.: mért adatok tartománya, várható érték, 
szórás) és az elemző módszerek alapján (módszerek száma, szélsőséges adatelemek szűrése) 
olyan környezetet teremtünk, ahol a döntés eleve meghatározott (például, adatsorok, amelyek 
hatással vannak egymásra, avagy sem, összefüggnek vagy nem függnek össze). Célunk ezen 
ellentmondó eredmények vizsgálata volt, arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hol és 
hogyan keletkezhetnek ilyen ellentétes eredmények. Az elért eredmények fényében egy új 
fogalmat, a Véletlen Összefüggéseket (Random Correlations, RC) vezettük be. 

2. Véletlen Összefüggések keretrendszere 

2.1. Definíció 

Általánosságban azon módszert, illetve módszerek sorozatát kerestük a kutatás során, 
amellyel összefüggéseket tudunk találni a különböző változók között úgy, hogy azok 
véletlenül függnek csak össze. Arra vonatkozóan vonunk le következtetéseket, hogy 
adatsorok [mint valószínűségi változók] a kimutatott [matematikai] kapcsolaton túlmenően 
valójában nem biztos, hogy összefüggnek. 
Több módszer is létezik, amellyel az eredmények megbízhatóságát lehet vizsgálni. Ilyen 
például az r2 vagy a különböző statisztikai tesztek. A Véletlen Összefüggések elmélete nem 
ezen módszereket helyettesíti. A fő különbség a megbízhatósági elemzések és a Véletlen 
Összefüggések között a „rossz” eredmények megközelítésének mikéntjében keresendő. Ha az 
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eredmények megbízhatóságának elemzése megfelelő, akkor jobban elhisszük, hogy helyes az 
eredmény, a keresett összefüggés valóban létezik. A Véletlen Összefüggés ezzel szemben azt 
feltételezi, hogy bizonyos paraméterek mellett (lásd Paraméterek fejezet) az eredmények, 
amelyek jó megbízhatósági értékkel rendelkeznek, azok is csak véletlenszerűen jöttek létre. 
Kiszámoljuk az r2-t, kritikus értékeket összehasonlítjuk a próbastatisztikai értékkel, de 
mindezek ellenére az egész elemzési folyamat a véletlenség eredménye lehet. 
A bemeneti adatsorok alapján a fő kérdés az, hogy hogyan kaphatunk egyáltalán más 
eredményeket. Az összes lehetséges eredmény közül az „összefüggés” aránya sokkal 
nagyobb, mint hogy „nem függ össze” eredményt kapjunk. Akármilyen megbízhatósági 
elemzést is hajtsunk végre, ez az arány bizonyos paraméterek mellett akkor is jelen van. 

2.2. Paraméterek 

Minden adatforrásnak saját struktúrája van. Az adatok különböző, de előre definiált formája 
az elemzési módszerek bemenete. Ahhoz, hogy minden adatot elemezni tudjunk Véletlen 
Összefüggések szempontjából, ehhez egyik részről egységesen kell kezelni az adatokat, másik 
részről pedig minden elemzést befolyásoló tényezőre fel kell készülni. Például, egy adott 
adathalmazt akarunk elemezni regressziós technikákkal, akkor szükségünk van a pontok 
számára, x és y koordinátájukra és hogy milyen regressziós technikát akarunk végrehajtani 
(lineáris, kvadratikus, exponenciális, logaritmikus). 
Összefoglalva a Véletlen Összefüggések keretrendszer paraméterei: 

• k, amely az adatsorok száma. 
• n, amely az egyes adatsorokban lévő elemek száma. 
• r, amely a mért értékek numerikus tartománya. 
• t, amely a végrehajtandó elemzési módszerek és azok száma. 

2.3. Véletlen Összefüggés modelljei és módszerei 

A Véletlen összefüggések két modellje a következő: 
(1) A teljes eseménytér kiszámolása (Ω-modell); 
(2) Az ütközések („összefüggést találtunk”) valószínűségének meghatározása (Θ-modell). 

Az (1) esetében az összes lehetséges kimenetet legeneráljuk. Ez azt jelenti, hogy előállítjuk az 
r(a, b) ismeretében az összes lehetséges n-tagú adatsort, amit mérhetünk. Az a mérhető adatok 
alsó korlátja, a b pedig a felső. Ehhez az előállításhoz szükséges az r paraméter, hiszen csak 
véges r esetén lehet az összes kombinációt előállítani. Ezért is szükséges keretrendszerünkbe 
az r, mint a tartomány paramétere. Az összes kombinációt előállítjuk, amit a kutatók 
egyáltalán mérni tudnak. Ezután mindegyik n-tagú adatsor esetén végrehajtjuk azt a módszert, 
amellyel az adatokat elemezni szeretnénk. Amennyiben az „összefügg” ítélet az eredmény az 
adott jelöltre vonatkozóan, akkor eggyel növeljük az S1 halmaz elemeinek a számát. Ha ezt az 
összes lehetséges bemenetre végrehajtjuk, akkor egy R rátát tudunk meghatározni az S1 és a 
teljes eseménytér (|Ω|) osztásával. Ez a ráta mutatja meg az adott paraméterek mellett a 
véletlenszerűség mértékét. Ha például az R ráta értéke 0,99, akkor csak 1%-ban létezik az 
összes lehetőség közül olyan, ami a „nem függ össze” eredményt adja. 
A második modell esetében egy C rátát számolunk ki. Ez a ráta azt mutatja meg, hogy hány 
adatsort kell mérnünk ahhoz, hogy nagy valószínűséggel legalább kettő összefüggjön. 
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1. ábra. Az R számolási folyamata 

A kutatóknak általában megvan a saját hipotézisük, amelyet adatokkal szeretnének 
alátámasztani. Amennyiben egy elemzés sikertelen („nem függ össze”), akkor másik módon 
(pl.: egy másik módszerrel, új adatok gyűjtésével) próbálnak meg összefüggéseket találni. A 
gyakorlatban, ha van egy A adatsorunk, és ez az adatsor nem függ össze a többi mért 
adatsorral, akkor további adatsorokat mérünk, abból a célból, hogy összefüggést találjunk. 
Véletlen Összefüggések szempontjából azt a kérdést tehetjük fel, hogy hány adatsor 
szükséges az adott paraméterek mellett, hogy biztosan találjunk összefüggést. A C az 
adatsorok száma, ennyi adatsor esetén nagy valószínűséggel lesz legalább két adatsor, amely 
mindenképpen összefügg. 
A C értékének megfelelően három lehetőséget definiáltunk: 

• A C nagy szám. Adott paraméterek mellett sok adatsorra van szükség, hogy 
összefüggést találjunk. Ez a legjobb eset, a Véletlen Összefüggések esélye kicsi. 

• A C kielégítő. A véletlenség esélye közepes. 
• A C kis szám. A legrosszabb eset. Viszonylag kis számú adatsor esetén magas 

valószínűséggel mindenképpen találunk összefüggést. 

3. Eredmények 

3.1. Eredmények I: Analysis of Variance elemzése 

A vizsgálat első fázisában jelöltet generálunk, majd utána végrehajtjuk az Analysis of 
Variance (ANOVA) statisztikai módszert az adott jelöltön, és végül feljegyezzük az 
eredményt. 
A jelöltek brute force generálása azonban csak kis paraméterértékek mellett működik, mivel a 
teljes eseménytér robbanásszerűen növekszik a paraméter értékek növelésével. Ezért ANOVA 
esetében kialakítottunk egy olyan módszert, amellyel nem kell az összes lehetséges 
kombinációt előállítani, csak annak egy részét. Ugyanakkor ebből a csökkenetett számú 
részből meghatározható a pontos R. A saját fejlesztésű FUS (Finding Unique Sequences) 
algoritmus pontos leírását az [50] tartalmazza. Nagyon magas paraméter értékek felett 
azonban a FUS sem képes valós időben meghatározni R-t. Szimulációs technikával oldottuk 
fel ezt a problémát, amelynél egy R* értékkel közelítjük a tényleges R értékét. A szimuláció 
során 1000 iterációt végeztünk. A módszereknek alkalmazási feltételei is vannak. ANOVA 
esetében a normalitás viszgálatot D’Agostino-Pearson, a szórásnégyzetek egyenlőségét 
Bartlett próbával ellenőriztük. Feltételezhetjük, hogy a többi feltétel teljesül. A végleges R 
számításába csak azok a jelöltek eredményei kerülnek be, amelyek átmennek az 
alkalmazhatósági teszteken. 

Ered-
mény 

S1 

S2 

 

Amíg van jelölt 
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r(a, b) k n R R* r(a, b) k n R* 

(1, 3) 3 30 0.9523 0.9344 (1, 3) 4 100 0.9151 

(1, 3) 3 50 0.9544 0.9737 (1, 3) 7 100 1.09E-9 

(1, 3) 5 10 0.9722 0.9629 (1, 3) 10 100 0 

(1, 3) 5 15 0.9604 0.9899 (1, 3) 10 500 0 

(1, 5) 3 10 0.9774 0.9241 (1, 5) 4 100 0.5889 

(1, 5) 4 5 0.9580 0.9782 (1, 5) 5 100 0.0040 

(1, 5) 4 9 0.9598 0.9537 (1, 5) 7 100 7.19E-19 

(1, 10) 3 5 0.9577 0.9437 (1, 10) 4 10 0.9717 

(1, 10) 4 5 0.9565 0.9671 (1, 10) 4 19 0.9601 

1. táblázat. ANOVA RC eredmények 

Az 1. táblázatnak két része van. Egyik részről az R és az R* került összehasonlításra. Kisebb 
paraméterértékeknél van lehetőség arra, hogy a FUS algoritmussal kiszámolt tényleges R 
értéket összevessük ugyanolyan paraméter értékek mellett a szimulált R* értékkel. Látható, 
hogy a közelítés viszonylagosan jónak mondható. A táblázatban látható, hogy kis paraméter 
értékek esetén a H0 bekövetkezési valószínűsége igen magas. A táblázat másik része olyan 
paraméterértékeket tartalmaz, amelyeken hagyományos módszerekkel nem lehet meghatároz-
ni R-t. Megfelelően magas értékeknél viszont épp ellenkezőleg a H1 bekövetkezési valószínű-
sége lesz magas, ami ellentmondás, hiszen kis elemhalmazt vizsgálva alig lehet olyan jelölt, 
amely átlagos eltérés adna, míg nagy paraméter értékek esetén alig lenne olyan jelölt, amely 
nem mutatna semmilyen eltérést. Ez a mai Big Data környezetre vonatkozóan kritikus, hiszen 
a standard megközelítés szerint minél több adatelemünk van, annál jobban biztosak lehetünk 
az eredményekben. Ezzel szemben kutatásunk során arra az eredményre jutottunk, hogy a 
Véletlen Összefüggések paramétereinek értékét növelve az ANOVA esetében robbanás-
szerűen nő a H1 bekövetkezési valószínűsége. Amennyiben növeljük például a k értékét, 
akkor annak a valószínűsége, hogy legalább egy adatsor átlagban eltér a többitől, magas. A 
pontos k értéket a Θ-modell segítségével lehet meghatározni. Ugyanakkor ez nem változtat 
azon, hogy az ANOVA érzékeny a Véletlen Összefüggésekre. 

3.2. Eredmények II: Regressziós technikák 

Ebben a fejezetben a regressziós technikákat elemezzük a Véletlen Összefüggések szempont-
jából. Amennyiben egyre több és több regressziós technikát használunk az elemzés során, úgy 
megnöveljük a véletlenség bekövetkezésének valószínűségét. Ezért ebben az esetben a 
módszerek száma (t) kritikus paraméter. A k paraméter kihagyható, hiszen két koordinátánk 
van x és y, ezért k = 2 konstans. Az r paraméterből azonban kettő van: r1, amely az x 
koordináta tartományát jelenti [r1(a1, b1)] és r2, amely az y koordináta tartományát jelenti 
[r2(a2, b2)]. Az Ω számítási folyamata k, n és r paramétereken alapul. A saját fejlesztésű FUS 
algoritmus csak részben alkalmazható. Az első szintű redukciós tulajdonság itt nem 
érvényesül, mert a koordináták sorrendje számít. Például az x’ = {2, 1, 2} és y’ = {1, 3, 1} 
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nem ugyanazt az r2 eredményt adja, mint az x = {1, 2, 2} és y = {1, 1, 3}. Ezért az összes 
jelöltet direktbe kell generálni, amely hosszabb számítási idővel jár. A második szintű FUS 
redukciós tulajdonság azonban alkalmazható. 

t = 2 r1(1,5);r2(1,3) r1(1,10);r2(1,3) r1(1,3);r2(1,5) r1(1,3);r2(1,10) 

n = 7 0.0527 0.0474 0.1453 0.2629 

n = 8 0.0479 0.0375 0.1348 0.2597 

n = 9 0.0462 0.0280 0.1334 0.2538 

2. táblázat. R ráta eredmények t = 2 esetén 

A számolás lényege, hogy a regressziós technikákat alkalmazzuk és keressük a legjobban 
illeszkedő egyenest vagy görbét. Akármelyik regresszióval találunk egy megfelelően magas r2 
értéket, úgy eggyel növeljük az „összefügg” halmaz elemeinek számát. Az elfogadási szint 
változtatható, jelen esetben az r2 > 0,7-es szintet választottuk. A regresszió esetében is 
számolni kell az alkalmazhatósági feltételekkel. Feltételezhetjük, hogy a függetlenség 
kritériuma teljesül. A normalitás vizsgálatot D’Agostino-Pearson teszttel, míg a variancia 
egyenlőséget Bartlett próbával ellenőriztük. Az eredményeket a 2. táblázat mutatja be, ahol 
lineáris és exponenciális regressziót alkalmaztam, ezért t = 2. Majd növeltem a regressziós 
technikák számát (lineáris és exponenciális, kvadratikus és exponenciális), azaz t = 4. Az 
eredményeket az 3. táblázat foglalja össze. 

t = 4 r1(1,5);r2(1,3) r1(1,10);r2(1,3) r1(1,3);r2(1,5) r1(1,3);r2(1,10) 

n = 7 0.1387 0.1379 0.2204 0.3102 

n = 8 0.1142 0.1027 0.1947 0.3029 

n = 9 0.1057 0.0796 0.1894 0.2927 

3. táblázat. R ráta eredmények t = 4 esetén 

A 2. és 3. táblázatot összehasonlítva arra a következtetésre jutottunk, hogy a plusz két 
regressziós technika alkalmazásával – néha akár a duplájára is – növelni tudtuk az 
„összefügg” valószínűségét. Ez azt jelenti, hogy a regressziós technikák esetében a t 
paraméter növeli az R rátát. Az r1(1,3);r2(1,10) 0,3 körüli értéke stabilnak mondható. Ez azt 
jelenti, hogy a paraméter értékek megváltoztatása után is ugyanannyi az „összefügg” és „nem 
függ össze” aránya. Másik oldalról a 0,5-ös ráta nem megfelelő feltétel regresszió esetében, 
mivel ebben az esetben az „összefügg” és a „nem függ össze” aránya nem más, mint egy 50-
50 százalékos érmefeldobás valószínűsége. Ahhoz, hogy valamilyen összefüggést 
összefüggésnek minősítsünk ennél szigorúbb feltételnek kell megfelelni. Ezért a 0,3-as arány 
ilyen szempontból is megfelelő. Bár növelni tudtuk az „összefügg” esetek számát a t 
paraméter növelésével, ez a növekedés regresszió esetében nem mondható relevánsnak a 2. és 
3. táblázatban látható viszonylagosan kis számok miatt. 
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4. Összefoglalás 

Cikkünkben a Véletlen Összefüggések módszertanát mutattuk be. Ismertettük a módszertan 
négy paraméterét és modelljeit, amelyek segítségével meghatározható az eredmények véletlen 
faktora. Az ANOVA módszeren és a regressziós technikákon alkalmaztuk a Véletlen Össze-
függések módszertanát, ahol az ANOVA esetében erős, a regressziós technikák esetében 
pedig gyengébb véletlenszerűségi faktort állapítottunk meg. Nyilván minden elemzés más 
adatokon alapszik és más módszereket használnak az elemzések során, de a véletlenszerűség 
fokát mindig javasolt meghatározni. 
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Absztrakt: Az ipari kommunikációs mechanizmusok a mára már elterjedt, konvergált adathálózati 
megoldásokhoz képest is speciális minőségi elvárásokat fogalmaznak meg. A klasszikus számítógépes, illetve 
kommunikációs hálózatok QoS (Quality of Service) jellemzői (késleltetési idő, dzsitter, hibaarány) a CIP 
(Control and Information Protocol) rendszereknél a szokásoshoz képest a vezérlés, a működés közbeni 
konfigurálhatóság, illetve az adatgyűjtés tevékenységek miatt további speciális jellemzőkkel bővülnek: 
megbízhatóság, környezet, tápenergia ellátás, átviteli ráta, valamint felbontás. Az adat, hang, videó közös 
kommunikációs infrastruktúrán történő továbbítása mára jól kidolgozott technológiai megoldás, ám a Tárgyak 
Internete (IoT – Internet of Things) esetén egy további protokoll adatelem típus bevezetésére van szükség, ami a 
jel nevet viseli. Utóbbi hálózati késleltetési ideje a milliszekundum környéki tartományban van, az ipari 
rendszerek vezérlőinek gyors visszacsatolása miatt. A jel rekordszerkezete a tömörség miatt eltér a klasszikus 
keretszerkezettől, így az igényelt kommunikációs kapcsolat típusától függően speciális párbeszéd 
mechanizmusok alkalmazása szükséges. Több szabványosító szervezet (pl. IEEE, IETF) is dolgozik a CIP 
mechanizmusok és az IoT integrációjának sikeres végrehajtásában, amihez figyelembe veszik nem csak a 
vezeték nélküli szenzor hálózatok (WSN), hanem a vezetékes ipari kommunikációs technológiák jellemzőit is. A 
cikkben megvizsgáljuk a két leginkább közismert szabványosító szervezet IoT integrációs tevékenységét és 
bemutatunk olyan konkrét kommunikációs technológiákat, amelyek az ipari hálózati környezetben M2M 
(Machine-to-Machine) szolgálatokat nyújtanak. 

Kulcsszavak: Konvergens hálózat, Tárgyak Internete, QoS, CIP, DeviceNet, ControlNet, Ethernet/IP, 
CompoNet, WSN, M2M 

Abstract: The industrial communication mechanisms require more special quality services as the solutions 
existing today for the converged data networks. The classical computer and communication network services are 
based on delay, jitter and bit error rate QoS (Quality of Service) parameters. In case of CIP (Control and 
Information Protocol) systems because of the control, online configuration, and data sampling tasks extra 
requirements exist: reliability, environment, power supply, transfer rate and resolution. The transmission of the 
data, voice and video on a common infrastructure is a well-developed and running service today. For Internet of 
Things (IoT) a new protocol data unit (PDU) category is necessary to be introduced, named signal. The ultra-low 
delay through the network of this PDU is in the range of millisecond to provide quick feedback to the industrial 
communication systems. Because of the very small length, the record structure of the signal differs from the 
classical PDUs, implying usage of unusual and special protocols. Several standardisation associations (e.g. 
IEEE, IETF) are working on the successful integration of the CIP mechanisms and the IoT. In this process the 
characteristics of the wireless sensor network (WSN) and wired industrial communication technologies are taken 
in consideration. In the paper we analyse the IoT integration process executed currently by these associations and 
we present concrete access communication technologies used in industrial networks for M2M (Machine-to-
Machine) service provisioning. 
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1. Bevezetés 

A CIP (Common Industrial Protocol) kommunikációs technológiáknak a Tárgyak Internetébe 
(IoT – Internet of Things) történő integrációja egy szükségszerű lépés, amely néhány év óta 
egy erőteljes fejlődésben lévő technológiai folyamat. Az ipari vezérlő rendszereknél 
alkalmazott kommunikáció a környezeti zaj hatásának visszaszorítása céljából egyre inkább a 
digitális technikák segítségével történik. Mivel ezek a rendszerek régebben zártak voltak és az 
Internettől izolált módon működtek, ezért a klasszikus adathálózatoknál létező kritikus 
problémák (hibaarány, biztonság, késleltetés stb.) kis hangsúlyt kaptak. A Tárgyak 
Internetének fejlődési folyamatában nem csak a szenzor és aktuátor hálózatok (SAN – Sensor 
and Actuator Network) kaptak fontos szerepet, hanem a régebbről létező, izolált módon 
működő, ipari vezérlő rendszerek Internetbe való beolvasztása is. A különböző vezetéknélküli 
és vezetékes ipari kommunikációs technológiák Internetbe integrálásának egyik leggyakoribb 
módozata a megfelelő, átjáró (gateway) funkciójú céleszközök alkalmazása. A jelenlegi 
fejlesztési koncepciók az egyes rendszerek beszerzési és üzemletetési (CAPEX, OPEX) 
költség komponenseinek racionalizálása miatt a régebbi vezérlő rendszereknek nem 
feltétlenül az újabbakra való teljes lecserélését jelenti, hanem a már említett átjárók széles 
körű alkalmazását. Természetesen, az új ipari vezérlő rendszerek már az IP technológiát 
alkalmazzák, kiegészítve az OSI szerinti legfelső rétegben a szükséges intelligens 
funkciókkal. A gateway funkció kommunikációs rétegben való elhelyezése különböző 
szinteken lehetséges. Így a szabványosítást végző szervezetek is különböző megoldásokat 
alkalmaznak. Az IEEE az adatkapcsolati rétegben virtualizáció segítségével ajánl megoldást, 
míg az IETF az IPv6 technológia által nyújt lehetőséget. A W3C konzorcium a WoT (Web of 
Things) megközelítéssel az alkalmazási rétegben kínálja fel az integrációt. Ezen megoldások 
eltérő logikai szinteken léteznek és gyakorlati alkalmazhatóságuk is különböző területeken 
optimális.  
A cikk szervezése a továbbiakban a következő módon történik: A második fejezetben 
megvizsgáljuk az IoT kommunikáció szabványosítási trendjeit. A harmadik fejezetben az 
ODVA IoT kommunikációs protokollcsaládot mutatjuk be. Az utolsó fejezetben 
összefoglaljuk a lényeget és következetéseket vonunk le a címben foglaltakkal kapcsolatosan. 

2. Az IoT kommunikáció szabványosítási trendjei 

A Tárgyak Internete szolgáltatokkal szemben támasztott igények a következők: i) gépek 
közötti kommunikáció valósidejű és eseményvezérelt modell szerint történjen; ii) ay 
információ közlése a csomópontok között egyes-, illetve többes küldés formájában történjen; 
iii) a csomópontoknál bekövetkező események azonnali érzékelése és lereagálása; iv) a kis 
eszközök kisméretű üzeneteket (jeleket) küldjenek; v) klasszikus értelemben vett, datagram 
jellegű hálózatokon a jelküldés biztonságos módon történjen.  
Az IoT kommunikáció egyik meghatározó kategóriája az MTC (Machine Type Commun-
ication). Ez két csoportba sorolja a gépek közötti adatátvitelt: a) Masszív MTC, amely az 
intelligens épületek, logisztikai folyamatok, követő rendszerek menedzsmentjét, a smart 
méréseket, a smart mezőgazdaság és a kapiláris hálózatokat foglalja magába. Ezt alacsony 
költség és energia, valamint kisméretű, sok adatelem küldése jellemzi. b) A Kritikus MTC 
távoli felügyelet, közúti forgalombiztonság vezérlése, ipari alkalmazás és vezérlés, távolról 

334



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

irányított gyártás, képzés, valamint orvosi beavatkozások kommunikációjára vonatkozik. Ez 
kiemelt biztonság, nagyon kicsi késleltetési idő, és nagyon magas rendelkezésre állási szint 
mellett nyújtja a szolgáltatásait. Az IoT QoS hálózati metrikák a késleltetés, késleltetés inga-
dozás (dzsitter), átviteli teljesítmény (ráta), megbízhatóság. Ugyanakkor ebben a kontextus-
ban a végpontok közötti alkalmazás minőségét a környezet, energia, sebesség, minőség és 
felbontás paraméterek befolyásolják.  
Mindezen kihívásokra a különböző elektronikai cégek, valamint szabványosító szervezetek 
megoldásokat keresnek. A továbbiakban a huzalos kommunikációs megoldásokat össze-
hangoló törekvéseket ismertetjük.  

3. ODVA ipari kommunikációs technológiák 

Az automatizálási rendszerek területén három tipikus architektúra szolgálatról beszélhetünk: 
i) Vezérlés funkció: ez időkritikus adatokat, jeleket továbbít a kontroller és szenzorok, illetve a 
kontroller és aktuátorok között. Az ezt kiszolgáló hálózat prioritásos, illetve megszakításos 
továbbítási elven működő alrendszer, ami QoS képességekkel rendelkezik; ii) Konfigurálási 

funkció: lehetővé teszi a felhasználó számára az on-line konfigurációs képességet; iii) 
Adatbegyűjtés funkció: A vezérelt alrendszer állapot információinak mintavételezésével 
lehetővé válik az alrendszer működésének megjelenítése, elemzése valamint vezérlése.  
A klasszikus automatizálási rendszer architektúra modelljét az 1. ábra mutatja be, amelyen 
megfigyelhető, hogy az adathálózatoknál használatos rétegmodellek bármelyikével (OSI, 
TCP/IP, hibrid) csak kevés hasonlóság fedezhető fel. Az információs réteg az OSI 
adatkapcsolati rétegnek felel meg. A vezérlő réteg a kommunikációs közeget és a csatornát 
szimbolizálja. Az eszköz szinten az adatok továbbításán kívül a tápenergia átvitele is 
megvalósul. Ez az Ethernet technológiánál alkalmazott megoldáshoz képest jóval 
intelligensebb módon történik.  

 
 

1. ábra. Klasszikus ipari automatizálási rendszer kommunikációs modellje 
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Az ipari vezetékes kommunikáció négy legfontosabb nyílt szabványú technológia típusát 
jelenleg az ODVA (Open DeviceNet Vendors Association) szervezet fejleszti. Ezt a négy 
technológiát egyetlen csoportban CIP néven említik és elemei a következők: EtherNet/IP, 
DeviceNet, CompoNet és a ControlNet. Ezen mechanizmusok mindegyike optimális 
képességekkel rendelkezik különböző fizikai környezetekben, így egymásnak nem piaci 
vetélytársai (lásd 2. ábra.). Emiatt a gyakorlatban mind a négy technológia használatban van.  

  
 

2. ábra. A CIP protokollcsalád funkciói 

Az EtherNet/IP a klasszikus Ethernet (IEEE 802.3) és a TCP/IP rétegződésen alapul. Ipari 
automatizálási alkalmazások működését és az Internet elérést egyidőben biztosítja, lehetővé 
téve az adat bárhol és bármikor történő elérését. Az EtherNet/IP a klasszikus (csillag, fa), 
valamint a gyűrű (DLR - Device Level Ring) topológiákat is alkalmazza. A QuickConnect 
funkciója működés közbeni gyors kapcsolódást biztosít az eszközök számára.  
A DeviceNet költséghatékony kommunikációs megoldást kínál egyszerű eszközök 
kihelyezésére és felügyeletére. Az alkalmazott trunkline/dropline topológia egyenáram 
továbbítását is lehetővé teszi, amely a kapcsolódó eszközök számára 24 V, 8 A elektromos 
jellemzők mellett ugyanazon interfészen tápenergia és kommunikációt is lehetővé tesz. A 
QuickConnect funkció itt is rendelkezésre áll. 
A ControlNet determinisztikus, nagy szállítási sebességű, időkritikus I/O és P2P kapcsolatok 
működését biztosítja. Tunkline/dropline, csillag és fa topológiákat támogat. Hardver opciók 
segítségével biztonságos elektromos modulok kapcsolódását teszi lehetővé. Redundáns 
kommunikációs funkciókkal növeli a terhelés megosztást és a biztonságos kézbesítést.  
A CompoNet a kommunikációs hálózat teljesítményét maximalizálja a nagyon rövid méretű 
adatok kontrollerek, illetve szenzorok és aktuátorok közötti átvitele számára. A 
leegyszerűsített hálózati csatlakozója és kábelezési módszere lényegesen csökkenti a teljes 
rendszer költségét és késletetési idejét.  
Az OVDA további funkciókat fejlesztett ki a CIP protokollok hatékonyságának növelése 
érdekében: i) A működési biztonságosságot úgy növelték, hogy a biztonsági eszközöket és a 
szabványos eszközöket is varratmentesen, a rugalmasság korlátozása nélkül lehet ugyanarra a 
rendszerre kapcsolni. A CIP Safety funkció az IEC 61508 szabványnak megfelelően 
meghibásodás-mentes kommunikációt biztosít olyan csomópontok között, mint a biztonsági 
I/O blokkok, biztonsági kapcsolók, biztonsági PLC-k és a SIL 3 (Safety Integrity Level), 
biztonsági alkalmazások. ii) Valósidejű szinkronizációs szolgálatok segítségével a hálózaton 
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szétosztott intelligens eszközök közötti késleltetést az IEEE 1588 szabványnak megfelelően 
100 ns alatti értéken biztosítja. Valósidejű szinkronizáció hagyományos, 100 Mbps-os 
kapcsolt Ethernet rendszeren nyújtható, amit itt is alkalmaznak. iii) Elosztott mozgás vezérlése 
egyetlen EtherNet/IP hálózatba való kapcsolás útján valósul meg anélkül, hogy erre külön 
szoftveres fejlesztésre lenne szükség. A CIP Motion 100 irányban 1 ms hálózati késleltetés 
alatt képes szinkronizációt végezni. A 100 ns időérték alatti óra szinkronizálás valós módon 
biztosított, ami legtöbb vezérlő alkalmazás számára kielégítő. iv) Energia optimalizáció az 
OEU (Optimization of Energy Usage) funkció segítségével valósul meg. Az energia 
szabályozás szempontjából különböző intelligencia szintekkel rendelkező eszközök széles 
skáláját képes vezérelni. A végpontok fogyasztási igényének függvényében képes szabályozni 
a leadott elektromos energia mennyiségét.  
A CIP Network Library rutinhalmaz hét kötetből áll és a következő területeket foglalja 
magába: közös objektumok, eszköz profilok a kommunikációs modell általános leírása, 
eszközkonfigurálás és CIP adat menedzsment; EtherNet/IP CIP adaptciója az Ethernetre, 
valamint a TCP/IP és az UDP/IP szállítási rétegekre; DeviceNet CIP adaptáció a Controller 
Area Network adatkapcsolati rétegére; ControlNet CIP adaptció az adatkapcsolati rétegre; 
CIP biztonsági kommunikciós mechanizmusok; CompoNet CIP adaptáció adatkapcsolati 
réteg; Modbus eszközök CIP integrációja.  

1. táblázat. CIP technológiák összehasonlítása 

Szempont EtherNet/IP CompoNet ControlNet DeviceNet 

Hálózati 
környezet 

IEEE 802.3/IP/TCP 
IEEE 802.3/IP/UDP 

Master: Kontroller   
Slave: Node 

   Master: Kontroller       
   Slave. Node 

   Controller Area Network   
   (CAN) 

Vonalak típusa Full duplex Trunkline/Dropline    Trunkline/Dropline    Trunkline/Dropline 

Csomópont max. 
száma tetszőleges Master: 1; Slave: 384    99    64 

Átviteli ráta 1 Gb/s 
93,75; 1500; 3000;  
4000 kbps    5 MBaud    125, 250, 500 kBaud 

Hatótávolság [m] TP: 100 m,  
FO: n km Trunk/Drop: 500/2500    75 Ω: 250 … 1k…20k    121 Ω: 500, 250, 100 

Keretméret [B] L2: 1500, L4: 64 k 
Bit Slave: 16 
Word Slave: Max. 352 

   Max. 513; 1 keretben    
   több csomag    I/O: 8, Explicit: 64 k 

Cím struktúra Port/hálózat/MAC Forrás, cél MAC    Egy forrás, több cél    Csoport/Típus/MAC 

Prioritás IETF (DSCP) TDMA, garantált    Konkurens TDMA    16 osztály 

Csomópont 
hardver 
ROM/RAM [B] 

Erős HW –     –    Min. 4096 / 175 

Tápellátás Saját Saját    Saját    Huzalokban / saját 

Energia 
mennyiség Fix Fix    Fix    Szabályozható 

Túlterhelés 
védelem 

–  –     –     Beépítve 

Penetráció 2000 / ~ n M db 
 

   1997 / ~ n M db    1994 / ~ 100 M db 

 
A CIP architektúra szerkezetében a kliens, szerver, termelő, fogyasztó modulok fordulnak elő. 
A termelő/fogyasztó modell többes küldésre épül. Ennél a hálózatnál a kapcsolatazonosító 
alapján a csomópontok eldöntik, hogy jogosultak-e fogyasztani az üzenet adatait. Ez a modell 
lényegesen különbözik a klasszikus forrás/cél üzenetcímzési mechanizmustól. Amíg utóbbinál 
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a keret mezői Forráscím, Célcím, Adat, CRC, addig előbbinél a keret felépítésében csak az 
Identifier, Data, CRC mezők vesznek részt.  
A CIP két fajta üzenetet különböztet meg: Explicit Message, amely tartalmazza a fogadó 
eszköz címzési és szolgálat információit (lásd 3. ábra), valamint az Impicit (I/O) Message, 
amely nem tartalmaz sem cím, sem szolgálat információkat, hanem a fogyasztó csomópontok 
mindegyike a kapcsolat azonosító értéke alapján ismeri az adattal kapcsolatos tennivalóját 
(lásd 4. ábra). Ezen utóbbi típusú üzenetek tipikusan I/O adatok szállítását végzik. 

 
3. ábra. A CIP explicit kapcsolat típus 

 

 
4. ábra. A CIP implicit kapcsolat típus 

 
A CIP különböző típusú hálózatok közötti üzenetek továbbítási lehetőségével is rendelkezik. 
A CIP router elnevezésű köztes eszköz ismeri a két fajta kapcsolat típust és az üzenet 
rendeltetésének megfelelően kezeli azt. Fontos megjegyezni, hogy már a CIP is fel van 
készítve az IEEE 1905.1 virtualizált kommunikációs szabvány fogadására is. Az útválasztási 
mechanizmus nem tesz különbséget a négy fajta kommunikációs technika között (lásd 5. 
ábra).  

 
5. ábra. A CIP útválasztási mechanizmusa 

 
Az adatok menedzsmentje szervesen ráépül az üzenetek címzési modelljére. Az entitások 
címzése szegmens segítségével történik, amely rugalmas típuskezelést tesz lehetővé. Logikai 
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szegmensek az eszközön belüli objektumok címzésére alkalmasak. A logikai szegmens 
struktúrája [Osztály]:[Elem]:[Attribútum] és típusmezője 1, 2 vagy 4 bájt hosszúságú lehet.  
A CIP protokollcsalád előnye, hogy a létező tudás az eszköz profilok segítségével 
újrahasználható a különböző protokollok esetén, ezért viszonylag alacsony a felhasználáshoz 
szükséges képzés költsége. A technikai személyzet és a felhasználóknak nem kell lényeges 
változtatásokat csinálniuk a különböző technológiák közötti váltás során. A rendszerintegrátor 
cég az adott környezet számára legelőnyösebb változatot választhatja ki anélkül, hogy 
funkcionalitás oldalon kompromisszumokat kellene alkalmaznia. A termelő/fogyasztó 
mechanizmus a leghatékonyabb sávszélesség használatot teszi lehetővé, meghaladva a 
küldő/fogyasztó modell szerinti kommunikáció hatékonyságát. Tervek szerint a jelenlegi és a 
későbbi CIP eszközök egyidőben képesek a CIP Sync és CIP Safety funkciókkal együtt 
működni. Az Ethernet átviteltechnikánál alkalmazott Diffserv, illetve az IEEE 802.1Q 
címkézett keretek QoS mechanizmusokat változtatás nélkül hagyva, a nagyon rövid CIP 
üzenetek (jelek) magasabb prioritással kerülnek küldésre, mint a klasszikus adatkeretek.  

4. Összefoglalás és következtetések 

Jelen cikkben a Tárgyak Internete számára szükséges kommunikációs kihívásokat, valamint a 
gyakorlatban alkalmazott huzalos átviteltechnikákat foglaltuk össze. Külön szerepet kapott a 
szenzor és aktuátor hálózatok nyílt kommunikációját összehangoló beszállító cégek 
szerveződésének CIP koncepciója. Belátható, hogy az IEEE és az IETF mellett más 
szervezetek is törekednek a különböző gyártóktól származó termékek közötti kompatibilitás 
kialakítására. Ezt a folyamatot párhuzamba állíthatjuk a több mint egy évtizede létező 
Wireless Fidelity törekvéssel, aminek jótékony technológiai következményeit és eredményeit 
ma is tapasztalhatjuk. 
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Absztrakt: Egy termelő vállalat legfontosabb folyamata a gyártás. Egy nagyvállalat életében minden termelési 
folyamatot optimalizáló ötlet óriási költségmegtakarításokkal járhat. Emiatt egy ilyen vállalat működésében az 
innováció és a folyamatok állandó fejlesztése kulcsfontosságú dologok. Az általunk vizsgált vállalat a világon az 
egyik leginkább innovatívnak tekinthető, amelyeket a különböző elismerések is bizonyítanak. A cégcsoportnál 
létezik egy olyan kiterjedt „ötletgyár” és tudásmegosztó felület, amelynek segítségével a központ által elfogadott 
ötletek cégcsoport szinten elfogadásra és bevezetésre kerülhetnek, mint legjobb gyakorlati megoldások. Az ilyen 
megoldások mellett azonban szükség van olyan, már jól bevált szabványok alkalmazására, amelyek segítségével 
szintén pénzügyi megtakarítások érhetők el a termelésben. A vállalat célja egy olyan energiamenedzsment 
alkalmazás megvalósítása volt, amellyel hatékonyabban nyomon követhető a termelő gépek energiafelhasználása 
a különböző termékek gyártása során. Mintaprojektünk során kiválasztottunk olyan eltérő termelő gépeket, 
amelyek különböző energiafelvétellel működnek és új adatgyűjtő szenzorok kerültek a rendszerbe a már 
meglévő termelési paramétereket gyűjtők mellé. A folyamatosan gyűjtött adatokat összekapcsoltuk egymással a 
közös paraméterek mentén a későbbi adatelemzésekhez. Előadásunkban bemutatásra kerül egy multinacionális 
bútoripari vállalatnál kialakított megoldás, továbbá vizsgáljuk annak működését az architektúra ismertetésével 
együtt. 

Kulcsszavak: mintarendszer, architektúra, adatgyűjtés, energiamenedzsment 

Abstract: The production is the most important process at a manufacturer company. During the operation of an 
international company everything related to optimization of processes can lead to a huge cost reduction. 
Therefore, it is crucial continually to innovate and develop the processes of the production. The implemented 
system is working at a furniture company, which is one of the most innovative of its kind in the world. There 
exists an extended idea-collector centre and a knowledge-sharing interface, which are supporting the subsidiary 
companies in Europe, Asia and North America. These ideas as the “best practise solutions” will be adopted by 
manufacturing departments. Besides, it is necessary to use such techniques, which are well-tried standards. 
These also result cost and time savings. The company’s goal was to achieve an energy management system, with 
which the energy use of the machines could be tracked and traced while the manufacturing. During our project, 
we selected several machines which are different by the category of energy use. We have started to collect not 
only production data but energy data too with help of new sensors. We have joined the two data sets via common 
parameters for the subsequent analysis of trends. In our presentation, we will demonstrate a prototype solution at 
international furniture company, furthermore, we investigate this system’s architecture and operation. 

Keywords: prototype system, architecture, data collecting, energy management 
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1. Bevezetés 

Egy termelő vállalat legfontosabb értékteremtő folyamata a gyártás. Ezt a folyamatot 
szeretnék a vállalatok a leginkább fejleszteni, optimalizálni. A tanulmányunkban bemutatunk 
két irányvonalat, amelyek a gyártás optimalizálására szolgálnak. Az elsőben egy vállalati 
kultúrával, tudásközponttal, tudásmenedzsmenttel kapcsolatos alkalmazás kerül ismertetésre. 
Utána pedig egy olyan egyedi, hatékonyság elemző és optimalizáló fizikai rendszer kerül 
bemutatásra, amelynek segítségével az energiafelhasználási és a termelő adatok együttesen 
kerülhetnek majd elemzésre és kiértékelésre. 

2. A vállalati kultúra és a tudásmenedzsment 

Ebben a fejezetben bemutatjuk a vállalati kultúrát és az ahhoz kapcsolódó tudásanyagokat, 
valamint a tudásmenedzselő rendszereket. Továbbá kitérünk egy olyan folyamatra, amely a 
vizsgált vállalatunknál merült fel, mint igény, a tudásanyagok nemzetközi menedzselésére. Az 
ennek kapcsán elkészült alkalmazásból mutatunk részleteket is. 

2.1.  A vállalati kultúra 

A vállalati kultúra a szervezet minden tagja által elfogadott, közösen értelmezett előfeltételek, 
értékek, meggyőződések rendszere, amely tartalmazza a elvárt magatartást és azt a 
gondolkodásmódot, amely által a céges környezet minden apró részlete tükrözi a céget 
meghatározó kultúrát. 
A kultúra jelentéssel ruházza fel a vállalati környezetet és segít kiigazodni abban, (1) mi 
tekinthető rossznak, (2) mi tekinthető fontosnak és (3) mi tekinthető lényegtelennek. 
Általában a szervezeti kultúra építőelemei több részre bonthatók, de mi csak azokra 
szeretnénk kitérni, amelyeket a kutatásunk szempontjából relevánsnak tartottunk: 

1. A munkakörrel vagy szervezettel való azonosulás megmutatja, hogy a szűkebb 
szakterülettel vagy munkaterülettel mennyire azonosul az egyén. 

2. Az erős vagy gyenge kontroll megmutatja, mennyire vezérli a szervezet a tagjainak a 
viselkedését különböző előírásokkal, szabályokkal vagy közvetlen felügyelettel. 

3. A kockázatvállalás, kockázatkerülés, innovatív és rámenős magatartás mennyire elvárt 
a munkatársaktól. 

4. A teljesítményorientáció milyen mértékű, a szervezeti jutalmak mennyire kötöttek 
magához a teljesítményhez. 

5. A cél és eszköz orientáció szempontjából, mennyire koncentrál a vezetés a végső 
eredményre és az eredményhez vezető folyamatokra, technikákra. 

6. A rövid vagy hosszú távú időorientáció megmutatja, hogy a szervezet milyen távra 
tekint előre, milyen időhorizonton tervezi jövőjét. 

Az ezekhez kapcsolódó előírásokat általában valamilyen kézikönyvben rögzítik, amely 
használata a szervezethez való tartozás szoros kifejezését jelzi [1]. Ezeket nevezzük egy 
vállalat életében követett értékeknek. Ezek olyan konkrét alapelvek, viselkedéstípusok és 
gondolkodási formák, amelyek a céget nap, mint nap irányítják a munkatársak viselkedésén 
keresztül, továbbá ezek tükrözik, amit a munkavállalók valóban tesznek és követnek a vállalat 
működése során. 
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2.2.  A tudás, a tudásmenedzsment és ennek rendszere 

Mára a tudás lett az egyik legfontosabb szervezeti tőke, stratégiai erőforrássá vált. A tudás 
szervezeten belüli hasznosításának megnőtt szerepe indította el azt a gondolatmenetet, hogy 
miként lehetne a tudást megfelelően szervezni, menedzselni a szervezeti célokat támogatva. 
Azok a szervezetek tudnak igazán sikeresek lenni, amelyek képesek a tudás felismerésére, 
gyűjtésére, rendszerezésére, megosztására és ezek alapján új tudás létrehozására. Mindez 
szorosan összefügg a szervezeti kultúrával. A tudást, hogy erőforrásként tudjuk kezelni olyan 
folyamatra van szükség, amelyhez a stratégiát és a kitűzött célok elérési módjait, eszközeit a 
tudásmenedzsment biztosítani tudja. 
A tudásmenedzsment eszközei közé tartoznak az (1) információs technológiák: információ 
megosztó programok, keresők, dokumentumkezelő rendszerek, (2) emberi tényezők: a tanulás 
segítése, a tudás felmérése, tervezése, menedzselés, kapcsolattartás, amelyek a vállalati HR 
osztály feladatai közé tartoznak általában. A legfontosabb tulajdonságok, amelyeknek 
jellemezniük kell, vagy amelyeket birtokolniuk kell a tudásmenedzsmenttel kapcsolatba 
kerülő alkalmazottaknak: bizalom, nyitottság, szakértelem, hozzáértés, intelligencia (IQ és 
EQ), megbecsültség, amely a későbbiekben motivációt és ösztönzést jelent. 
Fontos tudni, hogy milyen jellegű tudással rendelkezik az adott szervezet, hiszen a jel, az 
adat, az információ, a tudás egymásra épülő hierarchikus rendszert alkotnak. A tudás az 
információból keletkezik, ami akkor válik tudássá, amikor felhasználják és az információt 
birtoklónál az információ kiegészül az emberi készségekkel, tapasztalattal, értékekkel. 
A tudásmenedzsment két fő iránya: (1) a tudás, mint az információs rendszerekből kinyerhető 
információhalmaz és (2) a tudás, mint szakértelem, képességek, tapasztalatok összessége. A 
tudás ezen kétfajta értelmezése adja a tudásmenedzsment két oldalát: a szervezeti és humán, 
illetve a technikai és informatikai megközelítést. A tudásmenedzsment arra talál megoldást, 
hogy a már meglévő tudás vagy dokumentált ismeret miként hasznosítható a szervezet 
fejlődése szempontjából. 
A tudásmenedzsment a vizsgált vállalat kultúrájában már a kezdetek óta jelen van, hiszen a 
cég alapítója a vállalat működésének hajnalán a kiállítótermében megtekinthetett termékekről 
azonnali visszajelzést kapott. Azon visszajelzések vagy észrevételek közül, amelyeket 
ismerősöktől vagy ismeretlenektől kapott és ő is jogosnak vélt, mint „best practice”-t fel 
tudta használni a vállalati fejlődés érdekében. 
A tudásmenedzsment rendszerek különböző szintű célok eléréséhez alakulnak ki. A célokat és 
a hozzá kapcsolódó tudás kezelését különböző rendszerek képesek megvalósítani. A Google 
keresője például kiváló arra, hogy az interneten fellelhető nyilvános tudástartalmak között 
képesek legyünk keresni, azonban, ha szükségünk van egy olyan megoldásra, amely egy 
cégen belüli belső, privát tudáshalmaz menedzselését végzi, akkor lehetőségünk van 
alkalmazni ilyen rendszereket. Megvizsgáltunk néhány ilyen rendszert, amelyek ingyenesek, 
vagy aránylag olcsón elérhetőek a vállalatok számára (OpenKM1, eXo2, Slack3, Google 
Drive4, myBase5). Az OpenKM ingyenes és szabadon hozzáférhető, nem igényel speciális 
jogosultságokat. Az eXo kiválóan alkalmas a közös dokumentumok kezelésére, 
verziókövetésre és speciális jogosultságok kezelésére. Emellett integráltan kezel wiki 
oldalakat, fórumot, naptárat, csevegő alkalmazást, feladatkezelőt stb. Az együttműködés 
szempontjából a Slack alkalmazás tekinthető az egyik legjobbnak, de ebből a szempontból a 
Google Docs is kiváló megoldás. A myBase segítségével pedig szabadon építhetünk jól vagy 
kevésbé strukturált tudásbázisokat. 
                                                 
1 https://www.openkm.com/ 
2 https://www.exoplatform.com/ 
3 https://slack.com/ 
4 https://www.google.com/drive/ 
5 http://www.wjjsoft.com/mybase.html 
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1. ábra. Tudásmenedzsment rendszerekre példák: OpenKM, eXo, Google Drive, Slack, myBase 

2.3.  A tudásmenedzsment eszköz megvalósítása 

A tudásmenedzsment rendszert itt elsősorban a folyamatmenedzsment, a tervezés és a 
technológia oldaláról vizsgáljuk meg és mutatjuk be [4]. A folyamat így néz ki: 

1. Az egyes telephelyeken folyamatosan gyűjtik a termeléshez kapcsolódó ötleteket. 
2. Helyileg kiválasztják azt az 5-6 darabot, amit érdemesnek tartanak arra, hogy majd 

elküldjenek a központba véleményezésre. Az ötletek leírása egy eléggé strukturálatlan 
adathalmazként (egy Microsoft Office Powerpoint fájlként) kerül elküldésre a 
telephelyekről a nemzetközi központba. 

3. A központban megvizsgálják az egyes ötleteket, különböző kimutatásokat készítenek 
róluk, majd kiválasztják azokat, amelyek a legtöbb megtakarítást (idő- és pénzügyileg) 
jelentenek a telephelyeknek általánosan. 

4. A központ értesíti a telephelyeket a kiválasztott legjobb gyakorlatok alkalmazásáról, 
ezeket a „legjobb gyakorlatokat” ekkor már „tudásként” tartják nyilván. 

5. A leginkább hasznos, nyertes ötletek kitalálói pedig jutalomban részesülnek. 
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2. ábra. Ötletekből keletkező lehetséges legjobb gyakorlatok (tudás) 

Az egyes jó ötleteket tartalmazó dokumentumok (ppt fájlok) a következő paramétereket kell, 
hogy tartalmazzák: 

• Alapadatok: ötlet címe, kitaláló gyára (ország, divízió), dátum, termelési típus, 
részlege, célja, költségmegtakarítási szintje, megvalósíthatósági ideje, kulcsszavai. 

• Előtte / utána lévő folyamatleírások. 
• Különböző kérdésekre adott válaszokat: 

o „Mi volt a kihívás?” 
o „Mik voltak az elvárt eredmények?” 
o „Mik a projekt célkitűzései?” 
o „Hogyan fog fejlődni a termelés a „good example” által?” 
o „Mennyi a költsége a „good example” megvalósításának?” 
o „Hogyan támogatja a „good example” az IPS6 alapelveket?” 

• Egyéb releváns általános információkat és az eredményeket. 
A készülő alkalmazás ennek a folyamatnak az informatikai támogatására szolgál. A 3. ábra 
ennek részleteit mutatja. 

 

3. ábra. A tudásmenedzsment rendszer részletei 

                                                 
6 Individual Placement and Support (IPS) model 
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3. Mintarendszer kialakítása és bemutatása 

Az összegyűjtött tudástípusok nem mindig elegendők, emiatt is léteznek szabványok, 
amelyeket érdemes lehet alkalmazni a termelésben [5][6]. Egy ilyen standardizált 
energiagazdálkodási mintarendszer kialakítását mutatjuk be ebben a fejezetben. 
A mintarendszer elkészítését a legújabb ipari forradalom is motiválta. Ez elsősorban arról 
szól, hogy a gépek, termelőeszközök, munkadarabok mind-mind integrálódnak egy hatalmas 
információs hálózatba, amely a hálózatok hálózata lesz. Minden gép, és munkadarab tudja, 
hogy milyen szerepet tölt be a rendszerben, és hogy a folyamatban milyen szükségletei 
vannak. De ez nem csupán a digitalizációról szól, hanem a folyamatok egymáshoz való 
kapcsolódásáról is. 
A mintarendszer alatt a következőt értjük, ipari környezetben internetes technológiákkal 
integrált kiterjedt adatgyűjtő, adatfeldolgozó, megjelenítő és szabályozó rendszer. Ez a 
rendszer szoros kapcsolatban van a fizikai beágyazó környezettel, továbbá információt 
szolgáltat és optimalizál. 

3.1.  Rendszerkörnyezet bemutatása 

Ahhoz, hogy hatékonyan működő mintarendszert alakíthassunk ki, meg kellett ismerkedni a 
vállalat lehetőségeivel, azokkal a rendelkezésre álló hardver és szoftver elemekkel, amelyek 
segíthetik a kutatásunkat a fejlesztés során. Továbbá ezekkel az elemekkel együtt is kellett 
működnünk az adatgyűjtés, adattovábbítás, elemzés és a megjelenítés során. 

3.1.1. Adattárolás: MySQL és Microsoft SQL Server 

A megismert környezetben az adattárolást kétféle adatbáziskezelő rendszer végezte. Ennek 
vezetői, stratégiai döntéssel kapcsolatos okai vannak, de néhányat itt megemlítünk: (1) 
különböző belső intranet hálózatokon működnek a különböző berendezések, (2) az adatok 
tárolása is eltérő fizikai szervereken történik, (3) a vállalatirányítási rendszer és a felügyeleti 
rendszer különböző típusú adatbáziskezelő rendszerekkel működik együtt automatikusan, (4) 
ez utóbbi abból is adódik, hogy az ERP-t kiszolgáló MSSQL szerver a nemzetközi 
központban van és a vállalatnak lassú az internetkapcsolata, emiatt a helyi problémák 
megoldásánál inkább a saját MySQL szerverüket használják. Ez utóbbiból kiindulva, nekünk 
fel kellett készülni az adatgyűjtés során az eltérő típusú kommunikációk kezelésére. 
A Microsoft SQL Server a Microsoft adatplatformja, amely relációs adattárolásra, 
nagyteljesítményű adatintegrációra (ETL), gyors és skálázható multidimenzionális 
adatelemzésre, adatbányászatra és riportkészítésre is képes. Ez a vállalatirányítási rendszer, 
valamint a termelési adatokat gyűjtő rendszer mögött biztosítja az adatok tárolását [7]. 
Míg a MySQL adatbáziskezelőt a cégnél működő felügyeleti rendszer képes kezelni, abba 
adatokat exportálni. Ennek elsősorban anyagi okai voltak korábban, azonban napjainkban már 
a MySQL sem teljesen ingyenes, csak van neki ingyenesen elérhető (emiatt korlátozott 
képességekkel rendelkező) verziója. 

3.1.2. Adatgyűjtés és -tárolás: Movex ERP és Movex Operátor 

A 2000-es évek elején a svéd Intentia (jelenleg már Infor Global Solutions néven működő) 
cég Movex második generációs ERP (a hagyományos modulokon kívül tartalmaz 
ügyfélkapcsolat kezelési, ellátási lánc kezelési és üzleti intelligencia megoldásokat is) 
rendszere Európa szerte nagy népszerűségnek örvendett (benne volt az öt legelterjedtebb ERP 
alkalmazás között). Ez a vállalatirányítási rendszer IBM szervereken futott és Java nyelven 
írták meg. A Movex több mint 20 modullal rendelkezik, de a termelésirányítás szempontjából 
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talán a szükséglettervezés, szállítástervezés, gyártási rendelések kezelése, gyártási ellenőrzés 
és a gyártási statisztika a legfontosabbak [8]. 
Azonban nem feltétlenül elégségesek a standard rendszer szolgáltatásai, ha egy specifikus 
problémát, feladatot kell megoldani. A Movex ERP-t fejlesztő cég emiatt elkészített egy olyan 
alrendszert, ami konkrétan a vizsgálatunk tárgyát képező cég termelését támogatja, ez a 
Movex operator. Ez az adatgyűjtő szenzorok segítségével figyeli a termelő gépek 
teljesítményét és archiválja a kapcsolódó adatokat a központi (MSSQL) adatbázisba. 

3.1.3. Elemzés és megjelenítés: Qlikview 

Ez egy olyan üzleti intelligencia alkalmazás, amelynek segítségével profi lekérdezések 
generálhatók. A lekérdezések eredményeként üzleti jelentések segítik a döntéshozók 
munkáját. Ez az alkalmazás is számos szolgáltatással, modullal rendelkezik, amelyek 
támogatják a különböző iparágakban működő cégeket, azonban a vizsgált vállalatunk 
elsősorban a saját adatainak a riportolására használja ezt. Nagy előnye, hogy bármilyen 
vállalati rendszerrel összeköthető, így könnyedén képes csatlakozni a Movex ERP-hez, 
valamint a Microsoft SQL szerveréhez is. A Qlikview továbbá képes arra, hogy összefogja és 
elemzi a vállalat részlegeinek eredményét különböző paraméterek szerint (például: termék, 
termékcsoport vagy akár gépcsoport szerint is). A megjelenített jelentések bármilyen 
eszközön megfelelően mutatnak a webes responsive technikáknak köszönhetően. Emellett a 
csoportmunka támogatását is elvégzi a szoftver, így az egymástól távol lévő adatelemzők is 
képesek ugyanazokat a riportokat valós időben kezelni. 

3.1.4. Adatgyűjtés, megjelenítés és felügyelet: Vision 

A VISION folyamatmegjelenítő rendszer új változata egyike a leggyorsabb, 
legalkalmazkodóbb és grafikailag leglátványosabb objektum-orientált programoknak a 
teljeskörű megoldást kínáló folyamatmegjelenítő rendszerek között. A VISION korlátlan 
skálázhatósága nemcsak új változók, képek, jelentések stb. valós idejű bevitelét, módosítását 
teszi lehetővé, de új változótípusok és rendszerkomponensek kifejlesztését is. 
A rendszerben arra érdemes törekedni, hogy az alkalmazások képeinek, változóinak és egyéb 
adatbázisainak a struktúrája tükrözze a felhasználói rendszer felépítését. Ezt a rendszer két 
szolgáltatása teszi lehetővé: (1) csoportosítás és könyvtárak, valamint (2) a strukturális 
megfontolások. 
A VISION folyamatmegjelenítő rendszer a teljeskörű feladatmegoldás érdekében számos 
szolgáltatással rendelkezik. Ezek közül kiemelünk néhány fontosabbat: (1) 
platformfüggetlenség, (2) teljes programozhatóság, (3) nagysebességű grafikai megjelenítés, 
(4) saját és idegen nyelvű programozhatóság stb. 

3.2. Mintarendszer adatforrásai és a tervezett elemzési architektúra kialakítása a 
rendszerkörnyezetben 

A vizsgált vállalatnál kialakított mintarendszer kettős alapra épül. Elsőként egy 
energiafelhasználási adatgyűjtő alrendszer került kialakításra, amelyet a 3.2.1-es alfejezetben 
részletezünk. A másik ágon a Movex Operátorból érkező termelési adatok jellegéről és 
hozzáféréséről lesz szó. Ezt foglalja össze a 3.2.2-es alfejezet. Az elemzések alapját fogják 
képezni az ebből a két ágból érkező adatok. 

3.2.1. Energiafelhasználási adatgyűjtő alrendszer kialakítása 

Itt kerül bemutatásra azoknak a termelő gépeknek a részhalmaza, amelyek bevonásra kerültek 
a mintarendszer fizikai alrendszerébe, illetve egy adatgyűjtő hálózatba. Az adatgyűjtés a 
gépek energiafelhasználására fókuszál. Ezek az energiafogyasztási adatok először a szenzorok 
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segítségével a Vision épületfelügyeleti rendszerbe lettek bekötve, ezáltal őket valós időben 
nyomon lehet követni. További felhasználásuk miatt a Vision adatbázisából néhány 
percenként egy exportálás történik meg egy külső adatbázisszerverre (MySQL). Így tehát a 
termelő gépek energiafelhasználási adatai bekerülnek egy helyileg hozzáférhető és 
menedzselhető adatbázisba. 
Az adatgyűjtő rendszer kialakítása előtt egy felmérést kellett végezni, hogy mely termelő 
gépeket vonjunk be a majdani mintarendszer működésébe. A kiválasztás során szempont volt 
az, hogy kis és nagy energiafelvételű gépek is kerüljenek be a végső halmazba. Valamint az is 
szempont volt még, hogy a telephely mindkét üzeméből kerüljenek be gépek. 
A felmérés után történt meg az adatgyűjtő szenzorok kihelyezése, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó kommunikációs hálózat kialakítása az üzemekben. Ez a folyamat volt a leginkább 
időigényes, mert néhol nehéz volt különválasztani azokat a gépeket, amelyeket konkrétan 
mérni szerettünk volna és egyéb más gépekkel együtt történő mérés után számítások 
segítségével lehetett csak megkapni az adott géphez tartozó becsült energiafelhasználást. 

Gép Leírás kW értékjelző kWh értékjelző 

8300-1 2016: PM9 kiépítve; Feladat: kommunikációs 
hálózatot működésre bírni.  2017: Sikeres 
beüzemelés. Ez egy olyan gép, aminél egyszerű 
ez a mérés, mert közvetlenül a gép mellett van a 
mérő. 

UJHOPRESL_SP UJHOPRESL_EC 

8200-1 2016: Még nem volt része a terveknek, de 2017-
ben bekerült a mintarendszerbe. Ebben két 
mérőműszer van (fűtés és vezérlés mérése). 
Ebből jön össze a Hőprés 2 összegzett 
teljesítménye. 

REHopresl_SP 
(megjegyzés: ebben 
el van végezve az 

összegzés) 

REHopresl_EC 

1170-1 2016: PM9 kiépítve, kommunikációs hálózatot 
működésre bírni.  2017 eleje: Még nem 
működik a kommunikációs hálózat miatt, de 
folyamatban van a megvalósítása. 

POWT_SP POWT_EC 

1. táblázat. Egy részlet a felmérésből 

A folyamat végeztével az épületfelügyeleti rendszerben valós időben látszódik az adott gépek 
energiafelvétele. Az épületfelügyeleti rendszert azonban egy olyan partnercég működtette a 
vizsgált vállalatunknál, amely nem biztosított hozzáférést a belső adatok kezeléséhez. Ennek a 
megoldása csak úgy történhetett meg, hogy adott időközönként egy adatexportálást hajtunk 
végre egy külső adatbázisba. A már korábban felvázolt okok miatt ez egy MySQL adatbázis 
lett. 
Kialakításra került egy olyan adattábla, amely tárolja a hatékonyságelemzésbe bevont 
termelőgépek legfontosabb energiafelhasználási és egyéb leíró jellegű adatait: (1) energia 
adatok: pillanatnyi teljesítményfelvétel (kW érték), óraállást jelző érték (kWh érték); (2) leíró 
adatok: gépazonosítók, időbélyeg. 
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4. ábra. Az adattábla (részlet) és a belőle generált nézet (részlet) 

A termelési adatokkal történő összekapcsolás miatt érkezett egy olyan igény hozzánk, hogy a 
az energiaadatoknál az adatsorok közötti különbséget generáljuk le (lásd 4. ábra jobb oldala) a 
termelési adatokkal történő összekapcsolás miatt. 

3.2.2. Movex Operátor adatok bemutatása és forrásaik megjelölése 

A termelési adatok vizsgálata során szintén készült egy felmérés, hogy mely adattáblákra lesz 
biztosan szükség, melyekre opcionálisan és hogy ezek milyen adatokat tartalmaznak. Ennek a 
felmérésnek egy részletét kiemeljük ide: 

• Resource_statistics tábla: Gépazonosító alapján műszakonként (periódusonként) csinál 
statisztikát, mennyi ideig termeltek, milyen hatékonysággal. 

• Material tábla: Minden, amit a cikkekről tudni kell. 
• Jobr_opr tábla: Termelési mennyiségi jelentések, a PLC-kből érkező adatok 

(szenzoros méréssel), esetleges későbbi korrekcióval az operátor részéről. 
• Npc_setup tábla: Melyik termékszám melyik munkaközpontban tervezik legyártani, 

továbbá 1 perc alatt hány darabot kellene megcsinálni belőle, tehát gyakorlatilag ez a 
normaidőket tartalmazza. 

3.2.3. Összefoglalás az architektúráról és a folyamatokról 

Az adatforrások (energiafelhasználási és termelés adatok) összekapcsolása az elsődleges 
feladat volt. Az összekapcsolás alapját a termelőgépek azonosítója adja. Mindkét adatforrást 
lehet ábrázolni akár valós időben is. Fontos, hogy a historikus adatokat, akár az elmúlt 
műszakokat, vagy elmúlt órák, napok, hetek adatait összevessük és vonjunk le 
következtetéseket belőlük. Továbbá fontos még, hogy a jövőre vonatkozó leállásokat, 
problémákat, magasabb energiafelhasználásokat megpróbáljuk előre tudjuk jelezni, esetleg 
megelőzni. 
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5. ábra. Összefoglaló ábra az elkészült mintarendszer elemeiről és folyamatairól 
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4. Összefoglalás és továbblépés 

A mintarendszer segítségével folyamatosan történik meg a tisztított adatok elemzése, 
információhoz jutunk ezáltal a múltbéli eseményekről, de az előrejelző eljárásokkal a jövőbeli 
lehetséges eseményekre is tehetünk becslést, ajánlást. Az adatok elemzése állandó, tehát az 
automatikusan generálódó jelentésekkel napi szinten tisztában vagyunk a termelés és az 
energiafelhasználás aktuális állapotáról. Továbbá a valós időben történő eseményekre is konc-
entrálunk: különböző riasztási limiteket definiálunk annak érdekében, hogy ne történhessenek 
meg váratlan leállások a termelésben, vagy éppen túlzott energia-felhasználások az üzemek-
ben. Az elemzések lefuttatása után történik meg a következtetések levonása. Célunk az, hogy 
az elemzések segítségével hatékonyabbá váljon a vállalat termelése és energiagazdálkodása. 

5. Köszönetnyilvánítás 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-3-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság 
Programjának támogatásával készült. 
Jelen publikáció az "EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I 
szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen" című 
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Megjegyzés számok ábrázolásának költségéhez 

A remarque to the cost of the representation of numbers 
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andog@inf.elte.hu 

Absztrakt: A Neumann-elvnek megfelelően a számítógépek a kettes alapú számrendszer alapján működnek, 
azaz mind az adatokat, mind az utasításokat bináris számjegyek sorozataként fogadják. Műszakilag ez a legjobb 
választás, és bizonyos szempontból ez a választás matematikai oldalról tekintve is megközelítőleg a legmegfele-
lőbb. Feltéve, hogy egy szám ábrázolásának költsége arányos a szám helyiértékes felírásában szereplő számje-
gyek száma valamint a felíráshoz alkalmazott számrendszer alapszáma szorzatával, és feltéve, hogy a számje-
gyek száma adott szám esetén folytonos függvénye a radixnak, a természetes logaritmus alapja,  tűnik optimá-
lisnak mint a kifejtés alapja. Ezen valós számhoz legközelebbi egész számok a 2 és a 3. 
Egy korábbi cikkben ([3]) megvizsgáltuk, hogy az előbbi két potenciális radix közül melyik a jobb, és mely 
számok kivételesek, azaz melyek „olcsóbbak” a másik alap választása esetén, ha egyáltalán vannak ilyen kivéte-
les számok. A vizsgálat során úgy tekintettük, hogy a szükséges legmagasabb helyiértéken is a számrendszer 
bármely számjegye előfordulhat. A valóságban az esetek túlnyomó többségében adott szám mint legnagyobb 
ábrázolandó érték kifejtésében rögzített alapszám mellett a legmagasabb helyiértéken előforduló maximális 
számjegy kisebb a legnagyobb számjegynél. A mostani előadásban folytatjuk az analízist, kiterjesztve a vizsgála-
tot arra az esetre, amikor a bal szélső pozíción csupán a szükséges számú számjegyet kell kijelezni. 

Kulcsszavak: radix, számrendszer, helyiértékes felírás, az ábrázolás költsége 

Abstract: By the Neumann-principle computers are based on the binary number system, that is they accept as 
well the data as the instructions as a sequence of binary digits. Technically this is the best choice and in some 
point of view this choice is nearly the best also mathematically. Supposing that the cost of the representation of a 
number is proportional to the product of the number of the digits of its expansion and of the radix of that expan-
sion, and supposing that the number of the digits of a given number is a continuous function of the radix, the best 
choice for the radix is the base of the natural logarithm, that is . The nearest integers to that real number are 2 
and 3. 
In an earlier article ([3]) we examined that which of the former two potential radices is better and which numbers 
are exceptional, that are "cheaper" choosing the other one, if at all there are such exceptional numbers. In the 
investigation, it was considered that any digits of the given number system may be necessary in the highest posi-
tion, too. In the reality, the greatest digit occurring at the position of the most significant digit of the expansion of 
a given number as the greatest value to be representing is in the overwhelming majority of cases less than the 
greatest digit of the applied number system. In the current presentation we continue of the analysis, extending the 
investigation for the case when the number of digits to be displayed at the leftmost position is not greater than 
the necessary value. 

Keywords: radix, number system, expansion, cost of representation 

1. Bevezetés 

Adott  radix esetén, ahol  általában egy 1-nél nagyobb egész szám, minden valós szám rep-
rezentálható -nél kisebb nemnegatív egész számok egy véges vagy végtelen sorozatával. A 
végtelen sorozat elméleti, így a figyelmünket a véges sorozatokra fókuszáljuk. Egy szám ki-
jelzésének költsége nyilvánvalóan függ a számjegyek számától, valamint az adott számrend-
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szerhez tartozó számjegyek reprezentálásának költségétől. A legegyszerűbb, de meglehetősen 
jó feltételezés, hogy a költség arányos az előbb említett két tényező szorzata. Elfogadható az a 
feltételezés is, hogy egyetlen pozíción megjelenő számjegy kijelzésének költsége arányos a 
lehetséges karakterek számával, azaz -rel, amennyiben a kifejtendő számok tartománya -nél 
több adatot tartalmaz. Az egyszerűség kedvéért feltesszük, hogy a számok nemnegatív egé-
szek, mivel az előjel, valamint a szám egész- és a törtrészét elválasztó -edes pont vagy vesz-
sző költsége konstans, így lényegében véve nem befolyásolja a vizsgálódásainkat. A további-
akban egy adott pozitív egésznél kisebb nemnegatív egész számok ábrázolásának költségét 
mint a számrendszer alapjának függvényét tanulmányozzuk. 
Legyen  egy pozitív egész szám, és tegyük fel, hogy az -nél kisebb valamennyi 
nemnegatív egész számot ki kell tudnunk jelezni egy 1-nél nagyobb  egész számhoz mint 
radixhoz tartozó számrendszerben. Van egy egyértelműen meghatározott  egész szám, 
amelyre teljesül, hogy ≤ − 1 < . Az adott számtartományhoz tartozó valamennyi 
szám ábrázolásához szükséges pozíciók száma , és = log , mivel az előbbi egyenlőt-
lenségláncban látható értékek pozitív egészek (feltéve, hogy  legalább 2). Az előbbiekből 
következik, hogy az egyenlőtlenségeink átírhatóak az < ≤  alakba. Ha a 0,  in-
tervallum minden egész értékét meg akarjuk jeleníteni, akkor az ábrázolás költsége (a korábbi 
megállapodásnak megfelelően) = log , így a minimális költséget akkor kapjuk, ha = min∈ℕ log . Egyszerű az analízis, ha feltesszük, hogy min∈ℕ log ≈
min∈ℝ log , azaz =  vagy = . Itt  a min∈ℝ log  értékét jelöli, amely -vel, 

a természetes alapú logaritmus alapjával azonos. A [3]-as cikk szerint a 3-as alapú számrend-
szer csaknem mindig a legjobb választás, de akadnak kivételek. 
Nem meglepő, hogy az esetek többségében 2 és 3 a két legjobb választás. Diszkrét módsze-
rekkel kimutattuk, hogy ha > 6, akkor a hármas számrendszer minden ábrázolandó szám 
esetén határozottan jobb, mint az -alapú számrendszer. = 6 esetén a ternáris rendszer leg-
alább olyan jó, mint az -alapú rendszer, és csupán 12 olyan szám van, ahol a két felírás költ-
sége azonos, két olyan szám van, amely gazdaságosabban ábrázolható az ötös számrendszer-
ben, mint a hármasban, és amennyiben a radix 2 vagy 4, akkor összesen 8488 kivételes eset 
van, vagyis olyan eset, amikor a ternáris rendszer kevésbé gazdaságos. Az analízis azt mutat-
ja, hogy néhány kivétellel a ternáris rendszer a legjobb választás, ha az optimumot a korábban 
vázolt módon definiáljuk. Mindazonáltal a technikailag legjobb választás alig gyengébb a 
hármas alapú rendszernél, és a hármas alapú számrendszertől eltekintve a bináris rendszer 
egyetlen kivétellel minden pozitív egész szám esetén a legjobb választás. 
A továbbiakban szükségünk lesz a [3]-ban található alábbi tételre. 
 

Legyen  és  1-től különböző pozitív valós szám. Ha < , akkor van olyan 1-nél 

nagyobb, -tól függő  valós szám, hogy log < log , valahányszor ≤ ∈ℝ. 
 

Az említett cikkben bebizonyítottuk, hogy = -val teljesül a tétel állítása.  

2. Új eredmények 

Ezután egy kis módosítással tekintjük a költséget. Reális a feltételezés, hogy amennyiben −1 -alapú számrendszerbeli felírásában  jegy szerepel, és a legmagasabb helyiértéken álló 
jegy  (ami ezek szerint nagyobb, mint nulla), akkor ezen helyen csupán a 0. .  jegye-
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ket jelenítjük meg, így a költség  helyett csupán − 1 + + 1 , ami csak akkor 
azonos az előzővel, ha a bal szélső jegy a lehető legnagyobb, azaz − 1. Mit tudunk most 
mondani a különböző radixokkal való felírás költségéről (pontosabban ezek nagyságrendi 
viszonyáról)? A kérdés az eddigi ismereteink alapján viszonylag egyszerűen elintézhető. Le-
gyen a két radix  és , amelyekre < . A költséget a radix és  logaritmusa határozza 

meg. − 1 az -alapú rendszerben log -jegyű, a -alapúban pedig log . Maximális 
költséget akkor kapunk, ha az első jegy a lehető legnagyobb, és ekkor ez a költség a radix és a 
helyiértékek számának szorzata, vagyis -val legfeljebb log . Minimális költségű az a 
szám, amelynek első jegye 1, és az ilyen számra az értéke az első jegyre 2, a többinél a radix, 
így  alappal az ár legalább log − 1 + 2. Mivel -ra és -re teljesül, hogy log <log + 1  és log − 1 ≤ log − 1 , ezért ha log + 1 ≤ log −1 + 2, akkor egyben log < log − 1 + 2,  felírása az -alapú rendszerben 
biztosan olcsóbb, mint a -alapúban. Áttérve természetes alapú logaritmusra, kifejezhetjük  

értékét: az egyenlőtlenség akkor és csak akkor teljesül, ha ≥ = . ., ami visszafelé 
azt jelenti, hogy -nál nem kisebb -re az -alapú rendszer biztosan gazdaságosabb. 

Most legyen = =  és = . Ekkor = ≥ = , így a -

alapú rendszerben legalább -jegyű számok felírása olcsóbb az  radixszal. Tekintsük σ-t 
rögzített -val  függvényének, és legyen >  (de az -ra és -re tett korábbi megkötés 

most is érvényes). − + 1 = − ; mindkét nevező pozitív, 

ezért közös nevezőre hozáskor az új nevező is pozitív, a számláló pedig a lehetséges átalakítá-

sok után ln ∙ .  is pozitív, ezért − + 1 ≥ 0-hoz elegendő, 

ha ∙ ≥ 1. De 1 +  az -t definiáló sorozat -edik eleme, és ez a sorozat 

szigorúan monoton nő, következésképpen 1 + < , és így ∙ >
∙ , tehát ha a jobb oldalon álló kifejezés értéke legalább 1, akkor σ + 1-edik ele-

me kisebb a -ediknél. Az ∙ ≥1 egyenlőtlenséget -re megoldva (figyelembe véve, 

hogy  pozitív) kapjuk, hogy ≥ + + 2 − 4 , ahol = . = , és 3 ≤
-val a kitevőről tudjuk, hogy pozitív és szigorúan monoton csökken, = 3-ban pedig 1-nél 

kisebb, ezért  biztosan kisebb, mint , így + + 2 − 4 ≤ 3,5, vagyis σ  =
+ 1-től szigorúan monoton csökken, míg + 1 = ∙ . Ez = 3 esetén 

körülbelül 23,32, tehát -től kezdve jobb a ternáris rendszer a -alapúnál, és növekvő -vel 
a kitevő értéke csökken. Azt is látjuk, hogy nagy -k esetén  számlálója biztosan na-
gyobb a nevezőnél, ezért σ mindig nagyobb 1-nél (hiszen csökken), és vele együtt  legalább 
2. Határozzuk meg azt a -t, amelytől már ≤ 2. Ehhez az kell, hogy − +2≥ 2 ln  

legyen. Ismét = 3-ra nézve ≥ 2 , és ez ≥ 16,22-ot, azaz ≥ 17-et ad. 

Az eddigieket összefoglalva, ha ≥ 17, akkor a  radixszal legalább háromjegyű számok 
ternáris felírása olcsóbb, és bármely ≥ 4-re is van alsó korlát, nevezetesen a -vel mini-
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mum 25 jegyet tartalmazó számokra jobb a 3-as alap. Most 16-tól lefelé vizsgálva a ponto-
sabb log ≤ log − 1 + 2 egyenlőtlenséget megállapítjuk, hogy már ≥ 15-re 
is igaz, amit az előbb ≥ 17-re mondtunk. 
A ≥  számot tekintsük. − 1 költsége a  alappal pontosan . Amíg − 1 < , addig 
az -alappal is ugyanezt a költséget kapjuk, viszont − 1 =  eggyel drágább az  radixszal. 
Az ezutáni − 1 számnál − 1 ≤ + − 1 = 2 − 1, az -alapú rendszerben a költség 
állandó, miközben a -alapú rendszerben mindaddig, amíg ez a szám kisebb -nél, mindig 
eggyel nő. Ha tehát ≥ + 2, akkor + 1 költsége a két rendszerben ismét azonos, és ha 
még ≥ + 3, akkor + 2 a  radixszal drágább, mint -val, ahonnan már könnyen adódik, 
hogy a legutolsó feltétel teljesülésekor 0 ≤ − 1 < -re − 1 =  az egyetlen szám, amely 
költségesebb – mégpedig eggyel – az -alapú rendszerben, mint a -alapúban. Ismét = 3-
mal tehát ≥ 6-ra a -vel egyjegyű számok között a 3 és csak a 3 drágább a ternáris felírás-
sal, mint a  alappal. Ha = 5, akkor egyetlen 3-nál nagyobb egyjegyű szám van, a 4, és 
erről már tudjuk, hogy azonos költségű a két rendszerben, míg ha = 4, akkor egyáltalán 
nincs a 3-nál nagyobb egyjegyű szám -ben. 
Maradtak a kétjegyűek, illetve ≤ 14-re még egyéb hosszúságok. A kérdést más oldalról 
közelítjük. 
A továbbiakban legyen  és  egynél nagyobb egész, amelyekre < . Ha egy szám  

alakú a  nemnegatív egésszel, akkor a -beli költsége + 2. Minden -hez van olyan , 
hogy bármely ≥ -ra az előbb megadott érték legalább -vel nagyobb, mint  -val való 
felírásának költsége. Valóban, ez utóbbi legfeljebb log + 1 . Azt kell biztosítani, hogy 
teljesüljön a + 2 ≥ log + 1 +  egyenlőtlenség. Ebből kifejezzük -t: ≥

, és látjuk, hogy ha ≥ = , akkor igaz az állításunk. Az is kiderül ebből 

a kifejezésből, hogy ez -nek szigorúan monoton csökkenő függvénye, és legalább 1, továbbá 

akkor 1, ha ≤ 1. 

Az előbbiek alapján adott -től kezdve minden, -ben legalább kétjegyű szám olcsóbb az -
alapú rendszerben, míg az egyjegyűeket már valamennyi <  radixra elintéztük, ha viszont 
> , akkor ez az <  feltétel mellet csak = 3, = 2-vel lehetséges, most a bináris 

egyjegyűek ára azonos a két rendszerben. 
Ezek után a  radixszal legalább kétjegyű számokat vizsgáljuk. Ha valamely pozitív egész -
sel ≤ − 1 < , akkor ≤ − 1 < + 1  bármely 1 ≤ <  egésszel állan-
dó költséget ad, vagyis minden -edik számnál nő eggyel a költség, ha a számot a  alappal 
írjuk. Legyen  -alapú felírásában  a bal szélső – értékes – számjegy. Amikor -ről átté-
rünk 2 -re, majd erről 3 -re és így tovább, akkor lesz egy olyan legkisebb , hogy a − 1 -ről -re való áttéréskor először keletkezik átvitel a legmagasabb helyiértéken. 
Eddig az -alapú rendszerben minden lépésnél  vagy + 1 a költségnövekedés, attól függő-
en, hogy van-e áthozat az előző helyiértékről, tehát valamennyi lépésnél legalább annyival nő 
az -alapú rendszer költsége, mint a -alapúé. Mivel  legalább 1, ezért eddig legfeljebb −2 lépés történt, tehát < , még mindig fennáll a ≤ − 1 <  egyenlőtlenség, így 
további lépések is lesznek. A következő lépésnél a -alapú rendszer ismét egy egységgel drá-
gább, ugyanakkor az -alapú rendszerben már eggyel több helyiérték lesz, a növekedés leg-
alább 2. Ez azt mutatja, hogy ha induláskor a -alapú rendszer -vel volt drágább, akkor 
mostanra a különbség legalább eggyel csökkent. Innen kezdve egészen addig, amíg ismét egy-
gyel meg nem nő a szükséges jegyek száma az -alapú rendszerben, ez utóbbiban a költség 
minden lépésnél legfeljebb eggyel nő, tehát a különbség nem csökken, és az új jegy megjele-
nésekor pontosan 2 a növekedés. Ez után viszont az -alapú rendszerben legfeljebb minden 
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második lépésnél nő maximum kettővel a költség – kettővel, ha új helyiérték keletkezik –, 
vagyis a különbség már nem csökken. 
Határozzuk meg a csökkenés maximumát. Ez vagy akkor áll elő, amikor az első átvitel kelet-
kezik, vagy a másodiknál. Adott -nél a növekedés egy-egy lépésnél nagyobb, ha van áthozat, 

így a minimálisan szükséges lépések száma ahhoz, hogy legalább  legyen az új érték, , 

és eddig az -alapú rendszer költsége − + 1-gyel nő, ugyanakkor a -alapúban általában 

− 1, ugyanis amikor az -radixú rendszerben éppen megtörténik a növekedés, akkor az 

a szám nem pontosan   alakú, a -vel való felírásban még nem növekedett a költség. A 

különbség − + 1 − − 1 , ennek a maximumát keressük  függvényében. El-

hagyva az egészrész-jelet, a deriválás után azt kapjuk, hogy = √ + 1 − 1-nél nulla a de-
rivált, továbbá hogy ez maximum. Visszahelyettesítve kapjuk, hogy a lépésszám is , és a 

keresett maximum értéke √ + 1 − 1 + 2. 
Hasonlóan vizsgáljuk a másik ese-

tet. Az egyetlen eltérés, hogy most -ről legalább -re kell nőnie a szám elejének, és a költ-
ségnövekedés az -alapú rendszerben 2 − + 1, vagyis most is 2 − + 1 −

− 1  a vizsgálandó függvény . Az előzőhöz hasonlóan eljárva ismét van maximum 

= √ + 1 − 1-nél, az ehhez tartozó lépésszámra most is igaz, hogy azonos -gyel, és a 
-hez tartozó maximum 2 − √ + 1 + 2 , ami kisebb, mint 4, hiszen < √ + 1 <+ 1. Mivel a költség, és így a változása is, egész szám, ezért mondhatjuk, hogy az előbbi 

maximum legfeljebb 3. 

Ha ≥ 3, akkor √ + 1 − 1 + 2 ≥ 3, így arra az eredményre jutottunk, hogy a 3-nál na-

gyobb -kre a = √ + 1 − 1 + 2 többlettel számolt -tól az -alapú rendszer biztosan 
olcsóbb. Ha = 3, akkor = 3, és az a , amelytől már  értéke 1, 11. A 4 ≤ ≤ 10 
radixokra kiszámítjuk a megfelelő -t, amiről persze tudjuk, hogy igen nagy biztonsággal 
kaptuk, vagyis a valóban legkisebb , amelyre már a -hatvány minimum -vel drágább a -
radixszal, mint az -val, általában jóval kisebb -nál. Ezt a -et is meghatározzuk: egymás 
után vesszük a -ek -alapú felírását, és megnézzük a valódi költségeket. Ily módon az aláb-
bi eredményeket kapjuk: 
 
 = 4 = 19 = 6 
  5  7  2 
  6  4  2 
  7  3  1 
  8  2  1 
  9  2  1 
  10  2  1 

 
A táblázat szerint csupán = 4, = 5 és = 6 esetén lehetnek olyan számok, amelyek -
ben olcsóbbak, mint a ternáris rendszerben, és ezek is rendre maximum 6-, 2- illetve 2-
jegyűek, továbbá ha valamely szám olcsóbb, akkor ez igaz lesz az ennél nagyobb, de -vel 
azonos jegyű számokra is. Megvizsgálva az adott tartományokat kiderül, hogy = 6-ra nincs 
″rossz″ szám, = 5-re csupán a 9 ilyen, míg ha = 4, akkor a kivételes számtartományok 9⋯11, 27⋯31, 243⋯255 és 729⋯767, azaz összesen hatvan szám. = 3 mellett még meg kell vizsgálnunk a = 2 esetet. Mivel itt 2 ≤ − 1 < 2 -ről van 
szó, ezért most minden -re csak egyetlen lépés van. A ternáris felírásban a legmagasabb 
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helyiértéken álló jegy 1 vagy 2. Ha 2, akkor a növekedés az esetleges áthozattól függetlenül 2, míg ha ez a jegy 1, akkor ismét áthozattól függően 1 vagy 3, így -t megint 3-nak választ-
juk. Ebből -ra 19 adódik, majd a pontosabb számolással = 11, és a konkrét ″deviáns″ 
számok: 3, 27⋯31, 243⋯255, és ezek száma 19. 
Az előbbiekben azt láttuk, hogy összesen 79 olyan szám van, amely a 3-tól különböző  
alappal legalább kétjegyű, és olcsóbb a -alapú számrendszerben, mint a hármas alappal, és ≥ 4 esetén az egyjegyűek közül is pontosan egy ilyen van, nevezetesen maga a 3. 
Nézzük még meg, mi a helyzet, ha = 2. Ekkor természetesen a még mindig érvényes <

 feltétellel  legalább 5, így a = 4 eset speciális (mert = ), elsőként ezt tekintjük. 

Ha 4 ≤ − 1 < 2 ∙ 4 , akkor 2 ≤ − 1 < 2 , a 4-gyel való felírás költsége 4 + 2, a 
binárisé pedig 2 2 + 2, a két érték azonos. Hasonlóan, ha 3 ∙ 4 ≤ − 1 < 4 , akkor 
ennek költsége 4 + 4; most 2 + 2 ≤ − 1 < 2 , tehát a bináris ábrázolás költsége 2 2 + 1 + 2 = 4 + 4, és ez ismét megegyezik a 4-alapú költséggel. Ha viszont − 1-re a 2 ∙ 4 ≤ − 1 < 3 ∙ 4  feltétel érvényes, akkor ez binárisan 2 ≤ − 1 < 2 + 2 , 
az előbbi költsége 4 + 3, az utóbbié viszont 2 2 + 1 + 2 = 4 + 4. Az eredmény: a 2 ∙4 ≤ − 1 < 3 ∙ 4  intervallum számainak felírása drágább binárisan, mint a négyes alapú 
rendszerben, a többi számra pedig a két alap azonos költségű felírást ad. 
Térjünk rá a ≥ 5 alapok vizsgálatára. Ezek teljesen hasonlóak a korábbi 3 ≤ <  esethez, 
csupán azt kell figyelembe venni, hogy most  értéke 2 és 3 között van, ezért -nek ismét jó 
a = 3 érték. Ebből = 10, és az 5 ≤ ≤ 9 radixokra a  és  értékek 
 
 = 5 = 9 = 3 
  6  4  3 
  7  3  1 
  8  2  2 
  9  2  1 
 
továbbá kivételes számok csak = 5-re és = 6-ra vannak, az előbbi radixra ezek a számok 8⋯9, 16⋯19, 64⋯74, az utóbbira pedig csupán 16⋯17. 
Végezetül még egy esetet nézzünk meg. Ha csupán kijelezni akarunk számokat, akkor elegán-
sabb a vezető nullák elhagyása, és ekkor a legmagasabb helyiértéken egyáltalán nincs szükség 
a nullára, ily módon a -alapú rendszerben -vel kezdődő -jegyű szám költsége + −1 , és amikor − 1 növekedésekor éppen eggyel több jegyre van szükség, vagyis amikor − 1-ről -re nő − 1, akkor nem 2 a költségnövekedés, hanem csupán 1. Ennek egy-
részt az a következménye, hogy <  estén a -ben egyjegyű számok mindegyike legfeljebb 
akkora költségű az -alapú rendszerben, mint a -alapúban. A másik következmény, hogy a ≤ − 1 <  számoknál a → + 1  átmenetnél ha az -alapú rendszerben 

 már többjegyű, mint , akkor mindenképpen legfeljebb eggyel nő a költség az -val 
való felírásban, tehát csak -t kell vizsgálni. Mivel a -t meghatározó egyenlet nem válto-
zik, ezért  és a hozzá tartozó maximum megegyezik a korábbi értékkel, ezért a levont kö-
vetkeztetések sem változnak. 
Valójában a módosított vizsgálat teljesen tisztázta a felvetett problémát, mindazonáltal az 
előtte végzett analízis sem volt felesleges, hiszen ha nem is adott teljes választ az eredeti kér-
désre – nevezetesen nem oldotta meg általában a kétjegyűek esetét – , ám más oldalról világí-
totta meg a dolgot, és így más érdekes tanulságok levonására vezetett. 
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összehasonlítási módszer alkalmazásával 

Evaluation of sport achievements applying a paired 
comparison method 

Kajtár Patrika, Mihálykóné Orbán Évab, Mihálykó Csabac 

Pannon Egyetem, Műszaki Informatikai Kar, Matematika Tanszék, Veszprém 

a kajtarpatrik96@gmail.com 
b orbane@almos.uni-pannon.hu  

c mihalyko@almos.uni-pannon.hu 

Absztrakt: Top teniszjátékosok teljesítményének kiértékelését végezzük el egymás ellen játszott mérkőzéseik 
alapján. Az alkalmazott módszer a Thurstone módszer általánosított változata. A játékosok teljesítményét 
valószínűségi változóknak fogjuk fel, és az egymás elleni eredmény egy minta a valószínűségi változók 
különbségére. Thurstone klasszikus módszerében a valószínűségi változókat normális eloszlásúnak tételezi fel, 
és a különbségüket a 0-hoz viszonyítja. Mi az eredményeket négy csoportba soroljuk, megkülönbözetünk 
fölényes győzelmet, győzelmet, vereséget és súlyos vereséget, így a számegyenest  4 diszjunkt részre osztjuk a 
szokásos két félegyenes helyett. Az adatokat az ATP hivatalos honlapjáról töltöttük le 2016 októberében.  A 
módszer nem teljes összehasonlítások esetén is működik, ezért alkalmas olyan játékosok teljesítményének 
összehasonlítására is, akik soha nem játszottak egymás ellen. Dolgozatunkban bemutatjuk a kiértékelések 
eredményeit, a sorrendet, a megkülönböztethetőségeket. Klaszterezve a játékosokat nemcsak a „Ki a legjobb?”, 
hanem a „Kik a legjobbak?”  kérdésre is választ kapunk. 

Kulcsszavak: páros összehasonlítás, általánosított Thurstone módszer, hipotézisvizsgálatok, tenisz ranglista 

Abstract: The evaluation of the performances of the top tennis players is presented. We apply a generalization 
of the classical Thurstone method for four options in choices. The performances are considered to be Gauss 
distributed random variables and the result of the matches are considered as samples for the differences. The data 
were downloaded from the official web-page of ATP. The expectations and the endpoints of the intervals are 
estimated by the maximum likelihood method.  We check that a sufficient condition for the existence and 
uniqueness of the estimator is satisfied. Beside the rank, scores are also provided. We make clusters from the 
players, answering the question ”Who are the best?”. Chi-square tests are performed to decide about the equality 
of the expectations. The evaluations are based on the results of the best tennis player until the end of October of 
2016. 

Keywords: paired comparison, generalized Thurstone method, testing hypothesis, ranking tennis players 

1. Bevezetés 

Páros összehasonlításokat gyakran alkalmaznak objektumok kiértékelésére. Leggyakrabban a 
menedzsmentben használják olyan esetekben, amikor az értékelési szempont nehezen 
skálázható, azonban az objektumok egymással való összehasonlítása esetén az egymáshoz 
viszonyított helyzetük reláció tekintetében könnyebben értékelhető. Ekkor ugyanis nem kell 
egy konkrét számot mondani az értékelés során az objektumra, hanem csak azt az információt 
kérdezik, hogy a két objektumot hogyan viszonyítjuk egymáshoz. A tapasztalatok szerint ez 
nagyobb stabilitással megtehető, mint a számérték szolgáltatása. 
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A leggyakrabban alkalmazott páros összehasonlítási módszer a Saaty által kidolgozott 
Analytic Hierarchy Process (AHP) [1]. A módszer alkalmazása során az i-edik és a j-edik 
objektum összehasonlításakor egy kategóriát adnak meg (egyforma, jobb, sokkal jobb,…), 
amely azt mondja meg, hogy az i-edik elem hogyan viszonyul a j-edikhez. Ezekhez a 
kategóriákhoz egy-egy számot rendelnek, általában az 1, 3, 5, … számokat. Ezeket egy 
úgynevezett páros összehasonlítás mátrixban tárolják, amely reciprok-szimmetrikus, azaz 

i,j

j,i
a

a
1

= , n,...,,j,i 21= , ahol n az összehasonlítandó objektumok száma. Az egyes szakértők 

értékeléseit többnyire a mértani közép segítségével aggregálják. A kiértékelésre használt 
legnépszerűbb módszer a sajátvektor módszer (EM) [2], amelyben a páros összehasonlítás 
mátrix legnagyobb abszolút értékű, bizonyítottan egyszeres sajátértékéhez tartozó egyre 
normált sajátvektort tekintik a kiértékelés eredményének. Ezen vektor koordinátái pozitívak, 
ezek sorrendje adja az objektumok sorrendjét. A módszer előnye, hogy több kategóriát is 
megenged a döntésben, könnyen számolható, sorrenden kívül súlyokat is ad, és a kapott 
súlyok többszintű döntést tesznek lehetővé. Hátránya, hogy abban az esetben, ha nincs 
minden objektum minden objektummal összehasonlítva, azaz az összehasonlítás nem teljes, a 
sajátérték, a sajátvektor nem számolható. További hátránya, hogy nem ad módszert arra, hogy 
a súlyok közti eltérés szignifikáns-e vagy nem.   
Másik kiértékelési lehetőség a legkisebb négyzetek módszere (LSM). Ezen módszer során 

keresik azt a ( )LSM

n

LSMLSM
www ,...,1=  egyre normált, csupa pozitív koordinátájú vektort, 

amelynek koordinátáinak hányadosa minimalizálja a páros összehasonlítás mátrix elemeitől 
vett négyzetes eltérés összegét, azaz a  
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négyzetösszeget. A feladat egy nemlineáris optimalizálási feladat, amely nehezen 
megoldható. Ha a logaritmikus legkisebb négyzetek módszerét (LLSM) , azaz a  
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optimalizálási feladatot tekintjük, akkor az optimalizálási probléma lineáris 
egyenletrendszerré transzformálható, amely megoldásának egyértelműségére nem teljes 
összehasonlítások esetén Bozóki és társai szükséges és elégséges feltételt adtak [3]. A 
módszert alkalmazták top teniszjátékosok összehasonlítására, s eredményeiket publikálták a  
[4] publikációban. Módszerük sorrendet, valamint súlyokat is szolgáltat, de nem ad 
információt arra vonatkozólag, hogy mely játékosok teljesítménye tekinthető azonosnak, 
illetve szignifikánsan különbözőnek. 
Újabb csoportja a páros összehasonlítási módszereknek az, amikor a kiértékelendő 
objektumok mögé egy látens valószínűségi változót képzelünk és az összehasonlítások során 
ezek különbségéről döntenek a véleményezők. Ezen módszerek esetén általánosságban két 
döntési lehetőséget engednek meg a véleményezőknek, nevezetesen a jobbat és a rosszabbat. 
Thurstone eredetileg normális eloszlású látens valószínűségi változókat használt, és a rájuk 
tett feltevések alapján különböztették meg a változatokat [5]. A leggyakrabban alkalmazott 
verzió a Thurstone-Mosteller módszer, amely független, azonos szórású változókat enged 
meg [6]. A paraméterbecslési módszer a legkisebb négyzetek módszere, amely általánosítható 
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nem teljes összehasonlításokra, azonban problémát okoz az az eset, amikor mindig egy 
oldalra esnek az összehasonlítási eredmények. Bradly és Terry logisztikus eloszlást használt a 
különbségekre [7], míg Stern gamma eloszlásokat feltételezett látens valószínűségi változók-
ként [8].  
Mi a kiértékelésre Thurstone feltevését használjuk, azaz normális eloszlású látens valószínű-
ségi változókat feltételezünk azonos szórásokkal. A valószínűségi változók várható értékének 
sorrendje adja az objektumok sorrendjét. Az összehasonlítások eredményére nem csupán 
kettő, hanem négy kategóriát engedünk meg. A kiértékelést úgy végezzük el, hogy felírjuk a 
paraméterek függvényében a likelihood függvényt, és a paramétereket maximum likelihood 
becsléssel becsüljük. Elvégezzük a várható értékek azonosságának a próbáját, valamint a 
játékosokat klaszterekbe soroljuk teljesítményük alapján.  

2. Az alkalmazott módszer rövid ismertetése 

Jelöljék a kiértékelendő játékosokat az 1,2,…,n számok, és a hozzájuk tartozó látens 
valószínűségi változókat  n,…1,2,=i ,iξ . Az összehasonlításuk során a minta azt mondja 

meg, hogy a valószínűségi változók különbsége mely intervallumba esik. Azt feltételezzük, 
hogy a játékosok egymás elleni eredményei a kategóriák alapján az alábbi beosztást 
implikálják (lásd 1. ábra): 

 

1. ábra. A játékosok egymás elleni eredményeinek megfeleltetett intervallumok 

Vagyis ha az i-edik és a j-edik játékos egymás elleni meccsének eredménye alapján i 
lényegesen rosszabb, mint j, akkor a valószínűségi változók különbségére a 
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mérkőzések számát, amelyek során i lényegesen rosszabb (k=1) /rosszabb (k=2) /jobb (k=3) 
/lényegesen jobb (k=4) j-nél. Mintának tekintjük az ( )

k,j,iAA =   háromdimenziós mátrixot. 
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minta kialakulásának valószínűsége a paraméterek függvényében 
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egyértelműségére [9]-ben adtunk elégséges feltételt. A játékosok sorrendjét a várható értékek 
becsült értékeinek sorrendje adja. Annak eldöntésére, hogy a várható értékek tekinthetők-e 
azonosnak, 2χ  próbát alkalmazhatunk, amelyet [9]-ben szintén részletezünk. A várható 
értékekből szigorúan monoton transzformáció segítségével az alábbi módon súlyok 
alakíthatók ki, amelyek jól használhatók más módszerekkel való numerikus összehasonlítások 
esetén: 

    

∑ =

=
n

j
j

^

i

^

i

)mexp(

)mexp(
w

1

     (2) 

A likelihood függvény maximalizálását numerikusan végeztük el az R programcsomag 
segítségével. 

3. Eredmények 

Azon férfi teniszezők csoportja, akik 2016 októberéig valaha a világranglistát vezették, a 
következő 25 játékosból áll: André Agassi, Boris Becker, Bjorn Borg, Jimmy Connors, Jim 
Courier, Novak Djokovic, Stephan Edberg, Roger Federer, Juan Carlos Ferrero, Lleyotn 
Hewitt, Yevgeny Kafelnikov, Gustavo Kuerten, Ivan Lendl, John McEnroe, Carlos Moya, 
Thomas Muster, Rafael Nadal, Ilie Nastase, John NewCombe, Patrik Rafter, Rios Marcello, 
Andy Roddick, Marat Safin, Pete Sampras, Mats Wilander. Az egymás ellen játszott 
mérkőzéseik eredményeit a http://www.atpworldtour.com/ hivatalos ATP honlapról töltöttük 
le 2016 október 26-án. A 25 játékos esetén ez több, mint 1300 mérkőzés adatát jelentette. 
Azon mérkőzéseket, amelyek 2:0-ra vagy 3:0-ra végződtek, fölényes győzelemnek 
tekintettük, azaz a nyertes a „sokkal jobb” kategóriába került e meccs eredményeként. A 2:1-
re, 3:1-re, 3:2-re végződő mérkőzések eredményeit a jobb/rosszabb kategória mintájának 
tekintettük.  
A játékosok közül nem játszott mindenki mindenkivel, azaz az összehasonlítás nem teljes.   
Az (1) likelihood függvény egyértelmű maximumának létezését biztosítja, ha az alábbi 3 
feltétel mindegyike teljesül [9]: 

• Van olyan pár, amelynél van legalább két egymást nem követő intervallumba eső 
eredmény. 

• Van legalább egy nem szélső intervallumba eső eredmény. 
• Abban a gráfban, amelynek pontjai a játékosok, két játékos legyen összekötve, ha 

vagy van közbülső intervallumba eső eredmény kettejük közt, vagy van mindkét 
szélső intervallumba eső eredmény kettejük játszmái esetén. Ez a gráf legyen 
összefüggő. 

 
Az 1. táblázat alapján ellenőrizhető, hogy az első két feltétel teljesül, például Djokovic és 
Federer eredményeit tekintve  ,A ,, 14164 = ,A ,, 8264 = ,A ,, 15364 = 9464 =,,A . Az is 

megállapítható, hogy a gráfban kettejük között van is él. 

 

 

1. táblázat. Djokovic és Federer egymás elleni eredményei 
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Az eredmények alapján kialakított gráf az alábbi (lásd. 2. ábra). Láthatjuk, hogy a gráf 
összefüggő, ami a 3. feltétel teljesülését jelenti. 
 

 

2. ábra. A játékosok egymás elleni eredményei alapján kialakuló gráf 

A becsült várható értékek, a belőlük kialakított súlyok és a játékosok sorrendjét a 2. táblázat 
tartalmazza. 
Láthatjuk, hogy a sor élén Nadal áll, de őt nagyon szorosan követi Federer. Ha a várható 
értékek azonosságának próbáját elvégezzük, azt kapjuk, hogy kettejük várható értéke nem 
különbözik szignifikánsan. Az összes pár esetén a várható értékek azonosságának próbáját 
elvégezve az alábbi eredményeket kapjuk (lásd 3. táblázat). A két várható értéket azonosnak 
tekintettük (A), ha a nullhipotézis elutasítása esetén a próbastatisztikából számolt elsőfajú 
hiba valószínűsége nagyobb, mint 0.1, határesetnek (H), ha ez az érték 0.01 és 0.1 közé esik, 
és végül különbözőnek (K), ha 0.01-nél kisebb a számolt valószínűség. 
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2. táblázat. A becsült várható értékek és a belőlük kialakított súlyok 

Amennyiben a játékosokat akár a súlyok, akár a várható értékek alapján 3 klaszterbe soroljuk, 
akkor a legjobbak csoportjába Nadal, Federer, Djokovic és Sampras, a középmezőnybe 
Becker, Hewitt, Lendl, Agassi, Roddick, Borg, Edberg, Wilander, Safin, Kuerten, Ferrero, 
Rafter, Moya, a harmadik csoportba pedig McEnroe, Kafelnikov, Courier, Muster, Connors, 
Newcombe, Rios, Nastase tartoznak. Ezek a csoportok összhangban vannak a várható értékek 
azonosságának tesztjéből származó eredményekkel.  
Ha az egyes játékosok egymás elleni eredményeit szeretnénk becsülni, alkalmazhatjuk a 
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^

i

^

ji −−Φ≈<− 00ξξ                                        (3) 

 
formulát, ami Nadal és Federer közötti eredményre 0.502 valószínűségű Nadal győzelmet 
jósol. Ez alapján megint megállapíthatjuk, hogy kettejük teljesítménye azonosnak mondható, 
bár a sorrendbe állításkor Nadal megelőzi Federert. 
Nadal Borggal soha nem játszott, mivel különböző korok csillagai voltak. Az egymás elleni 
eredményük tehát csak elméletileg értelmezhető, de ha a becsült teljesítményük alapján a (3) 
képletet használjuk az egymás ellen játszott mérkőzésük eredménye valószínűségének 
becslésére, akkor modellünk alapján 0.7 valószínűségű Nadal győzelemre jutnánk. 
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3. táblázat. A várható értékek páronkénti azonossága próbája eredményei  
(A = azonos, H = határeset, K = különböző) 
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4. Összefoglalás 

Publikációnkban egy páros összehasonlítási módszert mutattunk sportolók teljesítményének 
kiértékelésére. A módszert alkalmaztuk világklasszis teniszjátékosok rangsorolására. A 
rangsoron kívül megvizsgáltuk, hogy a teljesítmények szignifikánsan különbözők-e és a 
játékosokat teljesítményük alapján csoportosítottuk. További kiértékelési eredmények és 
összehasonlítások találhatók a [10]Hiba! A hivatkozási forrás nem található. dolgozatban. 
A kiértékelések során tetszőleges számú kategória kialakítható, így a módszer alkalmazható 
egyéb sportágaknál, pl. sakknál is, és nemcsak a döntetlen, hanem az eredmény bábuk színe 
szerinti megkülönböztetése is figyelembe vehető. 
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Szimulációs megközelítése az ellátási lánc modellezésnek 

Simulation approach of the supply chain modeling 
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Absztrakt: A vállalatirányítás nagyon sok tényezőből tevődik össze, ezért egy erősen interdiszciplináris 
tudományágnak számít. A rendelésfeldolgozás, a beszerzés, az eladás, a logisztika, a marketing, a számlázás, 
önmagukban is elég bonyolult folyamatoknak számítanak, azonban ezek közötti kapcsolatok kezelése számít 
talán a legnagyobb feladatnak egy vállalatirányítási környezetben. A vállalati folyamatokat sok külső tényező is 
befolyásolja, amelyeket figyelembe kell venni a folyamatok modellezése során. Ide tartoznak például a 
törvények, a lokális környezet, az emberi erőforrások tényezői vagy a szociológia és a pszichológia. Ha 
hozzávesszük még egy tényezőnek magát a technológiát, akkor egy nagyon komplex képet kapunk. 
Amikor már nem egy, hanem több vállalatot, illetve azok kapcsolatait vizsgáljuk egyszerre, akkor komplex 
hálózatról, ún. ellátási láncról beszélünk. Az ellátási lánc egy folyamat, amely a kitermelő vállalatoktól, a 
feldolgozáson keresztül egészen a termék vásárlókig történő eljuttatásáig tart. Az anyagok és az információ 
áramlása nyomon követhető a láncban, így vállalati határokon túlmutató együttműködésről van szó. Általában 
egy vállalat szempontjából kritikus, hogy megőrizze a helyét az adott ellátási láncban. 
Kutatásunkban egy olyan szimulátort implementáltunk, amely képes az ellátási lánc összetettségét szimulálni. A 
VALISE nevet viselő szimulátor segítségével lehetőségünk nyílik elemezni az egyes ellátási láncokat. Ennek 
érdekében változatos bemeneti paraméterhalmazt definiáltunk, amelynek segítségével az összes ellátási lánc 
leírható. Megadható a lánc hossza, az egyes csomópontokon elhelyezkedő vállalatok száma, a vállalatok típusai, 
a különböző nyersanyagfajták valamint a termékek száma. Különböző eloszlásokat használva (Poisson, 
exponenciális) generálunk megrendeléseket a láncban, majd vizsgáljuk, hogyan változnak a csomópontok 
(vállalatok) kimeneti paraméterei. A bementei és a kimeneti paraméterek vizsgálatával és összehasonlításával 
megállapítható az elméleti optimum, amikor az adott ellátási lánc stabil, vagyis a lánc összes szereplőjének belső 
folyamatai, az egyes szereplők kapcsolatai a lehető legoptimálisabban műkődnek. 
Munkánkban bemutatjuk az általunk létrehozott VALISE szimulátor felépítését és működését, valamint 
ismertetjük az általa generált szimulációs eredményeket. 

Kulcsszavak: szimuláció, ellátási lánc, vállalatirányítás, döntéstámogatás 

Abstract: Enterprise Resource Planning (ERP) is an interdisciplinary scientific field. The order processing, 
purchasing and logistics, sales and marketing, counting and invoicing can also be difficult one by one, however, 
to handle relationships between these fields are unequivocally heavy task. Since legal environment, business 
laws, human resource methodologies, sociology and psychology are also part of ERP, the complexity of such a 
system is continuously increasing. This picture is getting more complex when technology is included. 
Supply chain management (SCM) deals with flow of the products, starting from the extraction phase through 
manufacturing, exporting and importing stations, deliver to the wholesalers and retailers, ending with the 
transport the goods to the customers. In a supply chain, there are a lot of companies who interact with each other. 
One company give a purchase order to the other company, and this purchase order starts a sales process in the 
other company and the chain moves on. 
In our research, we implemented a simulator which shows the complexity of the supply chains. The name of this 
simulator is VALISE. We can analyze the supply chains with this system. We defined a wide parameter list with 
which we can simulate any of the supply chains. We can give the length of the chain, the number of the 

369



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

companies on a given node, type of the companies, etc. We use different distributions to generate the orders and 
examine the output of each node. We compare the input and output parameters to identify the theoretic optimum, 
when the chain is stable. 
In our work, we show the architecture, the operation and the simulation results of our VALISE system. 

Keywords: simulation, supply chain, enterprise resource planning, decision support 

1. Bevezetés 

Napjainkban nagyon fontos minden vállalat számára, hogy megfelelően működjön a 
gazdasági lehetőségeknek megfelelően. A legtöbb vállalat nem önmaga állít elő mindent. 
Ennek értelmében egy ellátási láncban helyezkedik el. Saját maguk menedzselik a 
folyamatokat a beszállítóikkal és a pozíciójukat, hogy profitot termelhessenek. Rengeteg 
lehetőség áll rendelkezésükre, hogy szimulálják az ellátási láncukat vagy a gyártósorukat. 
Például az AnyLogic szimulátorral ellátási láncokat lehet szimulálni [1]. Ezzel a szoftverrel 
definiálni tudunk egy ellátási láncot egy térképen, hozzáadni úgynevezett ügynököket, akik az 
elosztókat, beszállítókat, kamionokat szimbolizálja. Ezeket az ügynököket felhasználva tudjuk 
definiálni az útvonalainkat és megtervezni a szállítmányozást. Az ellátási láncokat 
természetesen saját fejlesztésű technikákkal is lehet elemezni [2]. 
A vállalatok belső folyamatainak sokszínűsége miatt, egy saját fejlesztésű megoldásra van 
szükségünk, hogy a problémát megoldjuk. Ez a sokszínűség főként a gyártás folyamatainál 
kerül előtérbe. Vannak megoldások, amiket megvizsgáltunk [3], de a vállalatirányítási 
rendszereknél interdiszciplináris mentalitásra van szükség. A rendelésfeldolgozáson át, 
eladás, gyártás, emberi erőforrás menedzsment, gazdasági jog, számlázás és rengeteg további 
részfolyamat kapcsolódik össze. Tovább bonyolítja a kérdést az ötlet, hogy ezeket a 
vállalatirányítási rendszereket összekapcsoljuk a teljes ellátási láncon. Ezek a 
vállalatirányítási rendszerek kommunikálnak egymással, megrendeléseket küldenek egymás 
között és rendezik a szállítmányozásokat. 

2. VALISE koncepció 

Az összefüggések megértése a vállalatirányítási rendszerek kurzusain nem egyszerű feladat. 
Hogy ezt a problémát megoldjuk, különböző naprakész modell és technológia segítségével 
megszületett a VALISE [4]. Ez a rendszer azért jött létre, hogy gazdasági folyamatokat 
szimuláljunk, ahol az alfolyamatok egymáshoz kapcsolódnak. A VALISE rendszer oktatási és 
kutatási célzattal jött létre. Eseményeket kreál, melyeket a vállalatirányítási környezetben kell 
lekezelni. Ezen módon (főként hallgatókra gondolva) megtanulhatjuk egy vállalatirányítási 
rendszer használatát egy virtuális gazdasági környezetben. De a VALISE nem csak oktatási 
céllal született meg, különböző szimulációkat lehet vele futtatni és vizsgálni a gazdasági 
folyamatokat. 
A VALISE logikáját az ellátási láncok adják. Az ellátási láncokhoz kapcsolódóan a VALISE-
ben 3 fajta entitás szerepel: (1) kitermelő vállalatok [Level 1], (2) feldolgozó vállalatok [Level 
2] és (3) vevők [Level 3]. 
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1. ábra. A VALISE modell 

A feldolgozó vállalatok különböző vállalatok, például tényleges feldolgozó vállalatok, 
importőr vagy exportőr, kis- és nagykereskedő. A különböző ellátási láncok miatt ezek a 
feldolgozó vállalat entitások támogatják a láncok sokszínűségét. Például, ha csak a kitermelő 
vállalatokat szeretnénk összekapcsolni a vevőkkel közvetlenül, akkor import és export vállalat 
nem lesz a rendszerben. Ha szeretnénk egy komplexebb ellátási láncot alkotni, akkor fel 
tudjuk használni az összes lehetséges entitást, minden szempont alapján. A VALISE modell 
látható a 1. ábraán. A VALISE két különböző móddal rendelkezik: (1) oktatási mód és (2) 
szimulációs mód. Ha az oktatási módot választjuk, a rendszer betölti az ellátási hálózat 
modellt, a szimulációs folyamat elindul és a webes felület készen áll a használatra. Ebben a 
módban az ellátási hálózat előre definiált. Ha a szimulációs módot választjuk ki, megjelenik 
egy beállításért felelős panel. Ezen beállíthatjuk az entitásokat, hozzáadhatunk új szintet (pl.: 
import, export, kis- és nagykereskedő). Ebben a módban az ellátási hálózat nem előre 
definiált, ezáltal bármilyen ellátási lánc létrehozható. A start gomb megnyomása után a 
szimuláció elindul. Ebben az esetben a szimuláció teljesen emberi interakciómentes. 

3. Egy szimuláció felépítése 

A VALISE rendszerünkben szerettük volna úgy szimulálni a folyamatokat, hogy az minél 
inkább kapcsolódjon a való élethez. Ennek értelmében, egy nap szimulálásának megvannak a 
részei minden megrendeléshez kapcsolódóan. Mindenek előtt a vállalat leszállítja a 
megrendelt terméket a vevőnek. Hasonlóan, mint a való életben, éjjel a rakodómunkások 
megpakolják a kamiont a termékekkel, hogy reggel készen álljanak az indulásra. A szállítás 
után következik a második részfolyamat, a megrendelés generálása. Ez a való életben úgy 
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tekinthető, hogy az irodai dolgozók reggel megérkeznek a vállalathoz és felveszik a kapott 
rendeléseket. A döntési folyamat Just In Time (JIT) módszert alkalmaz. Ez a metodika van 
használva a nyersanyagok beszerzését tekintve és a megrendelések teljesítésével kapcsolatban 
is. Ez a szemlélet nagyon népszerű a vállalatoknál, hiszen ezáltal csökkenteni lehet a 
raktározási költségeket és magukat a raktárokat is, mind szám, mind méret tekintetében. 
A szimuláció rengeteg lépést tartalmaz a kezdéstől, paraméterezésen át egészen a futás és az 
eredmények vizsgálatáig. Ez a folyamat lineáris és 6 főbb folyamata van (2. ábra). 

1. Ellátási lánc szintjeinek beállítása; 
2. Ellátási lánc szintjeinek strukturálása; 
3. A paraméterekhez kapcsolódó eloszlás beállítása; 
4. A bemeneti paraméterek beállítása; 
5. A szimuláció futtatása; 
6. Eredmények kinyerése és elemzése. 

 
2. ábra. A szimulációs folyamat 

Mindenek előtt be kell állítani, hogy hány szintje lesz az ellátási láncnak. A szintek száma 
határozza meg az ellátási lánc hosszát. Ez nagyon fontos, hiszen az ellátási lánc hossza 
befolyásolja a döntési folyamatot. Ha nagyon sok szintje van, akkor ez a döntési folyamat 
jóval több időt vehet igénybe, mint egy rövidebb lánc esetében, amikor megrendelés érkezik a 
vevői szintről. Hogy megőrizzük a versenyhelyzetet, minden vállalatnak két nyersanyagra van 
szüksége a gyártáshoz. Ennek fényében, ha több szint van, az ellátási lánc (vagy már hálózat) 
szélessége nagyságrendekkel megnő. Az arány a szélesség és a hossz között 2n. Ha a lánc 4 
vállalatnyi hosszú, akkor az alacsonyabb szinten 24 = 16 vállalat lesz. 
Miután beállítottuk a szinteket, be kell állítani a szintek struktúráját. Ha csupán egy ellátási 
láncunk van, akkor csak a csomópontokon kell megszabni a résztvevő vállalatok számát. Ha 
több ellátási lánc van a szimulációban, akkor be kell állítani a köztük lévő kapcsolatokat, 
melyik nyersanyag melyik láncban szerepel. Ha nincs köztük kapcsolat, akkor csak a 
résztvevők számát kell beállítani a csomópontokon. Ez fontos, mert, ha valamelyik vállalat 
elutasít egy rendelést egy csomóponton, akkor a többi vállalat kapja meg, mint lehetséges 
gyártó és ez a folyamat addig tart, míg valamelyik vállalat elvállalja a megrendelést vagy az 
összes elutasítja. Minél több vállalat helyezkedik el a rendszerben, annál tovább tarthat a 
döntési folyamat. 
A valósághoz való húzódás miatt véletlen számokat használunk különböző eloszlásokhoz 
kapcsolódóan. Ezúton realisztikusabban tudjuk szimulálni az ellátási láncot és a környezetét, 
mintha beégetett paraméterekkel, értékekkel dolgoznánk. A VALISE rendszerben három 
eloszlást alkalmaztunk: 
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• Normális eloszlás; 
• Exponenciális eloszlás; 
• Poisson eloszlás. 

A random számok generálásához a fenti eloszlásokat használhatjuk, melyhez a 
Math.Numerics csomagot használtuk fel. Ez a csomag validálva van, így megfelelő véletlen 
számokat tudunk generálni a szimulációink számára (1. táblázat). 

Distribution Formula 

Normal 
 

Exponential 
 

Poisson 
 

1. táblázat. A felhasznált eloszlások alkalmazott képletei 

A szimulációinkban javarészt Poisson eloszlást alkalmaztunk. Knoth eljárását használja ez a 
csomag, amivel a Poisson véletlenszámokat előállítja. 
A szimuláció indítása előtt a paramétereket be kell állítani, például a belső entitások típusait. 
Egy normál szimuláció esetében csak feldolgozó vállalatok szerepelnek, akik a nyersanyagból 
előállítanak félkész- vagy készterméket. De tudunk ellátási láncot szimulálni kis- és 
nagykereskedőkkel is. Ők nem állítanak elő termékeket, csak vesznek és eladnak. Emiatt a 
rendszer sokkal bonyolultabbá válik és a piaci verseny is érdekessé válik. 
Miután beállítottunk minden paramétert, struktúrát, szinteket, akkor elindíthatjuk a 
szimulációt. A szimulációban beállíthatjuk egy napnak az időbeni intervallumát. Ha túl 
rövidet választunk, akkor a szimulátor nagy eséllyel ugyanazokat a számokat állítja elő 
egymás után. Ez a véletlenszám generátor magjából adódik. Adott maggal mindig 
ugyanazokat a véletlenszámokat generálhatjuk. A legtöbb ilyen véletlenszám generátor 
valamilyen időzítőt használ (timer). Ha az ismétlés a két generálás között túl rövid, akkor 
ugyanazt a véletlenszámot kapjuk, ami nem megfelelő számunkra. Nem túl realisztikus a 
dolog, ha folyamatosan ugyanolyan megrendeléseket kapunk, egyező darabszámokkal, 
határidőkkel stb. 
A legfőbb folyamat a megrendelések generálása. Ezek a megrendelések közvetlenül a 
vevőktől érkeznek és ezeket csakis ők generálhatják. A megrendelés generálás 5 
részfolyamatra bontható: 

• Megrendelések száma: Minden vevő entitás véletlenszerű mennyiségben generál 
megrendeléseket minden nap. Ez az érték 0 és x között mozog, ahol az x egy előre 
definiált egész szám. Ez az érték a két határ között egyenletes eloszlás szerint alakul. 

• Termék: Az adott megrendelésnél, a szimulátor kiválaszt egyet a késztermékek közül. 
Egy megrendelés csak egy fajta terméket tartalmazhat. Ez a választás egyenletes 
eloszlást követ. Ennek értelmében minden termék ugyanakkora eséllyel lesz 
kiválasztva. 

• Célpont: A választott termék meghatározza a potenciális vállalatokat, akiket 
célozhatunk a megrendeléssel. Ezek közül a vállalatok közül egyenletes eloszlás 
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szerint választ egyet a szimulátor. Ennek köszönhetően a vállalatoknak megvan az 
egyenlő esélye a megrendelések megszerzéséhez. 

• Mennyiség: Ez a folyamat választja ki, hogy hány darab termékről szól a 
megrendelés. Az eloszlást a kezdőfelületen szabhatjuk meg. Ez az eloszlás futási 
időben nem módosítható. 

• Határidő: Az adott megrendelés megkapja a határidő paramétert, amely szintén a 
mennyiségnél használt, korábban beállított eloszlás szerint alakul. 

A vállalatoknak megvan a saját döntési rendszerük, amely előre definiált feltételrendszerrel 
dolgozik. Ha egy vállalat kap egy megrendelést, megnézi a két legfontosabb paraméterét, a 
foglaltsági dátumát és a raktárkészletét. Ha foglalt a vállalat, azaz megrendelésre gyárt, akkor 
kiszámolja, mennyi idő van a foglaltsági dátum és a határidő között, innentől kezdve ezzel az 
értékkel kalkulál a folyamat. Ha nem foglalt a vállalat, akkor a raktárkészletet vizsgálja meg. 
Ha van elég késztermék, akkor egyszerűen elfogadja a megrendelést. Ha a vállalat foglalt, 
akkor megvizsgálja, hogy a hátralévő idő elegendő e, hogy legyárthassa a terméket. Ha nincs 
elég idő, elutasítja a megrendelést. Amennyiben van elegendő idő, akkor megvizsgálja a 
nyersanyag készletet, hogy van e elég nyersanyag a gyártáshoz. Ha van, akkor elfogadja a 
megrendelést, a foglaltsági dátum frissítésre kerül és elkezdődik a gyártás. Ha nincs elég 
nyersanyag, akkor megvizsgálja, hogy van e idő még nyersanyagot rendelni és megrendelést 
küld a beszállítói felé. Ilyen módon, egy adott vállalat elindít egy megrendelést, amely 
hullámként megy végig akár az egész ellátási láncon. Amennyiben elutasít valaki egy 
megrendelést, akkor 50% eséllyel eldobja a rendszer a megrendelést, vagy 50% eséllyel 
újraküldi a megrendelést egy olyan másik vállalatnak, aki szintén ezt a terméket gyártja. Ha 
minden potenciális vállalat elutasítja a megrendelést, az elveszik. 
A szimuláció folyamán több adat eltárolásra kerül adatbázisban és nyert szövegfájlokban. 
Ezúton tudjuk vizsgálni azt, hogy mi történik a szimuláció során és újrakreáljuk a szituációt 
az idő függvényében. Több nyers fájlkimenet is van: 

• Basic_Information: Ebben a fájlban tároljuk el az alapvető információkat, például a 
cégek nevei, gyártási sebességei, a gyártott termékek, adott csomópontban lévő 
vállalatok száma stb. 

• Log: Ebben a fájlban a különböző események tárolódnak el, amelyek a 
megrendelésekkel kapcsolatosak. Ide sorolhatjuk a létrehozás, elfogadás, elutasítás, 
újraküldés, eldobás. Ugyanitt a nyersanyag rendelések is szerepelnek, amelyek akkor 
generálódnak, mikor egy vállalat raktárkészlete az adott termékből a minimális 
készletszint alá csökken. 

• Order_List: Azok a megrendelések tárolódnak itt, amelyek vevők által lettek 
generálni. Ezen keresztül láthatjuk mondhatni a direkt bemenetét az ellátási láncoknak 
és ezáltal egy adott megrendelési hullámot vissza tudunk vezetni. 

• Warehouse: Minden nap végén az aktuális raktárkészletek naplózása minden 
vállalatnál. 

Az adatbázisban leíró jellegű adatokat tárolunk. A megrendelések táblában tároljuk az egyes 
megrendeléseket, azonban ez a tábla nem tartalmazza az egyes eseményeket a 
megrendelésekkel kapcsolatosan, csak az aktuális státuszt jelzi (várakozik, elfogadott, 
elutasított, késleltetett, elveszett). Ezt a táblát felhasználva tudunk statisztikát készíteni, hogy 
melyik vállalat hogyan alakult a vizsgált időszakban, illetve a megrendelések szempontjából 
készíthetünk kimutatást. 
A nyers szövegfájlokból egyszerűen készíthetünk Excel fájlokat, melyekben különböző 
grafikonokat hozhatunk létre. Ilyen módon megnézhetjük az idő függvényében a 
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raktárkészletek alakulását, vagy aggregálhatjuk az értékeket a megrendelés státusza vagy 
feladója alapján. 

4. Eredmények 

A szimulációs rendszert használva különböző szimulációkat futtattunk a VALISE-ben. Az 
első szimuláció konfigurációja a következő volt: 

• Szintek száma: 2; 
• Struktúra (csomópontok): 3 (2 vállalat minden csomópontban); 
• Eloszlás: Poisson. 

A λ paramétere a Poisson eloszlásnak változtatva lett. Azt vártuk, hogy a nagyobb λ több 
megrendelést eredményez az ellátási láncban. Az eredmények a 3. ábraán láthatók. 

 

3. ábra. Az első szimuláció eredménye 

A 3. ábraán, a függőleges tengely a megrendelések száma, a vízszintes tengely az idő. A 
nagyobb λ több megrendelést eredményez, amire számítottunk. A 10-es λ értéknek van a 
legnagyobb megrendelésszáma, noha az 5-ös λ értéknek (kék vonal) a harmadik lenagyobb 
megrendelésszáma, a 2 és 4 λ értékeknek közel ezzel azonos a megrendelésszáma. 
Eszerint a növekvő λ érték nem mindig eredményez nagyobb megrendelésszámot. Az első 
szintű vállalatoknak közvetlen kapcsolata van a vevőkkel. Ennek eredményeképpen ők több 
megrendelést kapnak a növekedő λ érték mellett. Noha maximalizálják kapacitásukat, aminek 
eredményeképpen az alacsonyabb szinten lévő vállalatoknak is több megrendelés generálódik 
az ellátási láncban, de ez nem történik meg. A számokkal történő kiértékelés arra mutat rá, 
hogy az alacsonyabb szinten szereplő vállalatok kevesebb megrendelést kapnak a magasabb λ 
érték ellenére. 
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4. ábra. A második szimuláció eredménye 

A második szimulációban a kitermelő vállalatokra fókuszáltunk, amik a legalsó szintjén 
helyezkednek el az ellátási láncban. A szimulációs paraméterek megegyeznek az előző 
szimulációban használtakkal. A 4. ábraán láthatjuk, hogy a kitermelő vállalatok hasonlóan 
viselkednek, mint az előző szimulációban. A nagyobb λ érték nagyobb megrendelésszámot 
eredményez. Azonban az anomália jóval szembetűnőbb. A 8-as λ érték sokkal kisebb 
megrendelésszámot eredményez, mint a többi alacsonyabb λ érték. Láthatjuk, hogy a nagyobb 
λ érték több megrendelést eredményez, noha észrevehető, hogy a nagyobb rendelés intenzitás 
nem jelent több megrendelést az ellátási lánc minden szintjén. Ez befolyásolhatja az ellátási 
lánc stabilitását. 

5. Konklúzió 

Napjainkban minden cég használ valamilyen fajta vállalatirányítási rendszert. Ezen felül, egy 
jó vállalatirányítási rendszernek nem csak az informatikai oldalt kell támogatnia, hanem a 
gazdasági, stratégiai, emberi erőforrás és tudásmenedzsment oldalt, sőt a jogi környezet is 
része kell, hogy legyen a rendszernek. Ez a tudományterület igencsak interdiszciplináris. A 
VALISE rendszer fejlesztésének célja ezen interdiszciplináris feladat megoldása. 
A rendszerünk használatával változatos szimulációkat csináltunk, amelyek rengeteg eltérést 
mutatnak. Az aktuális kimenetek eltértek a várttól. A szimulációs eredményeken alapozva, 
látható, hogy a megnövelt vevői megrendelések nem minden csomópontot befolyásolnak, pl. 
vállalatokat az ellátási láncon belül. 

6. Köszönetnyilvánítás 

Jelen publikáció az "EFOP-3.6.1-16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I 
szerepvállalásának növelése intelligens szakosodás által Sopronban és Szombathelyen" című 
projekt támogatásával valósult meg. 
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Absztrakt: Manapság a technológia rohamos fejlődésének köszönhetően a gyártórendszerek egyre inkább 
hatékonyabbá válnak. A hatékonyság gyakran a rendszer komplexitásának a növekedésével is jár, mely nem 
csupán a gyártórendszert felépítő elemek számában, hanem azok sokféleségében és kapcsolataik 
összetettségében is jelentkezik. A rendszerek vizsgálata és elemzése az áteresztőképesség és a termelés 
optimalizálása érdekében nélkülözhetetlen lehet. 
A teljesítőképesség mérése számos módon történhet, különösen a Markovi modellek esetében. A magasabb 
szintű absztrakció megvalósításához az időzített Petri háló (TPN) gyakran használt modellező eszköz. Bár a 
TPN-ek pár kiterjesztése (mint például a sztochasztikus Petri háló, SPN) kezelhető numerikusan, tetszőleges 
eloszlásokat használó Petri hálók numerikusan csupán nehezen kezelhetők. Komplex rendszerek vizsgálata 
esetében ezért gyakran a szimuláció eszközét részesítik előnyben. Bár az SPN-ek és determinisztikus és 
sztochasztikus Petri hálók (DSPN) szimulációját számos eszköz támogatja (például a TimeNET és GreatSPN), 
nehéz olyan szimulációs szoftvert találni, amely támogatja tetszőleg tüzelési eloszlást használó Petri hálók 
szimulációját. 
Ebben a cikkben a TiPeNeSS (Timed Petri Net Simulator Software) szoftver kerül bemutatásra, mely egy olyan 
eseményvezértelt szimulátor, mely elsősorban gyártórendszerek vizsgálatára került kifejlesztésre. A szimuláció 
célja egy tetszőleges komplexitással bíró rendszer TPN modellben való reprezentálása, annak legfontosabb 
paramétereinek mérése, valamint a rendszer tervezésének támogatása. A készített szoftver támogatja a 
tetszőleges tüzelési eloszlást tartalmazó Petri hálók szimulációját. A komplex folyamatok pontos modellezéséhez 
tranzíciópárokra definiálható tüzelési politika került megvalósításra. 
A szoftver bemenete, a vizsgálni kívánt Petri hálóból és a szimulációs paraméterekből áll. A bemenet vagy az 
újonnan kifejlesztett grafikus felhasználói felülettel készíthető el, mely összetett rendszerek modellezéséhez 
szinte nélkülözhetetlen; vagy pedig definiálható egy XML fájlban, mely kötegelt futtatást tesz lehetővé. Továbbá 
a cikkben egy esettanulmány is bemutatásra kerül, melyben egy gyártófolyamat karbantartási gyakorisága kerül 
optimalizálásra, figyelembe véve a gépek időközönkénti meghibásodását. 

Kulcsszavak: Szimuláció, Modellezés, Szoftver 

Abstract: Nowadays, with the rapid development of technology, manufacturing systems are becoming more and 
more efficient. However, efficiency often results in the cost of system complexity. System complexity does not 
only appear in the number and variety of system elements, but also in the complexity of their relationships. 
System monitoring and analysis play a critical role in the maximization of productivity and in the optimization of 
manufacturing processes. 
Performance analysis can be carried out in several ways, especially in case of Markovian models. To interpret 
high level of abstraction, we often use modeling tools like timed Petri nets (TPNs). Although some subclasses of 
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TPNs (e.g. stochastic Petri nets, SPNs) can be handled analytically, a general timed Petri net is hard to evaluate 
via numerical analysis. In the case of complex systems, simulation is often the preferred tool for system 
performance evaluation. Whilst the simulation of SPNs or deterministic and stochastic Petri nets (DSPNs) are 
supported by many known tools (see, e.g. TimeNET and GreatSPN), it is hard to find a simulation tool for timed 
Petri nets with arbitrarily chosen distribution of firing times. 
In this paper, TiPeNeSS (Timed Petri Net Simulator Software) is presented which is an event-driven simulator 
mainly for the evaluation of manufacturing systems. The main purpose of the simulator is to model a system 
with arbitrary complexity in a TPN model, measuring the most important characteristics of it, and to support the 
system development process. The software supports the simulation of timed Petri nets containing transitions with 
arbitrarily chosen distribution of firing delays. In order to model complex processes precisely, memory policies 
are implemented for transition pairs. 
The input of the software (the Petri net and the simulation parameters) is defined either with the help of the 
graphical user interface which is a prerequisite for creating complex models, or in an XML file which allows us 
to generate results in batch mode. Besides, we describe a case study in which we optimize the frequency of the 
regular maintenance in a manufacturing process, considering the machine failures. 

Keywords: Simulation, Modelling, Software 

1. Bevezetés 

A technológia rohamos fejlődésének köszönhetően a gyártórendszerek egyre hatékonyabbak, 
azonban a hatékonyság gyakran a rendszer komplexitásának növekedésével is jár. Ez nem 
csupán a rendszert felépítő elemek számában, hanem azok sokféleségében és kapcsolataik 
összetettségében is megjelenik. Gyárak működésének vizsgálatához – és közvetve a 
versenyképesség megtartásához – elengedhetetlen a produktivitás maximalizálása és a 
termelés optimalizálása. 
Számos eszköz áll rendelkezésre ezen vizsgálatok elvégzésére: különböző numerikus 
megoldások, létező rendszereken végzett mérések és a szimuláció. Bár a numerikus 
megoldások pontos eredményeket szolgáltatnak, komplex rendszereknél csupán részlegesen 
alkalmazhatóak. A mérés előfeltétele egy már létező rendszer, amely rendszerek tervezésekor 
gyakran nem áll rendelkezésünkre. A szimuláció az egyik leggyakrabban használt eszköz 
gyártórendszerek vizsgálatára, hiszen alkalmazható még komplex gyártórendszerek esetében 
is, csupán egy megfelelő pontosságú modellt igényel. Használatakor azonban figyelembe kell 
venni a módszer hátrányait is: a kapott eredmények becsült értékek, melyek pontosságának 
növeléséhez számos futtatást kell végezni, ami összetettebb rendszerek esetén jelentősen 
megnövelheti a vizsgálat idejét. 
A szimuláció módszerénél nagy jelentőséggel bír a modell, így a modellezésre használt 
eszközt is alaposan átgondolva kell kiválasztani. Az egyik leggyakrabban használt modellező 
eszköz a témában a Petri háló és annak különböző kiterjesztései. Dubois és társai [1] időzített 
Petri hálót TPN-t használva modellezett és vizsgált gyártási folyamatokat. Jothishankar és 
Wang [2] SPN-t [3, 4] használt egy Just in Time rendszer modellezésére. Viswanadham és 
Ram [5] általánosított stochasztikus Petri hálót (generalized stochastic Petri net, GSPN [6]) 
használ egy celluláris gyártórendszer modellezésére, figyelembe véve a rendszerben 
előforduló meghibásodásokat és javításokat. Két példát tekint: i) Az első rendszer két azonos 
gépközpontból, egy automatikusan irányított járműből, raklapokból, irányítókból és egy 
LAN-ból áll, melyben a jármű és a gépközpontok hajlamosak meghibásodni. A modell 
elemezése során az áteresztőképességet, a jármű és a gépközpontok elérhetőségét és 
kihasználtságát vizsgálták. ii) A második példánál számos gépközpontból, egy anyagkezelő 
rendszerből, egy fel és lerakodó állomásból, rögzített elemekből és egy központi 
tárolóegységből álló rendszert vizsgálnak a szerzők. Minden központ több gyártógéppel, egy 
mozgatórobottal és limitált helyi tárolóval rendelkezik. A modellt ismét a gépek rendelkezésre 
állásának és a termelékenység szempontjából vizsgálták. 
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Bár Petri háló modellek elemzésére és szimulációk futtatására számos szoftver áll 
rendelkezésre, csupán néhány támogatja a tetszőleges eloszlású tranzíciók definiálását. A 
GreatSPN [7] a Torinói Egyetemen készített szoftver, melyet elsősorban GSPN modellek 
elemzésére fejlesztették ki, azonban később kiegészítették egy determinisztikus és 
sztochasztikus Petri háló (Deterministic and Stochastic Petri net, DSPN [8]) modullal [9]. 
TimeNET [10] egy hasonló, DSPN modellek elemzésére és szimulációjára kifejlesztett 
eszköz. Tetszőleges eloszlású tüzelési időközök megadása bár szerepel a szoftver leírásában, 
mint lehetőség, jelen cikk szerzői hiba nélküli szimulációt nem tudtak futtatni ezen opció 
használatával. Továbbá a tüzelési politika csupán tranziciókra értelmezett, mely a 
tranzíciópárokra értelmezett tüzelési politikával ellentétben jelentősen korlátozza a 
modellezési lehetőséginket. 
Ebben a cikkben bemutatásra kerül a TiPeNeSS szimulációs szoftver, melynek elsődleges 
célja gyártórendszerek Petri hálóban felírható modelljének megadása és szimulációja. A 
szoftver olyan, gyártórendszerek szempontjából fontos elemzésekhez kíván segítséget 
nyújtani mint: a szűk keresztmetszetet jelentő egység meghatározása; munkaállomásoknál 
található elemek (átlagos) számának meghatározása; a vizsgált rendszerben bekövetkező 
strukturális módosítások hatásának mérése, a gyártórendszerek elemeinél bekövetkező 
meghibásodások hatásának elemzése, a gyártást érintő időközök változásának hatása, a 
rendszer produktivitásának előrejelzése. 
A gyártórendszerek modellezését segíti, hogy a leíró modellben definiált tranzíciók tüzelési 
időközének megadása tetszőleges eloszlás szerint (pl.: exponenciális, determinisztikus, 
normális vagy gamma eloszlás) történhet, mely gyártórendszerek különböző folyamatainak 
leírására alkalmas. Továbbá a tranzíciópárokra megadható tüzelési politika opcióval 
részletesen leírhatók az összetett rendszerekben leírható folyamatok és egymásra gyakorolt 
hatásuk. TiPeNeSS három típusú vizsgálatot képes végezni a megadott modellen: i) a hálóban 
szereplő helyek stabilitásának vizsgálata; ii) tranziens és  iii) egyensúlyi állapot szimuláció. A 
szoftverhez szorosan kapcsolódik egy statisztikai modul, mely a szimuláció befejezéséért 
felelős, figyelembe véve a percíziós paramétereket (maximális relatív hiba és 
konfidenciaszint). A szoftver bemeneteként szolgáló Petri háló megadható egy külső, XML 
fájlban, vagy felrajzolható a szoftver grafikus felületének használatával. Jelen cikk egy 
korábbi munka folytatása [11], a szimulátor korábbi verziója óta számos további fejlesztés 
került bevezetésre. 
A cikk hátralévő része a következőképpen épül fel: a második fejezet ismerteti a szükséges 
elméleti hátteret, bemutatva a TPN formalizmusát és a szoftver szempontjából fontosabb 
szimulációs fogalmakat. A harmadik fejezetben bemutatásra kerül a TiPeNeSS szoftver, míg a 
negyedik fejezet egy gyártósor modellezését és kiértékelését mutatja be a szoftver 
használatával. Végül az ötödik fejezet összegzi a cikket, és felvázolja a lehetséges 
továbblépési lehetőségeket. 

2. Elméleti áttekintő 

Ez a fejezet a főbb elméleti fogalmakat tekinti át. Először a szimuláció fontosabb elemei, 
majd az időzített Petri háló és a hozzá kapcsolódó fontosabb fogalmak kerülnek sorra. 

2.1. Szimuláció 

A szimuláció az egyik leggyakrabban használt eszköz gyártórendszerek vizsgálatakor, mivel 
tetszőleges komplexitású rendszer vizsgálható segítségükkel. Ellentétben azonban az 
analitikus megoldásokkal, az egyes futási eredmények nem adnak elegendő információt a 
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modell működésének megismeréséhez, ezért számos futtatást kell végezni, hogy a 
származtatott eredmények elérjék a megfelelő pontosságot. Az elemzés céljának megfelelően 
különböző típusú szimulációk alkalmazhatók. 
Termináló szimuláció esetében az egyes szimulációs futások hosszát egy „természetes” 
esemény határozza meg, mely a TiPeNeSS esetében futási idő elérését jelenti. Termináló 
szimuláció alkalmazása olyan rendszerállapot vizsgálatakor jellemző, melynél egy bizonyos 
időpont utáni állapot elemzése a cél. Egy példa a termináló szimuláció alkalmazására egy 
gyártósor éves termelésének mérése. A becslések számításakor a szimuláció során generált, 
azonos hosszú futások végén mért számok kerülnek felhasználásra. Ellentétben a nem 
termináló szimulációval, a kezdeti tokeneloszlás jelentősen befolyásolja a kapott 
eredményeket. A termináló szimuláció tipikusan a tranziens eloszlásokat becsli, nem pedig az 
egyensúlyi állapot meghatározása a feladata. 
Ellentétben a termináló szimulációval, a nem termináló szimuláció esetében nincs egy előre 
megadott természetes esemény, amely előre meghatározná a futási időt. Feladata a vizsgált 
paraméterek egyensúlyi állapotának vizsgálata. Ilyen vizsgálatra példa egy Kendall jelölés 
szerinti (stabil) M/M/1-es sorbanállási rendszer esetén a puffer várható tokenszámának a 
becslése [12]. 
Az imént említett két szimulációs megközelítéshez kapcsolódik a stabilitás kérdése is. Az 
egyensúlyi állapot meghatározásának előfeltétele a vizsgált paraméter stabilitása, mely egy 
komplex rendszer esetében nem magától értetődő. A stabilitás vizsgálatához a szoftver egy 
stabilitási analízis funkciót biztosít, melyet a következő fejezet részletez. 

2.2. TPN formalizmus és kapcsolódó fogalmak 

A következőkben a Petri háló és a kapcsolódó fogalmak kerülnek bemutatásra, kezdve a TPN 
formalizmusával. A TPN-ek irányított páros gráfként írhatók fel, a gráf kétféle csúcstípust 
használ: helyeket és tranzíciókat. A helyek, melyek grafikusan körként reprezentálhatók, a 
rendszer állapotváltozóinak feleltethetők meg. A tranzíciók pedig, melyek grafikusan 
téglalapokkal vannak jelölve, a rendszerben előforduló állapotváltozások eseményeinek 
felelnek meg. A helyeket és a tranzíciókat összekötő élek az él irányától függően az állapotok 
és az események bekövetkezése közti relációt fejezik ki. A helyek tartalmazhatnak tokeneket, 
melyek a helyekbe rajzolt fekete pontokkal reprezentálhatók, egy TPN állapotát a helyekben 
lévő tokenek határozzák meg. A tokeneloszlás a cikk során M jelölést viseli, egy konkrét (p) 
hely állapotát (tokenszámát) egy M tokeneloszlás esetében az M(p) jelölés adja meg. Egy 
TPN rendszer egy { , , , , , , , , , } tízes, ahol: 

• P helyek egy véges halmaza, melyek tokeneket tartalmazhatnak. Egy ∈  ℕ| | jelöli 
minden ∈  helynél lévő tokenek számát. A p helynél lévő tokenek számát a 
#( , )-vel vagy i ismeretében #( )- jelöljük. 

• T tranzíciók egy véges halmaza, melyet három különálló halmazra -re, -re, és 

-re bonthatunk, melyek rendre a késleltetés nélküli, az exponenciális késleltetésű és 
az általános eloszlású tranzíciók halmazát jelölik. ∩ = ∅. 

• ∀  ∈ , ∀  ∈ , , ∶ ℕ| | →  ℕ, , ∶ ℕ| | →  ℕ  és , ∶ ℕ| | →  ℕ 
jelentik rendre a p-ből t-be futó bemenő élek multiplicitását (súlyát), a t-ből p-be futó 
kimenő élek súlyát, valamint a p-ből t-be futó tiltó élek súlyát. 

•  ∈  ℕ| | jelöli a kezdeti tokeneloszlást. 
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• ∀  ∈ \ , ∶  ℕ| |  → (0, +∞) jelenti a t tranzíciónál vett átlagos tüzelési 
időt, amely függhet a tokeneloszlástól is. 

• ∀  ∈ , ∶  ℕ| |  → (0, +∞) jelöli a t késleltetés nélküli tranzíciónál vett 
tüzelési súlyt. 

• ∀  ∈ , ∶  ℕ| |  → (0, +∞) jelöli a t késleltetés nélküli tranzíciónál vett 
prioritást. 

• ∀  ∈ , ∈ \ , , ∶  ℕ| |  → ( , , ) jelöli azt a memória 

mechanizmust (memory mechanism), amelyet  tüzelésénél  tranzícióra 
értelmezünk, R, E és A rendre a resampling, enabling memory és age memory  opciót 
jelenti. 

Egy t tranzíció engedélyezettnek tekinthető, ha 
• minden bemeneti helyén található „szükséges” mennyiségű token, ahol a „szükséges” 

feltétel az I bemeneti függvény által definiált, a feltétel formálisan kifejezve: 
( ) ≥ ( , ); 

• és minden t-be futó tiltó élhez kapcsolódó helyen a tokenszám kisebb, mint a helyben 
található tokenek száma, a feltétel formálisa felírva: ( ) < ( , ). 

Egy engedélyezett tranzíció tüzelhet, és a tüzelés eltávolít tokeneket a tranzíció bemeneti 
helyeiről és tokeneket helyez a kimeneti helyeire a megfelelő élek súlya szerint. Egy t 
tranzíció tüzelése utáni, új M’ tokeneloszlás formálisan felírva: ( ) = ( ) + ( , ) −
( , ), ∀ ∈ . A késleltetés nélküli tranzíciók kivételével a tüzelés egy adott késleltetés után 

következik be. A tranzícióhoz tartozó késleltetés egy specifikus eloszlásból kerül 
mintavételezésre, az eloszlás paraméterét a tranzíció intenzitása és az aktuális tokeneloszlás 
határozza meg. Egy t tranzíció hatását egy L(t) egész vektor adja meg, helyekkel indexelve: 

: → ℕ , és az L(t) i-edik bejegyzése ( ) = ( , ) − ( , ) minden 1 ≤ ≤  és ∀ ∈
. 

A nehézkes jelölés elkerülése végett a következő feltételezésekkel élünk: ∄ , ∈ : ≠
, ( ) = ( ′) és ∄ : ( ) = 0. 

Marsan és társai [6] nyomán a tüzelési politika a következőképpen definiálható: 
• Resampling (RS): Az egyes tüzelések után a tranzíciónál számon tartott időértéket 

eldobjuk és új időpontot generálunk (újraindítás mechanizmus). 
• Enabling memory (EM): Csupán akkor dobjuk el a tranzíciónál az időértéket, ha a 

tranzíció nem engedélyezett állapotba került (újraindítás mechanizmus). Amennyiben 
a tranzíció továbbra is engedélyezett marad, nem veszíti el munkáját (folytatás 
mechanizmus). 

• Age memory (AM): A tranzíciónál az időzítő mindig megtartja addigi időértékét 
(folytatás mechanizmus). 

A tüzelési politika opciót különbözőképpen értelmezésének több módja is van: tekinthető az 
egyes tranzíciókra, valamint tranzíciópárokra is. 
Tranzíciókra megadott tüzelési politika esetében az az adott tranzícióra globálisan egy tüzelési 
politika opció érvényesül. Ennél a megoldásnál nincs megkülönböztetve az egyes tranzíciók 
hatása a vizsgált tranzícióra, mely jelentősen szűkíti a modellezés során az események 
hatásának definiálását. 
Tranzíciópárokra definiált tüzelési politika esetében minden egyes tranzíciónál megadható, 
hogy tüzelésekor melyik késleltetéssel rendelkező tranzícióra melyik tüzelési politika 
vonatkozzon. Kivételt képez ezalól az exponenciális késleltetésű tranzíció melynek örökifjú 
tulajdonsága miatt mindkét esetben (újraindítás és folytatás mechanizmus) a korábbi 
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késleltetési érték használható. Tranzíciópárokra megadott tüzelési politika már jóval 
részletesebb és pontosabb folyamatmodellezést tesz lehetővé. A TiPeNeSS szoftver 
fejlesztése során is ez a tüzelési politika került megvalósításra. 

3. TiPeNeSS szoftver bemutatása 

Ebben a fejezetben a TiPeNeSS szoftver és annak felépítése kerül bemutatásra, először az 
általános felépítés és egy felülnézeti kép kerül ismertetésre, majd az egyes egységek 
részletesebb bemutatására kerül sor. A szoftver és a kapcsolódó leírások ingyenesen 
letölthetők a https://github.com/molnaran/tipeness oldalról. 

3.1. A program struktúrája 

A szoftver egy felhasználó által definiált paraméterfájlt használ bemenetként, mely 
tartalmazza a vizsgálni kívánt rendszer TPN modelljét, valamint a futtatni kívánt szimuláció 
paramétereit. A paraméterfájl definiálható manuálisan, megfelelő XML tagek használatával, 
vagy a grafikus felület által. Mindkettő bemeneti módszer egy XML fájlt eredményez, mely 
önmagában elégséges információt szolgáltat egy szimuláció futtatására, ezt felhasználva 
könnyen futtathatunk szimulációk sorozatát kötegelt módon, egy egyszerű parancsfájl 
írásával. 
A szoftver kétféle módban indítható: konzol módban és grafikus módban, első esetben a jar 
fájl indítási parancsa mellé meg kell adni a paraméterfájl elérési útját, mint paraméter. Ebben 
az esetben csupán a szimuláció indul el, grafikus felület nélkül, ez a mód tipikusan kötegelt 
futtatás esetén ajánlott. A második, grafikus mód indításához paraméter nélkül kell futtatni a 
jar fájlt. Ebben az esetben a grafikus felület jelenik meg, mely modellek tervezésekor és 
módosításakor ajánlott. 
A szimuláció indításakor a megadott paraméterfájl alapján elindul a szimuláció, mely során a 
tokeneloszlásban történő változások a statisztikai modul által feldolgozásra kerülnek. A 
szimulációs mag a statisztikai modul által szolgáltatott adatok alapján folyamatosan frissíti a 
vizsgált paraméterek statisztikai értékeit. A mag eközben vizsgálja a becsült paramétereket, 
melyek pontossága szolgál a szimuláció kilépési feltétele alapjául. A szimuláció végeztével a 
mag egy szövegfájlban rögzíti az eredményeket. Az 1. ábra a szoftver struktúráját mutatja be. 

3.2. Paraméterfájl 

A manuálisan megadható XML paraméterfájlban a felhasználó XML tagekkel adhatja meg a 
vizsgálni kívánt rendszer TPN modelljét, valamint a vizsgálat szempontjából fontos 
szimulációs paramétereket. A szimuláció elindításakor a bemeneti fájl beolvasása közben a 
fájlban megadott paraméterek helyessége ellenőrzésre kerül, hiba esetén a program a konzolra 
írja a hiba okát, és amennyiben lehetséges annak helyét. Az XML bemeneti fájl manuális 
írásához segédlet a TiPeNeSS szoftver github oldalán található: 
https://github.com/molnaran/tipeness. 
A bemeneti fájl manuális írása akkor ajánlott, ha azt egy másik program dinamikusan 
generálja. Erre példa a későbbiekben bemutatott esettanulmány esetében a futó paraméter 
változtatása a paraméterfájlok között: minden paraméterfájl azonos, csupán a karbantartások 
gyakoriságát jelző tranzíció késleltetése változik az egyes fájlok között. 
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1. ábra. A szoftver felépítése 

3.3. Grafikus felhasználói felület 

A bemeneti fájl készítésére egy alternatíva a grafikus felhasználói felület. A felület 
felhasználóbarát lehetőséget nyújt a munkára, megkönnyíti a modellezendő rendszer TPN 
modelljének elkészítését, a grafikus megjelenítés segít a háló elemei közti kapcsolatok 
könnyebb áttekintését, ezáltal is csökkentve a háló építése során az emberi figyelmetlenség 
miatt fellépő hibákat. A grafikus felület fontosabb részeit a 2. ábra mutatja be. 
A menüsorban található File menü tartalmazza az új háló, megnyitás, mentés és kilépés 
funkciókat. A Simulation menü a futtatni kívánt szimuláció paramétereinek beállítására és a 
szimuláció indítására ad lehetőséget. 

 
2. ábra. Grafikus felület 

A menüsor alatti eszköztár funkciógombjai a TPN modell elemeinek létrehozását és 
manipulációját teszik lehetővé. Az egyes funkciógombok lenyomása különböző módok 
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kiválasztására szolgálnak, ezzel befolyásolhatók az egérrel végezhető feladatok. Balról jobbra 
haladva az első funkciógomb a hálóelemek, az élekre helyezhető töréspontok mozgatását, és a 
különböző elemek kijelölését teszi lehetővé, valamint maga a töréspontok beszúrása is ebben 
a módban történik. A következő gombok sorra a helyek, késleltetés nélküli, exponenciális, 
determinisztikus, normális, és gamma késleltetésű tranzíciók létrehozására szolgálnak. 
Ezektől jobbra rendre a kétféle él: a ki/befutó él és a tiltóél behúzására szolgáló 
módbillentyűk foglalnak helyet. 
Az eszköztár alatt, a bal oldalon a TPN modell létrehozására és módosítására használható 
vászon található, ahol a kiválasztott módnak megfelelő tevékenységek mennek végbe. 
A vászontól jobbra a mozgatás módban kiválasztott elem részletes tulajdonságai találhatóak, 
és itt van lehetőség azok módosítására is. A megjelenő tulajdonságok a kijelölt elemnek 
megfelelően kerülnek listázásra, értékük megadásakor pedig a bevitt érték helyessége is 
ellenőrzésre kerül.  
A futtatni kívánt szimuláció paramétereit a Simulation/Simulation options itt adható meg a 
szimulációs metódus és a hozzájuk kapcsolódó egyedi tulajdonságok, a vizsgálni kívánt 
helyek, az eredményfájl helye, valamint a pontossági paraméterek (lásd 3. ábra). 

 
3. ábra. Szimulációs paraméterek 

A grafikus felület használatával egy a szimulációt futtató paraméterfájl készíthető, amely 
mind a grafikus felületen, mind konzolos módon futtatható. A grafikus felületen megnyitható 
a manuálisan megírt paraméterfájl, amennyiben az hibáktól mentes. Manuálisan megírt 
paraméterfájl megnyitásakor az elemek helyzetét leíró koordináták hiányában a hálóelemeket 
egy fix helyre helyezi a program, azonban az elemek elrendezése után történő mentésnél a 
helyzetet leíró koordináták is mentésre kerülnek. Ajánlott az újonnan vizsgált rendszerek 
modelljét grafikus felületen elkészíteni, mivel a készített modell grafikusan is megjelenik, 
áttekinthetővé téve a modellben szereplő kapcsolatokat. A grafikus felületen továbbá a 
megadott tulajdonságok és elemek közti kapcsolatok folyamatosan ellenőrzésre kerülnek, így 
az esetleges hibák rögtön előkerülnek. Az alapmodell elkészítése után a különböző futó 
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paramétereket (például a karbantartások gyakorisága) használó paraméterfájlok készítése 
azonban már a grafikus felületen kívül ajánlott.  

3.4. Szimulációs mag 

A mag felelős az egész szimulációs folyamatért. A bemenete egy paraméterfájl, kimenete 
pedig egy szöveges eredményfájl, mely tartalmazza a vizsgált modell leírását, a szimulációs 
paramétereket és a vizsgált paraméterek becsült értékét. A szimuláció során a mag folyamatos 
kapcsolatban áll a statisztikai modullal, vizsgálva a becsült értékek pontosságát. Amint a 
becsült értékek pontossága elér egy felhasználó által definiált pontossági szintet, a mag 
leállítja a szimulációt. A szimulációs mag működése egy eseménysor használatán alapul, 
amely az egyik leggyakrabban használt szimulációs technika a diszkrét esemény szimulációk 
(Discrete Event Simulation, DES) esetében. Az eseménysor folyamatos aktualizálása az egyes 
események bekövetkezése után elengedhetetlen a helyes működéshez. 
Mivel egy szimulációs futtatás (replikáció) nem nyújt elegendő adatot a rendszer 
viselkedésének pontos megismeréséhez, több mintát kell vételezni, hogy a modell 
tulajdonságait leíró értékek megfelelő pontosság becsléseken alapuljanak. Több megközelítés 
létezik a megfelelő minták szolgáltatására, részletes ismertetés megtalálható Law és Kelton 
művében [12]. A szoftverben ezen módszerek közül a replikáció/törlés (replication/deletion) 
és batch átlagok (batch means) megközelítése került megvalósításra. A két megközelítés 
használatával a következő típusú vizsgálatok végezhetők a szoftverrel: 

• tranziens szimuláció; 
• egyensúlyi állapot szimuláció; 
• stabilitási analízis. 

A tranziens szimuláció egy előre rögzített szimulált ideig fut, melynek értéke a 
paraméterfájlban adható meg. Ez a szimuláció típus általában akkor hasznos, ha egy bizonyos 
idő eltelte utáni becsült tokenszám a vizsgálat célja. Példa erre a vizsgálatra egy gyár egy év 
alatt gyártott termékeinek száma. Tranziens szimuláció esetében a replikáció/törlés metódust 
kell alkalmazni a szimuláció pontosságának garantálásához, hiszen a batch átlagok 
megközelítés esetében csupán akkor tekinthetjük a szakaszokat (batcheket) függetlennek 
egymástól, ha „megfelelően hosszúak”, mely a tranziens vizsgálatoknál nem garantált. A 
replikáció/törlés megközelítésnél viszont az egyes futások függetlennek tekinthetők, így 
megfelelő mintaként szolgálnak. 
Az egyensúlyi állapot szimuláció ellenben bizonyos tulajdonságok egyensúlyi állapotát 
hivatott becsülni. Ilyen típusú vizsgálatokra alkalmas mind a replikáció/törlés metódus, mind 
a batch átlagok módszere. Batch átlagok módszerénél egy „megfelelően nagy” méretű batchet 
kell paraméterként megadni, ami egyensúlyi állapot vizsgálatakor nem okoz problémát, 
hiszen nincs fixálva a futási idő. Replikáció/törlés metódusnál egy „megfelelően nagy” 
felfűtési idő paramétert célszerű beállítani, hiszen a felfűtési idő minden egyes replikációra 
hatással lehet, így túl kicsi érték esetén a globális becslések értékét is befolyásolja. 
A stabilitási analízis azt vizsgálja, hogy a rendszerparamétereknek van-e egyensúlyi állapota. 
Mivel az egyensúlyi szimuláció előfeltétele a stabilitás, ezért érdemes először egy stabilitási 
analízist futtatni a vizsgálni kívánt modellen. 
A szimulációs mag különböző tüzelési késleltetési eloszlást használó tranzíciókat támogat. 
Jelenleg ezek lehetnek késleltetés nélküli, determinisztikus, exponenciális, normál vagy 
gamma eloszlást használó tranzíciók. A jövőben további eloszlások implementálása 
lehetséges, melyhez csupán a választott eloszlás eloszlásfüggvényét kell implementálni. 
Mivel egy tetszőleges eloszlású tranzíciók is szerepelhetnek a TPN-ben, szükséges a tüzelési 
politika opciót is definiálni. Az eseménysor frissítésénél a tranzíciópárokra definiált tüzelési 
politka opció került megvalósításra. A jelenlegi verzióban az egyes tranzícióknál megadható, 
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hogy tüzelésük esetén melyik tranzícióra milyen tüzelési politika vonatkozzon. Ez a megoldás 
a korábbi [11], tranzíciókra defniniált tüzelési politikával ellentétben rugalmas 
folyamatmodellezést tesz lehetővé. 

3.5. Statisztikai modul 

A szoftver tartalmaz továbbá egy önálló statisztikai modul, mely a szimuláció során használt 
statisztikai számításokat biztosítja. Kulcsfontosságú elemei a mintaátlag és a 
konfidenciaintervallum számítására használt függvények. 
Minden mintavételi egység után, mely a replikáció/törlés esetében egy replikációt, batch 
átlagoknál egy batchet jelent számításra kerül a mintaátlag minden vizsgált paraméternél. A 
számítás a következő képlet segítségével történik: 

̅ =  
(∑ ) ∙ ̅ + ∙

∑
, 

ahol ∑  jelöli a korábbi minták összesített súlyát, ̅  jelöli a megelőző átlagszámítás 
eredményét,  az aktuális mintaelem súlyát jelenti, végül  az aktuális mintaelem értékét 
reprezentálja. Mivel tárolásra kerül a megelőző átlag értéke és a korábbi minták összesített 
súlya, a súlyozott átlag számítása konstans költséggel történik minden újabb mintaelem 
esetén. 
Bár a mintaátlag megadja a vizsgált paraméter becsült értékét, annak pontosságáról nem ad 
információt. A pontosság méréséhez a vizsgált paraméterre konfidenciaintervallum felírása is 
szükséges. A konfidencia intervallum számítása két további paramétert igényel: a minta 
varianciáját és a minta méretét. A minta varianciájának számítása a következő módon 
történik: 

=  
∑

∑
+  

( − ̅ )

∑
+ − 2 ̅ + 2 ̅ , 

ahol  és  rendre az aktuális és a megelőző iteráció varianciáját jelölik,  számítása 
pedig a következőképpen történik: =  ̅ − ̅ . Hasonlóan az előbb bemutatott mintaátlag 
számításához, a variancia számításának költsége konstans. 
A modul ezek felhasználásával számítja a becslések pontosságát, figyelembe véve a 
felhasználó által megadott maximális relatív hiba nagyságát. A pontosságszámításért felelős 
függvény meghatározza a konfidencia intervallum félhosszát és a maximális hiba értékét. Ha 
a konfidencia intervallum félhossza kisebb, mint a kiszámított maximális hiba, akkor 
elfogadható a feltételezés miszerint a becslés elérte a kívánt pontosságot (feltételezzük, hogy a 
relatív hiba paramétere meghaladja a 0,15 értéket és a minta mérete legalább tíz [12]). A 
szimulációs mag ezt a vizsgálatot használja kilépési feltételként. A feltétel használható 
minden olyan paraméternél, mely rendelkezik egyensúlyi eloszlással, és az átlaga nem 
egyenlő nullával. 

4. Esettanulmány: egy szekvenciális gyártósor elemzése 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek a TiPeNeSS szoftver erősségei egy gyártósor 
működésének modellezése által, figyelembe véve a gépek meghibásodásait és a rendszeresen 
elvégzett karbantartást. A modell megalkotása után az elvégzett vizsgálatok célja a 
rendszeresen elvégzett karbantartási időközök optimális értékének meghatározása a termelés 
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maximalizálása szempontjából. Először bemutatásra kerül a modellezni kívánt gyártósor, 
utána pedig a rendszert modellező Petri háló szemléltetése következik. 

4.1. A vizsgálni kívánt gyártósor 

A vizsgált gyártórendszer három, egymást követő gyártógépből áll. Az első gép a vállalathoz 
érkező nyersanyagot dolgoz fel, az általa készített félkész termékek a második gép 
bemeneteként szolgálnak. A második gép félkész terméke a harmadik gép számára készíti az 
anyagot, a harmadik gép pedig már a kész terméket gyártja le. Minden gép meghibásodhat, 
ennek elkerülése végett bizonyos időközönként a termelést megszakítják és karbantartást 
végeznek a gépeken. Az ütemezett karbantartáskor a gépek az utolsó elemen elvégezhetik a 
munkát, azonban új elem átalakításához már nem foghatnak hozzá. Amint az összes gép 
végzett az utolsó elem gyártásával, elkezdődik a karbantartás, melynek ideje alatt új 
nyersanyag nem kerül a gyártósorhoz. 

4.2. A rendszer TPN modellje 

Az itt bemutatott TPN modell tranzíciópárokra definiált tüzelési politikát használja (4. ábra). 
A gyártósorban végbemenő folyamatok modellezés szempontjából különböző típusú 
eloszlásokkal modellezhetjük: 

• A gyártási folyamatok gyakorlati szempontból tekinthetők determinisztikus 
folyamatoknak. 

• A meghibásodások eredetüktől függően különbözőképpen modellezhetők. A vizsgált 
rendszernél a meghibásodás oka kopásra vezethető vissza, mely modellezésére 
gyakran normál eloszlást használnak [13, 14]. 

• Mivel a karbantartások fix időközzel vannak ütemezve, ezért ezt a folyamatot 
tekinthetjük determinisztikusnak. 

• A gépek javítási folyamatát gyakran exponenciális eloszlás használatával írják le. 

A következőkben a modell működésének rövid összefoglalója következik. 
Akkor érkezhet nyersanyag a rendszerbe (rawmaterial helyre), ha minden gép működőképes 
és nincs folyamatban karbantartás. A rawmaterial hely sorként szolgál a procedurea 
tranzíciónak, ha a gép befejezi aktuális munkáját, a sor első eleme átkerül a géphez vagyis 
procedurea tüzelése esetén rawmaterial helyről egy token átkerül inputa-ba. A kiszolgált 
elemet átkerül a következő sorba (az afterfirststep helyre), amely a második gyártási folyamat 
számára jelenti a bemenetet. Hasonló módon működik a második és harmadik gyártási 
folyamat is. A harmadik folyamat végeztével készül el a befejezett termék (vagyis token kerül 
a manufactureditems helyre). 
Valamely gép meghibásodása esetén (failurea, failureb és failurec tranzíciók tüzelése) a nem 
meghibásodott gépek folytathatják munkájukat, amíg a sorukban van elem. A 
meghibásodások csupán akkor következhetnek be, ha a gép épp egy terméken dolgozik. A 
failurea tranzíciót tekintve például az inputa helyből vezet él failurea-ba. A gépek 
meghibásodásakor az aktuálisan munka alatt álló elem selejtesnek tekinthető, ezért egy új 
elemet kell helyette gyártani, kezdve a legelső folyamattól. A rendszerbe új nyersanyagok 
nem érkezhetnek (nem tüzelhet a startmanufacturing tranzíció), amíg a gépnél fellépő hiba 
javításra nem kerül. 
A procedurea procedureb és procedurec tranzíció tüzelése esetén rendre failurea, failureb és 
failurec tranzíciónál az age memory opció érvényesül, tehát ha a gyártási folyamat miatt kerül 
az adott meghibásodásért felelő tranzíció nem engedélyezett állapotba, megtartja a 
meghibásodásig hátralévő időt. 
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A karbantartás ideje alatt nem kerülhet új nyersanyag a rendszerbe, valamint leállításra 
kerülnek a gépek. Mikor a karbantartás esedékes (maintenancetime tüzelése), a gépek 
befejezhetik az aktuális elemen végzett tevékenységüket, de a sorukból nem kaphatnak új 
elemet egészen a karbantartás befejezéséig (endmaintenance tüzelése). 
A gyártás a karbantartás befejeztével folytatódik. Ha a karbantartás aktuális (maintenancetime 
tüzelt), és valamelyik gép meghibásodik, akkor a gép megjavítása prioritást élvez. 

 
4. ábra. A rendszer TPN modellje 
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Az endmaintenance tranzíció tüzelése esetén ellenben failurea, failureb és failurec tranzícióra 
is resampling opció érvényesül, ezért mindegyik új hátralévő időt generál (vagyis nem 
korábbi munkát folytat). A meghibásodások tranzícióira tehát más tüzelési politika opció 
érvényesül különböző tranzíciók tüzelésének hatására, ez csupán a tranzíciópárokra 
megadható tüzelési politika esetében lehetséges, globális tüzelési politika esetében ez nem 
megoldható. 

4.3. A modell vizsgálata szimulációval 

A végzett vizsgálatok célja a rendszeresen elvégzett karbantartási időközök optimális 
értékének meghatározása a termelés maximalizálása szempontjából. Két típusú vizsgálat 
került futtatásra, az első azt vizsgálja, hogy a gépek az egész szimulációs idő hány 
százalékában működőképesek; a második vizsgálat a gyártósor egy év alatti 
áteresztőképességét vizsgálja. Mindkét vizsgálat esetében a maintenancetime tranzíció 
késleltetése volt a futó paraméter, míg a többi tranzíció késleltetése rögzítve volt mindkét 
esetben. A késleltetett tranzíciók késleltetési jellemzőit az 1. táblázat foglalja össze. 

Tranzíció neve Eloszlás 
Átlagos késleltetés 

[óra] 
Szórás [óra] 

startmanufacturing determinisztikus 1/6  

procedurea determinisztikus 1/12  

failurea normális 200 20 

repaira exponenciális 2  

procedureb determinisztikus 1/6  

failureb normális 250 25 

repairb exponenciális 2  

procedurec determinisztikus 1/10  

failurec normális 300 30 

repairc exponenciális 2  

maintenancetime determinisztikus 10..500  

endmaintenance determinisztikus 1/2  

1. táblázat. A késleltetett tranzíciók késleltetési paraméterei 

Az első vizsgálat esetében egyensúlyi állapot szimuláció alkalmazása célszerű, ennek 
megvalósítása a batch átlagok metódus használatával történt. A szimuláció paramétereit a 2. 
táblázat foglalja össze. 

Paraméter Érték 

felfűtési idő hossza 5000 óra 

batchek hossza 3000 óra 

konfidenciaszint 95% 

maximális relatív hiba 5% 

2. táblázat. A batch átlagok metódusának paraméterei 
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Egy gép „állása” két komponensből áll: az egyik a gép meghibásodásából, a másik pedig a 
karbantartás idejére leállított gyártásból adódik. Tehát az „állás” időarányát X gépre nézve a 
downx és undermaintenance helyeken mért átlagos tokenszámának összegéből számolható. A 
vizsgálat eredményeit az 5. ábra mutatja be (5. ábra). 

 
5. ábra. A gépek működésképtelen állapotban töltött idejük az egész szimulációs idő arányában 

Az ábrán látható, hogy bár minden gépnek külön-külön más minimum értéke van, az összes 
gépet együtt nézve megközelítőleg 200 óránkénti karbantartás esetén állnak a gépek a 
legkevesebbet. 
A második vizsgálat esetében, melynél a gyártósor egy évi alatti áteresztőképességének 
maximalizálása volt a cél, a replikáció/törlés módszere volt a megfelelő, hiszen tranziens 
szimulációról van szó. A vizsgálat során az egy év 2032 óráként szerepel, mivel a vizsgált 
évben a munkaórák száma heti 40 órás munkahéttel számolva ennyi volt. A szimuláció 
paramétereit a 3. táblázat foglalja össze. A vizsgálat eredményeit a 6. ábra mutatja be. 

Paraméter Érték 

replikációk hossza 2032 óra 

minimális replikációk száma 300 

felfűtési idő 0 

maximális relatív hiba 5% 

konfidenciaszint 95% 

3. táblázat. A replikáció/törlés metódusának paraméterei 

Az eredmények egybeesnek a korábbi vizsgálat eredményeivel, a maximális áteresztő-
képesség eléréséhez a karbantartásokat 200 óránként kell elvégezni. 
Mindkét vizsgálat esetében megfigyelhető, hogy a túl gyakori karbantartás nem éri meg, 
mivel a rendszer karbantartás ideje alatt áll, azonban, ha túl ritkán kerül sor karbantartásra, 
akkor a gépek egyre többet állnak a meghibásodások egyre gyakoribb előfordulása miatt. 
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5. Összegzés 

Ebben a cikkben bemutatásra került a TiPeNeSS szimulációs szoftver, melynek elsődleges 
célja gyártórendszerek Petri hálóban felírható modelljének megadása és szimulációja. A 
szimulátor képes gyártórendszerek széles skáláját modellezni, kötegelt futtatás segítségével a 
rendszer viselkedését különböző futási paraméterek mellett vizsgálni, valamint a rendszer 
legfontosabb mérőszámait megbecsülni. 

 
6. ábra. A gyártott elemek száma a karbantartási időközök függvényében (egy évet tekintve) 

A szimulátor olyan feladatokban nyújthat segítséget a felhasználónak mint: 
• a gyártórendszerben található szűk keresztmetszetet jelentő egység meghatározása; 
• a rendszerben végrehajtott strukturális módosítások és a rendszerben előforduló 

meghibásodások hatásának vizsgálata; 
• a gyártást érintő időközök módosításának hatása; 
• a rendszer produktivitásának becslése. 

Modellezési eszközként tetszőleges eloszlásokat használó Petri háló került kiválasztásra, mely 
a szimulációs paraméterek mellett a szoftver bemeneteként szolgál. A modellezését segíti, 
hogy a modellben definiált tranzíciók tüzelési időközének megadása tetszőleges eloszlás 
szerint (pl.: exponenciális, determinisztikus, normális vagy gamma eloszlás) történhet, mely 
gyártórendszerek különböző folyamatainak leírására alkalmas. A szoftver bemeneteként 
szolgáló Petri háló megadható egy külső, XML fájlban, vagy felrajzolható a szoftver grafikus 
felületének használatával. A TiPeNeSS három típusú vizsgálatot képes végezni a megadott 
modellen: i) a hálóban szereplő helyek stabilitásának vizsgálata; ii) tranziens és  iii) 
egyensúlyi állapot szimuláció. A szimuláció befejeztével az eredmények egy külső, szöveges 
fájlba íródnak. A program működése és előnyei egy gyártórendszerek világából ragadott 
esettanulmány segítségével került bemutatásra. A szoftver ingyenesen letölthető  az alábbi 
linken: https://github.com/molnaran/tipeness, ahol segédletek és leírások is olvashatók. 
Természetesen a szimulátor további funkciókkal és modulokkal bővíthető a jövőben. A 
rendszerek optimalizálását egy optimalizáló modul bevezetése jelentősen egyszerűbb feladattá 
tenné. A modul automatikusan generálná a paraméterfájlokat a modulban megadható 
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paraméterek szerint, valamint ezek futtatását is automatikusan végezni, az eredményeket 
pedig egy fájlban összegezné. 
További fejlesztési lehetőség a dinamikus élsúlyok bevezetése, mely tovább növelné a 
modellezés rugalmasságát. Egy harmadik fejlesztési irányvonal további mérhető és becsülhető 
paraméterek bevezetése, ilyen lehetne például az egyes helyeknél az az összidő, mikor a 
helynél bizonyos tokenszámnál több token található, ezt a mérhető tulajdonságot az átlag 
gyakran elfedheti, viszont termelés során kritikus lehet. 
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Társasházi fűtésszimuláció a hőtranszport  
mikrojelenségei alapján 

Simulation of heating process in a block of flats, based on the 
microscopic phenomena of heat transport 

Szakonyi Lajos 

PTE Műszaki és Informatikai Kar 

szakonyi.lajos@mik.pte.hu 

Absztrakt: Vizsgálataink olyan általános érvényű modellek felállítását célozták, melyek képesek jellemezni a 
társasházi, lakótelepi lakóterek, lakrészek leggyakoribb „üzemállapotait”, az egy épülettömbben elhelyezkedő, 
eltérő geometriájú, hőszigetelésű, üzemeltetésű lakások hőhasznosítását, azok egymásrahatását, a lakrészek 
közötti hőtranszportot. Ugyanis klimatizált lakóterek folyamatellenőrző, folyamatirányító rendszerének meg-
tervezéséhez, működtetéséhez ismernünk kell a nemkívánatos zavaroknak és az irányított beavatkozásoknak a 
céljellemzőkre (a lakótér beállítandó termodinamikai állapotjellemzőire) gyakorolt hatását. Az a priori 
modellezési technika alapján megmaradási törvényeket felállítva – a munkaponti linearizálást követve – 
határoztuk meg az egyes működtetési alternatíváknál az operátor-tartománybeli átviteli függvényeket. 
Kapcsolódó publikációink [1, 2, 3] szimulációs futtatásai – a lakótéri dinamikákat jellemző kisfrekvenciás 
változások esetén – igazolták a lineáris és a nemlineáris modell-megoldás (esetünkben az állapotteres leírás) 
mintegy egyezőségét. A hőszigetelési, topológiai szempontból eltérérő három lakótér üzemállapot-alternatívái 
közül – a szomszédos lakások energetikai összehasonlíthatósága érdekében – mindháromnál azonos üzemvitelt 
(fűtési, szellőztetési, irányítási stratégiát, egyidőben fellépő és kompenzált zavarokat), a [13, 14] publikáci-
ókban értelmezett, konvekciós és sugárzásos hőhasznosítást megvalósító radiátoros fűtést szimuláltunk, 
figyelembevéve a légtér és falazat, valamint a szomszédos lakások közötti hőtranszportot is.  

Kulcsszavak: matematikai modellezés, folyamatdinamika, folyamatirányítás, intelligens rendszerek. 

Abstract: The goal of our investigations throughout this paper is still to establish a general model, which is 
capable of represent the most common ,“operational states” of flats in a block of flats setting, namely the heat 
utilization, heat transport, and other interactions between the apartments having different geometries in the 
block. The design and operation of a control system for air-conditioned flats requires knowledge about the 
impact of control inputs and unwanted disturbances on controlled variables (thermodynamic state variables of 
the living space). Following the a priori modelling technique – with the application of operating point 
linearization – based on the conservation laws, we have derived the transfer functions for the various operating 
alternatives. The simulations in our related previous publications [1, 2, 3] have shown – assuming small 
frequency disturbances corresponding to the typical dynamic behavior of an apartment –, that the nonlinear and 
the linearized model solutions are practically identical near the operating point. In order to ensure the 
comparability of the three different (topology, insulation) apartments, we have simulated the same operation 
(heating, ventilation and control strategy, co-existing and compensated disturbances) corresponding to the 
model established in [13, 14] concerning convective and radiative heating, where the heat transport between 
the air and the wall, and also between the neighbouring flats had been taken into account. 

Keywords: mathematical modeling, process dynamics, process control, intelligent systems. 
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1. Bevezetés 

Irányítási rendszert megtervezni az instacionárius működés ismeretében lehetséges, ezért is 
követelmény az átmeneti jelenségeket, az állandósult állapotok közötti időszakot leíró 
modellek létrehozása, a folyamatdinamika ismerete [4]. A műszaki-szolgáltató rendszerre 
megmaradási törvényeket felállítva [5, 6, 7, 8] – élve a munkaponti linearizálással – 
határozhatjuk meg az egyes üzemviteli alternatíváknál az operátor-tartománybeli átviteli 
függvényeket [9]. Utóbbiak inverz Laplace-transzformálásával a tranziensek lefutása 
szemléltethető. Az egyes átviteli függvények az adott üzemállapotnál egyértelműen 
jellemzik a folyamatdinamikát, melyhez kiválasztható a megfelelő irányítási rendszer, 
megtervezhető az irányítási stratégia [10, 11, 12]. E közlemény a bemutatott modellstruktúra 
esetén három – a fűtésirányításra azonos irányítási algoritmust alkalmazó – társasházi lakás 
hőtechnikai sajátosságait, eltérését kívánja szemléltetni. A hőtranszport mikrojelenségeit 
leíró formalizmusok felhasználásával kerültek rögzítésre azok a működési egyenletek, 
melyek jellemzik az egymással szomszédos – hőszigeteléssel ellátott, gázkazánnal, helyiség-
hőmérséklet és külső hőmérséklet alapján történő hőmérséklet-szabályozással üzemelő – 
társasházi lakóterek hőtechnikai viszonyait.  

2.  Társasházi lakások hőtranszportjának modellezése 

A megelőző közleményeinkben [1, 2 ,3] a társasház egy lakására értelmezett folyamat-
dinamikai modellt terjesszük ki több, egymástól energetikai szempontból függő, három 
szomszédos lakás lakóterének jellemzésére.  E modellek alapján – a társasház három, azonos 
szinten lévő, radiátoros fűtésű lakása esetén – különböző üzemállapot-alternatíváknál 
vizsgáltuk a lakóterek hőtranszportját. A lakóterek energiamegmaradására vonatkozó, 
nemlineáris differenciál-egyenletek a munkaponti linearizálás alkalmazásával átalakíthatók 
lineáris egyenletekké, ha az egyes időfüggő változókat úgy értelmezzük, mint munkaponti 
értékük (felülvonással jelezve), s ettől való eltérésük (alkalmazva a ∆ jelölést) összege.  A 
társasház egy belső (esetünkben középső, 1. számú), szomszédos lakásokkal körülzárt 
lakótere esetén így nyertük a lakótér fűtőközegére  vonatkozó egyenletet:  
 

−∆+∆+ )()( 1111 ϑϑρ fbfbpffvfvf cqq )()( 1111 ϑϑρ fkfkpffvfvf cqq ∆+∆+ +∆+− )( 1111 ϑϑα fkfkA  

)( 1111 ϑϑα lklkA ∆++
dt

d
cV

fkfk
pfff

)( 11
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ρ

∆+
= . (1) 

 
A légtérrel kapcsolatos hőmérleget írjuk le a nyílászárókon, illetve a falazaton át a környezet 
felé irányuló, a légtér és a belső válaszfalak, továbbá a szomszédos lakások (esetünkben 
nyugati, ill. keleti) közötti hőtranszportot jellemző ugyancsak átadásos árammal: 
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Az 1. lakás légtere és falazata közötti hőátszármaztatásra vonatkozó mérlegegyenlet : 

=∆+−∆+ )()( 111111 ϑϑαϑϑα ttttlklktt AA
dt

d
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tt
ttt

)( 11
1

ϑϑ
ρ
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Az 1. ábrán egy középső (1. számú) lakásra vázoltuk fel a hőátvitel formalizált 
mikrojelenségeit, melyek meghatározzák a lakóterek hőátviteli dinamikáját leíró működési 
egyenletek struktúráját. 
 
 

 
1. ábra. A lakótéri transzportfolyamatok összetevői (i=1) 

( qvfi  – fűtővíz térfogatsebesség; ρ f  – fűtővíz sűrűség; cpf  – fűtővíz fajhő;  ϑ fbi , ϑ fki  – a fűtővíz belépési, 

kilépési hőmérséklete;  ϑlki  – légtér hőmérséklet;  α i , Ai   – a radiátorok hőátbocsátási tényezője, hőátadásra 

hasznosítható felülete;  V fi  –  fűtővíz térfogat;   α 1ki , α 2ki , α 3ki , 1kiA , ,2kiA 3kiA  –  a környezet felé 

értelmezett hőátbocsátási tényezők, hőátadó felületek;  ϑk , ϑlb – a környezeti hőmérséklet, a levegő belépési 

hőmérséklete; qvli  – levegő térfogatsebesség;  c pllρ ,  – levegő sűrűség, állandó nyomáson mért fajhő;   

V li ,V fi  – légtér térfogat, fűtővíz térfogat;  α t , ill. αT  – a belső, ill. a lakásokat elválasztó válaszfalak 

hőátbocsátási tényezője; ϑti , ρ t , ct  –  a  beltéri falak hőmérséklete, sűrűsége, fajhője; tiA , V ti  – a 

válaszfalak össz-felülete, -térfogata; ANY , ill. AK  – az 1. lakás nyugati, ill. keleti lakással közös válaszfal 

felülete;  t –  időkoordináta;  i – a lakótér sorszáma a modellparaméterek indexeként). 
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Bevezetve a Stanton-számként értelmezhető konstansokat és időállandókat: 
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átlagos tartózkodási ideje),                                                                                              (4)  

alkalmazva a munkaponti linearizálást, az így nyert egyenletből kiemelve a légtér-
hőmérséklet Laplace-transzformáltját, s elkülönítetten szerepeltetve az irányítandó objektum 
(1. lakótér) bemeneti-, valamint állapot-jellemzőit, előáll az alábbi, alapjel-követésre 
vonatkozó és az egyes zavar-átviteli függvények leszármaztatására alkalmas forma: 
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Az előbbi alakba behelyettesítve a modellparamétereket meghatározó, konstansként 
tekinthető anyagjellemzőket, geometriai jellemzőket (mértékegység nélkül, mérőszámaik SI 
mértékrendszerben), nyerjük a bemenetek Laplace-transzformáltját tartalmazó, eredő 
transzformált függvényt: 
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Mindhárom lakótér esetében a fűtőközegre és a beltéri falazatra felírt energia-mérlegek 
struktúráját azonosnak tekinthetjük, de a középső lakás légterére megadott nemlineáris 
egyenlethez képest a szélső lakrészekre a mérleg egy átadásos taggal csökkentett. A 2. 
lakótérre a konstansok behelyettesítésével nyert, valamennyi bemenet Laplace-transzfor-
máltját tartalmazó, eredő transzformált függvény: 
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A 3. lakótérre az alábbi, eredő transzformált függvény adódott:  
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3. A lakótéri hőtranszport számítógépes szimulációja 

A fűtött lakóterek folyamatdinamikáját szemléltető modellek vizsgálatára – a  szimulációs 
feladatokra kiválóan alkalmas, Windows környezetben, grafikus blokkokból és huzalozásból 
felépülő – VisSim fejlesztő-környezetben került sor. A három szomszédos lakótér – fűtési 
szezonban, azonos szabályozó algoritmussal történő – működtetése során jelentkező 
zavaroknak, irányított beavatkozásoknak a céljellemzőre kifejtett együttes hatását bemutató 
tranziensek követhetők a mellékelt futtatásokon. A lakótéri klímát alapvetően meghatározó 
bemenetek időbeli jellegét, alakulását a működtetett rendszerben tapasztalható tényleges 
változtatásokhoz igazodva rögzítettük. Így a környezeti hőmérséklet napi, periodikus 
jelleggel történő változását közel két hetes vizsgálati időszak során (ezalatt megvalósulhat a 

lakrészek falazatának felfűtése) C⋅+1 -os átlagérték körül C⋅± 6 -os amplitúdóval ingadozó 
szinusz-függvénnyel közelítettük, melyre – napsugárzás esetén – szuperponáltunk egy 

C⋅2 -os kitérésű ugrásjelet. A véges időtartamig tartó szellőztetés, ill. a lakások egyéb 
melegvíz-fogyasztásának belépésével jelentkező fűtővízhőmérséklet-csökkenés jellegét 

5,0+ m3/s-os, ill. C⋅−15 -os amplitúdójú négyszöglökésként definiáltuk. A különböző 

szabályozó algoritmussal (P-, PI- PID-), zavarkompenzációs (a belső térhőmérséklet mellett 
a környezeti hőmérséklet aktuális értékét is követő) irányítási rendszerrel   működtethető 

lakrészek alapjelkövetésre (a beállítandó nappali, ill. éjszakai lakótér-hőmérséklet C⋅3 -os 
ugrásszerű változtatására) vonatkozó válaszidő-függvényei, s az előbbiekben definiált 
zavaró jellemzőkre adott válaszok mutatkoznak meg a tényleges lakótéri hőmérsékletek 
alakulásában. A három lakrésznél a szabályozó algoritmusok azonos paraméter-beállítása 
( 100=AR  – a P-szabályozó arányossági átviteli tényezője; sT I 500= – az integráló szabályozó 

integrálási ideje; ;10sAD =  ill. sT 2=∗  – a differenciáló jelformáló differenciálási átviteli 

tényezője, ill. időállandója) nem feltétlen az optimális beállítást (pl. minimális túllendülés, 
beállási idő, stb.) jelentette. A lakrészek hőtranszportját, fűtésének irányítását, a lakótéri 
folyamatdinamikát bemutató modellek blokksémája a 2. ábrán látható. 
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2. ábra.  Szomszédos lakások fűtés-irányításának blokkvázlata. 

A kívánt térhőmérsékletet képviselő alapjelek és az imitált zavarok – mindhárom lakás 
esetében – azonos ütemű és mértékű változtatását a lakrészek energetikai összevethetősége 
indokolta. Ugyancsak az egy épülettömbben kialakított, eltérő pozíciójú és hőszigetelésű 
lakások hőhasznosításának kvantitatív összehasonlíthatóságát célozta, hogy a szimulációnál 
a fűtési rendszerek típusát, a gázkazánok, radiátorok hőteljesítményét, a fűtővíz szabályozó-
szelepek maximális áteresztő képességét (0,0002m3/s -os fűtővízáram térfogatsebesség) 
lakásonként egyezőnek állítsuk be. Mindhárom lakrész falazatának hőmérsékletét az alábbi, 
a lakásonkénti térhőmérsékletek és falhőmérsékletek kapcsolatára utaló transzformált 
egyenletek segítségével követhetjük: 

)(
23422,971061

1
)( s

s
s lkiti ϑϑ

⋅+
=             )3,2,1( =i  (9) 

A 3. ábra a szomszédos lakások mérési és irányítási rendszerét szemlélteti a fűtést, a 
szellőztetést és a napsugárzást biztosító objektumok, a hőforgalom szimbolikus feltűnte-
tésével. 

 
3. ábra.  Társasházi lakások mérési és irányítási rendszere, hőforgalma. 
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1 – kondenzációs gázkazán változtatható fordulatszámú keringtető szivattyúval; 2 – konvektív hőátadás;                      
3 – sugárzásos hőátadás; 4 – háromútú szabályozószelep; 5 – időjárás-függő hőmérséklet-szabályozó; 6 – 
frisslevegő belépés; 7 – fáradt-levegő kilépés; 8 – csőradiátor; 9 – lapradiátorok; 10 – légtér-belső falazat 
közötti hőátvitel; 11 – hőátbocsátás üvegezett nyílászárókon; 12 – szomszédos lakások közötti hőátvitel; 13 – 
hőátvitel szigetelt födémen; 14 – hőátvitel szigeteletlen födémen; 15 – lakótéri hőmérséklet; 16 – hőátbocsátás 
szigetelt falazaton; 17 – hőátbocsátás szigeteletlen falazaton; 18 – hőátbocsátás szigeteletlen falazaton; 19 – 
frisslevegő térfogatáram;  20 – fűtővíz térfogatáram; 21 – visszatérő fűtővíz hőmérséklet; 22 – előremenő 
fűtővíz hőmérséklet; 23 – környezeti hőmérséklet; 24 – falazat hőmérséklet. 

A 4., 5. és 6. ábrákon a zavarkompenzációs irányítási rendszerrel felszerelt, az előzőekben 
rögzített szabályozó-paraméter beállítással és algoritmussal, egyidőben, egymás mellett 
működtetett lakótéri objektumok eredő válaszidő-függvényei szerepelnek. Ezeken 
követhetők a tényleges és a kívánt térhőmérsékletek, a falazat hőmérsékletek, a fűtővízáram 
módosítások, s a zavaró jellemzők (környezeti hőmérséklet, benapozás, fűtővíz hőmérséklet 
ingadozása, szellőztetés) tranziensei. A három lakás energetikai összehasonlítását, hőhasz-
nosítását leginkább a kumulált fűtővíztérfogatot (a kazánokban előállított és a keringtető 
szivattyúkkal áramoltatott fűtővíz mennyiségét) bemutató diagramok szemléltetik és 
számszerűsítik. Ugyanis a háromútú szabályozószelepek nyitásával a keringtetett 
fűtővízáramok aktuális térfogatsebességének (módosított jellemző) idő szerinti integrálja az 
adott időszak alatt felmelegített fűtővíztérfogatot jelenti, melyhez egyértelműen 
hozzárendelhető a kazánok gázfogyasztása, mint energetikai mutató. A lakások falazatának 
fokozatos felmelegedése, s hőtároló képessége magyarázza, hogy e diagramokon a napi 
felfűtési szakaszok meredeksége az induló értékekhez képest fokozatosan csökken, majd a 
falazat felfűtésével állandósul. A kondenzációs gázkazánok által, a kívánt éjszakai ( C⋅18 ), 
ill. nappali ( C⋅21 ) lakótéri térhőmérséklet biztosításához termelt hőenergia-mennyiség 
legkisebb értékű a középső, hőszigetelt lakás, a legnagyobb a keleti, hőszigetelés nélküli, 
szélső lakás esetén (mintegy 25% -os a többlet-energia igénye a vizsgált 13 nap elteltével). 
A 4. ábra a lakások felfűtési szakaszából 2 napot, az 5. ábra a lakótéri falazat felfűtését is 
tartalmazó 13 napot, a 6. ábra az előbbiből 6 napot (a lakótéri falazat felfűtése előzőleg már 
lezárult) szemléltet.  
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4. ábra. Fűtésirányítás a lakások felfűtési szakaszában (1. – középső; 2. – nyugati; 3. – keleti). 
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5. ábra. Fűtésirányítás a lakások felfűtési és hőntartási szakaszában (1. – középső; 2. – nyugati; 3. – keleti). 

Energiafogyasztás szempontjából közbenső helyet foglal el a nyugati, hőszigetelt, szélső 
lakás. Ugyancsak a falazat hőkapacitásának tulajdonítható, hogy elsősorban az éjszakai 
ciklusokban a kívánt térhőmérsékletet meghaladja a tényleges hőmérséklet. Az előbbieknek 
megfelelő megállapítást tehetünk a lakásonkénti térhőmérsékletek és a falazat hőmérsékletek 
lefutását összehasonlító diagramok alapján, ugyanis a legnagyobb mértékű hőmérséklet 
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ingadozások a 3. számú, szigeteletlen lakrésznél, a legkisebb az 1. jelű, középső, hőszigetelt 
lakásnál láthatók. A fűtési szezon kezdetén, a lakótömb falazatának fokozatos felfűtése 
miatt, kezdetben nem tapasztalható számottevő eltérés az egyes lakások tér- és falazat-
hőmérsékletében. E különbségek a falazat felmelegedése után a lakások eltérő hőszigetelése 
és lakótömbbeli elhelyezkedése miatt alakulnak ki, s ez magyarázza a lakások felfűtése, 
hőntartása során a lakásonkénti  eltérő energiaigényt.  
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6. ábra. Fűtésirányítás a lakások hőntartási szakaszában (1. – középső; 2. – nyugati; 3. – keleti). 

4. Konklúzió 

A hőtranszport mikrojelenségeire épülő modellek szimulációjával az egy épülettömbben 
elhelyezkedő, eltérő hőszigetelésű és pozíciójú, a hőtranszportban egymástól függő lakások 
folyamatdinamikáját, kvantitatív energetikai összehasonlítását, a hőhasznosítás, hőszigetelés 
minősítésének lehetőségeit kívántuk bemutatni. Ezt követheti a lakások sajátosságaihoz 
igazodó, az optimális működtetést biztosító fűtési programok meghatározása. Célunk 
továbbra is olyan épületirányítási stratégiák felállítása és vizsgálata, melyek a lakótéri 
egyedi, sajátos dinamikák alapján határozzák meg a többlakásos, többszintes lakóépület 
energiaellátó, irányító rendszerének beállítását, könnyen módosíthatók, s képesek 
alkalmazkodni a helyi, lakótéri (lakásonkénti) igényekhez. A kidolgozott identifikációs 
módszerek és modellezési technikák remélhetően hozzájárulnak további feladatainkhoz. 
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Absztrakt: Csapatunk egy olyan alkalmazás fejlesztésébe kezdett, amely a napjainkban meghatározó 
jelentőséggel bíró intelligens, adaptív és bővíthető tulajdonságokat hordozza magán. A Smart Campus névre 
hallgató alkalmazásunk alapja a hallgatók és oktatók közötti kommunikáció megkönnyítése, illetve a megfelelő 
funkciók segítségével a hallgatók egyetemi életének támogatása. A téma alapja az intelligens rendszerek 
megismerése, illetve azok architektúrái. A mi elképzelésünk a többi ilyen típusú rendszerhez hasonlóan egy 
elosztott, skálázható és bővíthető rendszer felépítéseként jelent meg. A manapság használt architektúrák 
többsége egy olyan protokollra építi fel az alkalmazásokat, amelyek a felsorolt tulajdonságokkal rendelkeznek és 
biztosítják a fejlesztők számára a támogatottságot, illetve a megfelelő szabványok alkalmazásának támogatását. 
Első sorban azok a szabványok és ajánlások lettek megcélozva, amelyek a mindennapjaink részét képezik 
manapság is, ezek közül az egyik például az azonnali üzenetváltást megvalósító szabvány, amely az 
alkalmazásunk alapját képezi. Célkitűzéseink közé azok a funkciók tartoztak, amelyeket mi magunk is sokszor 
hiányolunk az egyetemi életből, vagyis léteznek valamilyen formában, de szeretnénk, ha ezek a dolgok az 
alkalmazásunkkal ténylegesen megkönnyítenénk azokat a folyamatokat, amelyek a későbbi oldalakon bővebben 
ki lesznek fejtve. Eredményeink közé tartozik az architektúra megfelelő felépítése és szétbontása, ezzel egy 
időben a megfelelő külső adatforrások integrálása a rendszerbe, valamint az egész architektúra összekapcsolása 
egy olyan külső protokollt támogató szerverrel, amely maga az alapját adja a kommunikációnak. 

Kulcsszavak: Smart Campus, Smart University, XMPP, architektúra, modell, szolgáltatás kompozíció 

Abstract: Our research group has started to design and develop an application which holds the most important 
attributes for today’s world like intelligence, adaptation and extensibility. The base idea behind this work (which 
is called by us as Smart Campus) is to help, improve and ease the everyday tasks and communication between 
students and instructors in a University environment. The proposed distributed and layered architecture exposing 
all the necessary features (scalability and extensibility) to achieve its goals. We have followed the proper 
standards, recommendations and protocols during the design phase. The primary requirements are based on the 
functionalities which are missing or need to be improved in our University’s Campus. Our result is a system 
which provides real-time interaction between its users and integrates the most important external data sources to 
support its users. 

Keywords: Smart Campus, Smart University, XMPP, architecture, model, service composition 
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1. Bevezetés 

A téma választásnál fontosnak ítéltük meg ennek a területnek a mai világban elfoglalt helyét, 
illetve, hogy mennyire népszerűek manapság az egyetemeken az ehhez hasonló tanár-diák 
kapcsolatot segítő rendszerek. Nagyon sok külföldi egyetem fejlesztett már magának 
hasonlót, ezzel támasztva alá a hasznosságát. A választáskor ezt mi is alaposan áttekintettük, 
végül pedig arra döntésre jutottunk, hogy érdemes belevágni, mégpedig egy kisebb csapattal, 
amely megkönnyíti a feladatok szétosztását és egyben elősegíti több funkciónak a 
megvalósítását.  
A téma megválasztása után a megfelelő alapismeretek bővítése volt a cél, amely maga az 
intelligens rendszerek megismerése, illetve azok architektúrái. A mi elképzelésünk alapja, a 
többi ilyen típusú rendszerhez hasonlóan, egy elosztott, skálázható és bővíthető rendszer fel-
építéseként jött létre. A cikk későbbi részeiben megjelennek, az általunk csak konnektoroknak 
nevezett elemek, amelyek számos - tematikusan csoportosítható - külső forrásból származó 
adatokat képesek feldolgozni és továbbítani. A fejezetekben szó lesz még a közösségi média 
által biztosított információkról, illetve azok eseményeiről, amelyek meghatározó szerepet 
játszanak az alkalmazásban. 
Meg fog jelenni még a Neptun-nak megfelelő adatstruktúra, mint fő adatforrás, amelyből a 
hallgatók megfelelő félévéhez tartozó órarendet leszünk képesek szinkronizálni, illetve 
további szükséges adatokat kinyerni és különféle csoportokat képezni. Terveink szerint, mint 
intelligens kampusz lévén a rendszer alkalmas lenne külső szenzorokból bejövő információkat 
tárolni, illetve azok statisztikájának elkészítésére. Megfelelő mennyiségű adat esetén ez 
teljesen automatizált is lehetne, a hallgatóknak, illetve a rendszer szintű felhasználóknak 
tartalmazna értékes információkat egy ajánlói rendszer képében. 

A.  XMPP  

Az XMPP protokoll napjainkban az egyik leggyakrabban használt alkalmazások architek-
túrájának az alapja, név szerint az azonnali üzenetküldésre képes alkalmazásoknak a magja, 
amivel a tényleges „instant messaging” (IM) valósítható meg. 1999-ben indult el a fejlesztése, 
amely napjainkban már elég elterjedt és széles körben használt. Maga a protokoll nyitott, 
ingyenes és könnyen érthető, több megvalósítása is létezik mind kliens (Pidgin, Psi) mind 
szerver (Prosody, Ejabberd) oldalon, illetve számos könyvtár is tartozik hozzá többféle 
programozási nyelven is (Java, C++, Python). 
A legnagyobb hangsúlyt mégis a flexibilitására, illetve a bővíthetőségére fogjuk helyezni, 
jelenlegi cikk is ezt mutatja be. Alkalmazásunk elosztott, skálázható és bővíthető is egyben. 
Maga a protokoll nem csak a felhasználók közötti üzenetváltásra lett kiélezve, hanem ezzel 
egy időben, ahogyan nálunk is megjelennek, a rendszer komponensei is képesek egymással a 
protokoll által nyújtott IQ alapokon kommunikálni. A kliensek számára egy olyan 
kapcsolódási lehetőséget kell biztosítani, amely egy proxy kapcsolat mögül is elérhető, ez az 
úgynevezett BOSH (Bidirectional-streams Over Synchronous HTTP), azaz kétirányú 
folyamatot biztosít, szinkron HTTP hívásokon keresztül. 

B.  Miért pont az IQ? 

Az infó-kérés pároknak nevezett IQ a stanza elemből származtatott, ugyan úgy XML 
alapokon működő adathordozó forma, amely számunkra az alkalmazás a kliensekkel való 
üzenetváltás alappillérét alkotta. A prototípusokban szerepelt JSON alapú technikát először a 
JAXB típusú XML feldolgozás váltotta fel, aztán az elvetés után került sor a megfelelő 
technika használatára. 
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C.  MUC (Multi user chat) 

A többfelhasználós üzenetküldés az XMPP specifikáció (XMPP Extension Protocols) egy 
könnyen használható funkciója, erre az ötletre építi fel az alkalmazásunk a csoporttársakkal 
való kapcsolattartást az órarendből vett tárgyak alapján. A bejelentkezés után a felhasználó 
automatikusan csatlakozik a szobába, mint résztvevő és képes az azonnali üzenetváltásra. A 
szobák létrehozása automatikusan történik, teljes mértékben a háttérszolgáltatás végzi. 

D.  Shared roster group – osztott csoportok 

Az alkalmazás tervezésekor témavezetőnk elsősorban a „nested group” (XEP-0083) 
specifikációt hangsúlyozta, hogy számunkra az lenne a megfelelő, ha csoportban való 
csoportokat tudnánk megvalósítani, ezzel, jóval megegyszerűsítve a felhasználók csoportban 
való elhelyezését, sajnos az ötletet a hosszas keresés után el kellett vetnünk, nem sok olyan 
szerver létezik jelenleg, amely ezt támogatná. Ezt a gondolatot felváltotta az osztott csoport 
(XEP-0140) megoldása, melynek legnagyobb előnye, hogy a szerver kezeli és a létrehozása 
után az alkalmazásnak a felhasználókat csak a megfelelő csoportokba kell sorolnia. 
Jelen esetben a rendszerünk a felhasználók tantárgyainak a szinkronizációja után ezeket a 
csoportokat automatikusan létrehozza, illetve a csoport létrehozása után a felhasználót 
elhelyezi benne, ezzel könnyítve a hierarchikus felépítését a felhasználóknak. Egy felhasználó 
egyértelműen több csoportnak is tagja lehet. 

2. Smart Campus architektúra 

A.  Rétegzett architektúra 

Ehhez az architektúrához tartozik egy XMPP szerver, amelyet a szolgáltatás modul kezel, ez 
számunkra a Process One által fejlesztett Ejabberd, erre építjük rá az XMPP kommunikációt. 
Probléma volt a megfelelő kapcsolat kialakítása, amelyet az Ignite Realtime által fejlesztett 
Smack API segítségével oldottunk meg. Fejlesztéshez a Spring keretrendszert használtuk, 
ebből is pontosan a Spring Boot-ot, amellyel a rendszer konfigurációja pillanatok alatt 
elkészült. 
Az alkalmazás moduljai Wildfly alkalmazásszerveren futnak. Az oka ennek, hogy ez a Java 
Enterprise megoldásaiból sok mindent támogat. Mind a webes és backend modul saját 
alkalmazásszervert tudhat magáénak, bár az erőforrásigény ezt nem indokolja. Az oka ennek a 
háttérben lévő JNDI kötéseken megadott tulajdonságok. A web modul nem tudhat például a 
MySQL szerver adatairól, nem tudhatja az LDAP szerver elérhetőségét, hiszen ez lerontaná 
az architektúra minőségét. Ezért mindkét alkalmazás egy egymástól független 
alkalmazásszerver-példányt kapott. 
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1. ábra. Smart Campus architektúra 

Moduljaink különböző felelősségi körrel rendelkeznek, van adatbázist kezelő modul, illetve a 
szolgáltatás réteget képző modul is, emellett elkészült egy modul, amely csak a külső 
integrálódási pontokat hívja, ez a Neptun-nak megfelelő adatstruktúra, illetve az Ejabberd 
XMPP szerver. 
A Neptun-nak megfelelő adatstruktúra-forrás hívása a hallgatók órarendjének, illetve a 
felületen való profil megjelenítéséhez szükséges adatok lekérdezése miatt vált szükségessé és 
az egyetem biztosította a megfelelő hozzáféréseket és szolgáltatásokat. 
 Kihívást jelentett az XMPP szerverrel való külső integrálódás megvalósítása, itt gondolunk 
az olyan funkciókra, amely a Smack API-n keresztül nem megvalósítható, például a 
perzisztensen tárolandó osztott csoportok létrehozása. Az általunk használt szerver 
rendelkezik REST-es szolgáltatásokkal, amelyekkel, felhasználókat hozhatunk létre, illetve az 
osztott csoportokat és a többfelhasználós chat szobák létrehozását tudtuk automatizálni, ez a 
végpont halmaz teljesen védett, külső felektől elzárt szolgáltatásokról beszélünk. 
Az alkalmazás semmiféle autentikációs adatot beégetve nem tartalmaz, így maga a forráskód 
megléte mellett sem kerülhet rossz kezekbe a Neptun-nak megfelelő adatstruktúra vagy az 
Ejabberd szerver által tárolt információk tömkelege. Ezek az információk az 
alkalmazásszerver konfigurációs állományaiban találhatóak az éles környezetben. 

 

 
2. ábra. Moduláris felépítés 
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A.  Smart Campus rendszer felhasználó 

Létezik a rendszerben egy kitüntetett, rendszer szintű felhasználó, aki valójában az egész 
rendszerben egy elosztó szerepet játszik. Minden kérésnek (akár felhasználói, akár 
konnektortól) hozzá kell beérkeznie, ami valójában a további szolgáltatás réteg felé 
delegálódik, ezután pedig az adatbázis réteget érinti, ha ilyen speciális igényű kérés hajtódik 
végre. 
Ahhoz, hogy maga a kommunikáció folyamatos legyen, ezért ennek a felhasználónak mindig 
elérhetőnek kell lennie, ezt biztosítja azt, hogy már az alkalmazás indulásakor kapcsolódik az 
XMPP szerverhez és megkezdi a bejövő adatok fogadását. Autentikációs adatai a 
forráskódban nem jelennek meg, teljes mértékben a rendszer konfigurációján alapszik. A 
felhasználót magát, mint szolgáltatást kell elképzelni, amely egy Singleton minta alapján épül 
fel, az alkalmazáson belül ez az objektum csakis egy példányban él, ezáltal biztosítva van, 
hogy csakis egyszer jelenik meg, mint elérhető felhasználó, nem lép fel kétértelműség az 
üzenet címzése során. 
A felhasználó a folyamatos kapcsolat megvalósítása miatt TCP protokollon csatlakozik az 
XMPP szerverhez, Ő az egyedüli felhasználó az egész rendszerben, aki így építi fel a 
kapcsolatot. 

3. Service Link – A konnektorok 

A Konnektorok a mi kiáltványunkban mély üzleti logikát mellőző öszekötött 
entitások.Tartalmazzák a szükséges elemző vagy API implementációt a megfelelő források 
megfelelő mezőihez - mint egy elemző a Google Scholar-hoz és egy API a Scopushoz. Ezt 
úgy képzelhetjük el mint egy nyitott dobozt, amely kiterjeszthető (már létező domain-ekhez) 
vagy elkészíthető és hozzá csatolható a rendszerhez mint egy vadonatúj konnektor - mint egy 
új, még előzőleg nem létező mezőhöz. Ez az architektúra rugalmassága, mert ezek a 
felhasználók által készíthetőek el. Egyetlen egy követelménye van hogy a konnektorunkat 
felkészítsük a megfelelő XMPP IQ üzenet kezelésére. Ha az XMPP szerver nem rendelkezik a 
megfelelő üzenet típussal akkor a kiterjesztési mechanizmus jön képbe. 

A.  Felhasználói adatok begyűjtése 

Az LDAP szerver csak a felhasználó adatait tudja szolgáltatni számunkra, az órarendi 
(tanulmányi) és egyéb adatokat nem. Ehhez szükség volt több külső adatforrásra, hogy el 
tudjuk tárolni a felhasználó órarendjét, felvett tárgyait és további kiegészítő adatokat. Eleinte 
a Neptun tanulmányi rendszer által kiadott naptár export szolgáltatáson alapulva gyűjtöttük be 
ezt. Kérdés volt, hogy mi alapján tudjuk eldönteni, hogy mely az aktuális félév, melyik 
tárgyakat kell aktívként kezelni. Ehhez a felhasználónak kézzel kellett áttöltenie az adatait, 
neki kellett megadni a forrás állományt. 
Erre jobb megoldás híján meghatároztunk 2 időintervallumot, ami a szorgalmi időszakot 
magában foglalja (szeptember 1 – december 31 és február 1 – május 31). Az adatok szinkroni-
zálásra kerülnek, a felhasználó hozzákapcsolásra kerül a tárgyakhoz, és tud jelentkezni az 
adott tanár fogadó órájára. 
Szükséges volt továbbá a felhasználó tárgyai alapján a Chat csoportokat létrehozni, és ezekbe 
a felhasználót beléptetni. Miután az első felhasználó áttöltése egy adatbázisban nem szereplő 
tárgyat tartalmazott, ez mentésre került, egy hivatkozási névvel együtt, ami a tárgyhoz tartozó 
Chat csoportot egyedileg azonosítja, több félév ugyanolyan meghirdetett tárgyait is 
figyelembe véve. 
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Az XMPP szerver a felhasználó kijelentkezése után az összes csoportból kilépteti. Erre 
használjuk a már fent említett chat csoportok hivatkozási neveit. A felhasználó bejelentkezése 
után listázásra kerülnek kliens oldalon ezek a csoportok és ezek alapján a felhasználó 
beléptetésre kerül e beszélgetési szobákba. 
Az ICS fájl néhány adatot hibásan adott át, néhány tanár neve hibás volt, illetve számunkra 
lényegtelen adatot is tartalmazott. 
Több gyenge pontot is rejtett magában ez a megoldás. Ha a felhasználó áttöltés közben 
módosította a forrás állományt, akkor inkonzisztens állapotot tudott előidézni az 
adatbázisunkban. Illetve a tény maga, hogy elvárjuk a felhasználótól, hogy manuálisan indítsa 
el a folyamatot elkerülendő, nem feltétlenül van tisztában a felhasználó egy esetleges gomb 
pontos funkciójával. Később a Neptun-nak megfelelő adatstruktúrához közvetlen egy REST-
es végponton keresztül csatlakozva gyűjtöttük össze ezeket az adatokat egy 
háttérfolyamatként. Így izoláltabb környezetet tudtunk létrehozni és nem követelünk meg 
felhasználói interakciót. Az adatok hasonló formában, csak más formátumban érkeznek, de 
lementésük ugyanúgy zajlik.  Itt érződött meg a többrétegű architektúra előnye. A már 
meglévő funkciónak csak néhány interface-ét kellett implementálni, hogy más adatforrással 
dolgozzon az alkalmazás, de az alap logika nem igényelt módosítást, és egy rá épülő funkciót 
sem érintett a módosítás.  

B.  Facebook események 

A Facebook közösségi tere a nagy információáramlást tette lehetővé. Az itt meghirdetett 
események szinkronizálásra kerülnek, amit kidelegálunk a kliens modulok számára IQ-n 
keresztül.  
Folyamatos OAuth token szükséges a Facebook API eléréséhez, amire folyamatosan figyelni 
kell, hogy ez érvényes legyen. Az alkalmazás lekéri a Smart Campus oldalán kedvelt 
oldalakat, amiknek eseményeit meg kívánjuk osztani. Az események tárolásra kerülnek az 
adatbázisba, a pozíció pedig a NoSQL adatbázisba. Így tudunk pozíció, és egyéb 
tulajdonságok alapján is tudunk igény szerinti lekéréseket adni a felhasználóknak. Ezeket meg 
tudjuk jeleníteni naptárban, és térképen is. 

C.  Naptár 

A naptár egyrészt az órarend megjelenítésért felel, másrészt a felhasználó hozhat létre saját 
eseményeket. A naptárba kerül még be egyéni eseményként, ha egy hallgató fogadó órát vesz 
fel. Az egyéni eseményeket a felhasználó tudja szerkeszteni és törölni is. Az egyéni 
események azért hasznosak, mert így akkor lehetősége van minden iskolai dolgait egy helyen 
tárolni.  
Az Android alkalmazásban minden eseményről értesítés érkezik a felhasználó felé. Az egyéni 
eseményeinél meg tudja határozni, hogy az esemény kezdete előtt mennyi idővel kapjon 
értesítést. Az órái előtt mindig tíz perccel a kezdés előtt kap egy értesítést, hogy milyen órája 
lesz és melyik teremben. Az értesítés az óra végén automatikusan eltűnik az értesítési sávból. 
Minden eseményt lokálisan tárolunk a felhasználó telefonján egy SQLite adatbázisban, hogy 
offline kapcsolat esetén is hozzáférjen az eseményihez. 

1) Háttérszolgáltatásai 

A hallgatók naptárai nem csak a felhasználók készülékein vannak tárolva, elsősorban a Smart 
Campus rendszer adatbázisában, ahol minden egyes tantárgyhoz tartozó elméleti, illetve 
gyakorlati csoportok tárolva vannak dátummal együtt, és ezek a felhasználóval együtt össze 
vannak kapcsolva.  
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Magukra az eseményekre, mindegyikre külön entitásként kell gondolni, ami bár több adatot 
jelent, viszont ezzel a felépítéssel együtt úgymond nagyobb szemcsézettségre vagyunk 
képesek, gondolok itt a funkciók megfelelő adatainak a biztosítására. 
A tantárgyak, illetve a saját események lekérése is a megszokott módon működik, elkészült 
egy IQ, amelyben szerepel egy olyan adattag, amelybe a lekérés során be kell állítani az éppen 
aktuális hallgató hálózati azonosítóját, aki a kérést a Smart Campus felé továbbítva 
kikényszeríti a rendszerből a tárgyainak a listázását, amire a rendszer szűkös határidőn belül, 
általában aszinkron módon válaszol, egy listával, amelyben a tantárgyak szerepelnek. 

 
3. ábra: Naptár modul 

D.  Jelenléti ív 

1) Web 

A jelenléti ívek vezetését esetünkben a diák tartja számon. Nem minősül hivatalos jelenléti 
ívnek, csupán jelzés értékű a diák felé, hogy hiányzásait mérsékelni tudja. 
Jelenlétet csupán gyakorlatokra és laborokra (elméletekre nem) lehet vezetni. A felület a 
jelenlegi féléves tantárgylistát fogja elénk tárni, amelyeken belül lehetőségünk van 
megjelölni, hogy a dátumokkal jelölt időpontokban részt vettünk-e a gyakorlati órán. 

2) Android 

A felhasználó tudja vezetni magának, hogy melyik órákon vett részt. Minden óra után 
értesítés érkezik, hogy a felhasználó bejelölje ott volt-e az adott órán vagy sem. Az értesítést 
lehetőség lesz kikapcsolni. Lesz egy “vész funkció” ez abban az esetben lép fel, ha kettőt 
vagy hármat nem jelölt be, ami ugye azt jelenti, hogy nem jelent meg kétszer vagy háromszor, 
ezzel is segítve a hallgatót, hogy ne a hiányzásai miatt ne teljesítsen egy tárgyat. Kimondottan 
saját célra szolgál ez a funkció nem minősül hivatalos jelenléti ívnek. 

3) Háttérszolgáltatásai 

A naptár funkcióhoz hasonlóan a jelenléti ív is ugyan azon az elven alapszik, az adatbázisban 
tárolt adatok a két funkció számára egy adatbázis táblából származnak, viszont ennél a 
funkciónál a listázás után a megjelenítésre került időpontok közül egy hívással tudjuk állítani, 
hogy ténylegesen ott voltunk-e vagy sem a szóban forgó alkalmon, alapértelmezetten a 
rendszer az entitásokat úgy generálja le, hogy még a hallgató nem vett részt az órán. 
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E.  Fogadó órák 

A fogadó órák kezelésének oktatói felülete különbözik a diákok kezelőfelületétől. Az oktatói 
felületen az oktatók menedzselhetik a jelenlegi héten megtartandó fogadó óráit. Egy fogadó 
óra időpontjának részleteiben az oktató megnézheti a hétre feljelentkezett diákok listáját. A 
diákok neve mellett még feltűntetjük Neptun-kódjukat, az időtartamot, ameddig maradni 
terveznek, valamint az okát a feljelentkezésnek. Ha netán a tanárnak közlendője lenne a 
feljelentkezett diákoknak (elhalasztás, késés stb.) azt a felületen megüzenheti nekik, és a 
rendszer egy chat-üzenet formájában értesíti a diákokat. 
Ha az oktató saját fogadó órát akar felvenni, meg kell hozzá adnia a fogadó óra legelső 
időpontját, az időtartamát, valamint, hogy hány hétig legyen lefoglalva még a hét ezen 
időpontjára fogadó órát. 
A diákok kezelőfelülete ezzel szemben annyiban különbözik, hogy ők az e félévben felvett 
tárgyaik listáját, és azon belül a tárgy oktatóinak nevét látják. Az oktatókon belül látják az 
oktatók által felvett fogadó órák következő előfordulásának időpontját (a diákok csak a hetire 
fognak tudni feljelentkezni). Időpontra való jelentkezéskor meg kell adniuk egy időtartamot, 
ameddig szerintük eltarthat a konzultálás, valamint magát a látogatás indokát. 

F.  Lokáció 

Számos olyan funkció került elhelyezésre az alkalmazásban, aminek egy kényelmi funkciót 
adhat, ha ismerjük a felhasználó pozícióját. Minden beérkező adatot, beleértve felhasználói 
pozíciót, érdemes tárolni valamilyen perzisztens formában. A “hagyományos” relációs 
adatbázisok a térbeli adatokat nem feltétlenül tudják nagy hatékonysággal kezelni. 
A másik komoly kérdés az adatok tárolása. Ha egy felhasználó 5 percenként megosztja a 
tartózkodási helyét, akkor nagyjából 300 rekord generálódik naponta. 1000 felhasználó esetén 
24 órás kihasználtság mellett ez 300000 rekordot jelent nekünk az adatbázisba. Ez felveti a 
“big data” eszközök használatát.  
Szerencsére NoSql alapú adatbázisok ezt a két igényt megfelelő hatékonysággal ki tudják 
elégíteni. Ezek közül is a MongoDB került integrálásra a rendszerünkbe, amihez a Spring 
Data JPA modul API-ján keresztül csatlakozik az alkalmazásunk. A megfelelő indexelés 
mellett geológiai lekérdezéseket írhatunk, amikkel hatékonyan tudjuk a felhasználók pozícióit 
feldolgozni. De hogyan dolgozzuk fel ezeket? 
Mivel a modern hardverekkel sem tudjuk behatárolni a pontos tartózkodási helyét az aktuális 
eszköznek, így bejön a geológiai szélesség-hosszúság pár mellé egy pontosság is. A 
reprezentációt legkönnyebben egy pont köré írt körként tudjuk elképzelni. A pont a 
felhasználó pozíciója, a kör sugara pedig a helyzet meghatározásának pontossága. Így annyit 
tudunk biztosan meghatározni, hogy a felhasználó biztosan e körön belül tartózkodik. 
Felmerülhet a kérdés, hogy milyen adatokkal tudunk dolgozni. Ha kapunk egy pozíció 
jelentést egy ponttal, illetve egy köré írt 2 km sugarú körrel, azzal nyilván nem tudunk mit 
kezdeni, a mérés túl pontatlan ahhoz, hogy akármilyen lekérdezést, jelentést tudjunk készíteni 
belőle. Ilyenkor az adat eldobásra kerül, és a klienst értesítjük. 
A modern HTML5 szabvány támogatja a felhasználói pozíció Javascript kódbeli elérését. Ha 
a felhasználó ezt engedélyezte, akkor oldalbetöltésre egy JQuery alapú Ajax REST kérés 
indul a Web modul felé, ami egy XMPP kérésen keresztül a felhasználó pozíciója jelentésre 
kerül. Amennyiben a felhasználó egy HTML oldalon marad, arra az esetre Javascript oldalon 
5 perces késleltetéssel ismét lefut ez a jelentés, ami időzíti önmagát. Továbbá HTTP 
munkamenet paraméterként eltároljuk az utolsó sikeres küldés idejét, így, ha a felhasználó 
egymás után többször betölti a felületet, a küldést ez a paraméter megakadályozza a 
következő 5 percre. Így folyamatos helyzetjelentést tudunk biztosítani erőforrás pazarlás 
nélkül. 
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G.  Rendkívüli események 

Akármikor történhet váratlan esemény, amit szeretnénk a hallgatótársainkkal megosztani. A 
felhasználó megadhat egy pozíciót, ahol az esemény zajlik. Ekkor a lefut a szolgáltatásokat 
tartalmazó modulban egy NoSQL lekérdezés, ami megkeresi az adott esemény adott 
környékén lévő felhasználókat. Ahhoz, hogy a felhasználó az értesítést megkapja, online 
státuszban kell, hogy legyen. Ők kapnak értesítést XMPP protokollon keresztül, egy “push 
notification” formájában az alkalmazás a felhasználót értesíti az eseményről. 
A vicces kedvű hallgató az, akinek az is jó, ha a másiknak nem. De facto ez létezik. Mi 
történik, ha valaki túlságosan sok üzenetet küld? Ekkor az összes közelben lévő felhasználó 
számára küldhet értesítéseket korlátlanul. Ez zavaró lehet. 
Meghatároztunk minden felhasználó számára egy korlátot, egy adott időszakon belül minden 
felhasználó számára korlátozzuk globális üzenetek számát. 
Ismerősök a közelben funkciónkkal az Android kliensünk alapján az volt a célunk, hogy az 
osztott csoportokon végigpásztázva megnézzük, hogy két, egy bizalmas csoportban megtalálja 
egymást egy előre kijelölt távolságon belül. Itt a lokáció elavulása jelentett problémát, a 
kérdés az volt, hogy mi számított még új adatnak és mi volt az, ami már nem valós adatokkal 
látott el bennünket. Szolgatátás oldalon bevezetésre került egy időbélyeg, ami alapján 
elavultnak tekintünk egy adatot. Így tudjuk azokat a felhasználói pozíciókat kezelni, amelyek 
a felhasználó tényleges körzetében lehetnek. 
Android kliens oldalon egy gombnyomásra történik meg. Ilyenkor a Smart Campus felé küld 
egy IQ-t a felhasználó, ami tartalmazza a legfrissebb szélességet, hosszúságot, e két adat 
pontosságát, illetve a pontos időt. Miután kilistáztuk a közelben lévő barátokat egy kattintásra 
beszélgetést hozhatunk létre vagy folytathatunk. 
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Absztrakt: Az elmúlt években számos kormányzati informatikai rendszer megújulásának lehettünk tanúi. Ez 
jórészt annak köszönhető, hogy erre a területre rendelkezésre álltak/állnak Európai Uniós fejlesztési források is, 
azonban ezek mellett a lakosság jogos igényeként is megjelent, hogy az emberek otthonuk kényelméből 
intézhessék hivatalos ügyeik egyre növekvő hányadát. 
Cikkünkben mi is egy ilyen kormányzati rendszer fejlesztésével – azon belül is a rendszer és alrendszereinek, 
moduljainak tervezésével – kapcsolatos kapcsolatosan szerzett személyes tapasztalatainkat osztjuk meg. A 
tervezési dokumentáció elkészítése során számos problémával szembesültünk, melyekre megoldási javaslatot 
tettünk. Úgy gondoljuk, hogy ezek az informatika oktatásában felsőoktatási szinten felhasználhatók, célunk 
elsősorban az, hogy bemutassuk, hogy a tervezés során szerzett tapasztalatok hogyan adhatók át a hallgatóknak. 

Kulcsszavak: közszolgálati informatika, rendszertervezés, módszertan 

Abstract: In recent years we have witnessed the renewal of several government IT systems. This is largely due 
to the availability of European Union development resources in this area, but it has also become a legitimate 
demand of the population that their formal affairs could be carried out online in an increasing proportion. 
In our article, we share our personal experiences regarding the development of such a government IT system, 
mainly the design of the system and its subsystems and modules. During the elaboration of the design 
documentation we faced a number of problems for which we proposed a solution. We believe that they can be 
used in the education of IT at higher education level. Our aim is primarily to show how the experiences gained 
during the planning process can be passed on to students. 

Keywords: Public sector information technology, system design, methodology 

1. Bevezetés 

Az informatika jelenléte a közszolgáltatásokban mára olyan jelentőséggel bír, hogy ügyeink 
jelentős hányadát képesek vagyunk okos eszközökkel, a világhálón keresztül intézni. Ahogy a 
2014-2020 időszakra vonatkozó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 
fogalmaz: 

„A közigazgatás folyamatos fejlesztése elengedhetetlen követelmény … Nem 
történhet meg az, hogy az állami bürokrácia fékezze a gazdasági növekedést.” [7] 
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Ezért „a Kormány elkötelezett szándéka, hogy 2020-ra a magyar közigazgatás  
• szervezetten, következetes és átlátható intézményi struktúrában, korszerű és 

ügyfélbarát eljárásrenddel, mindenki számára elérhetően; 
• professzionálisan, nemzeti hivatástudattal rendelkező, szakmailag felkészült, etikus és 

motivált személyi állománnyal, modern szervezeti keretek között; és 
• költséghatékonyan, a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, versenyképes 

szolgáltatási díjakkal és rövid ügyintézési határidőkkel működjön, azaz létrejöjjön az 
emberek bizalmát élvező szolgáltató állam.” [8]  

Ahhoz, hogy az informatikai alapú közszolgáltatások a felhasználók számára értékelhető 
minőségben legyenek elérhetők folyamatos informatikai fejlesztések szükségesek. A 
fejlesztéseknek nagyrészt úgy kell megfelelni, hogy az IT eszközöket nem túl gyakran 
használók vagy nagyon alacsony szintű felhasználók számára is használhatók legyenek. 
A fejlesztések szükségességét elsősorban a következők indokolják: 

• Az alkalmazások elavulttá válnak, új funkciók beépítése válik szükségessé. 
• A szoftveres és hardveres környezet, melyre az alkalmazásokat optimalizálták 

fejlődik, ezáltal a felhasználói élmény romlását tapasztalhatjuk. 
• A hardver eszközök, melyre az alkalmazásokat telepítették elavulttá válnak, ezáltal az 

alkalmazások futását a felhasználók lassúbbnak érzékelik. 
• A felhasználók száma jelentősen megemelkedik, melyre az adatbázis szerverek és 

web-szerverek nincsenek felkészülve. 
• A felhasználói igények változnak (pl. honlap design szempontjából). 

A Kormány az előzőekben megfogalmazott szándékaival összhangban a következő 
intézkedésekre összpontosít: 

• a szolgáltató közigazgatás szervezési feltételeinek fejlesztése; 
• a közigazgatás emberi erőforrás gazdálkodásának fejlesztése; 
• közszolgáltatások színvonalának javítása; 
• elektronikus támogatások fejlesztése [7] 

Ennek megfelelően számos informatikai fejlesztést hajtanak végre a közigazgatásban. Jelen 
cikk szerzői is egy olyan közszolgálati informatikai fejlesztés részesei voltak az év első 
felében, melynek célja az volt, hogy egy olyan, minisztériumi szakmai működtetésben lévő 
egységes rendszer rendszertervét készítsék el, mely magában foglalja az azt működtető 
szervezet honlapját, újratervezi két már meglévő személyügyi rendszer működését, valamint 
kialakít két újabb személyügyi alrendszert. 
A kialakítandó egységes rendszer számos olyan elemet tartalmaz, melyek a felsőoktatásban is 
felhasználhatók. A cikk szerzői elsősorban a Gazdaságinformatikus alapképzési szak 
oktatásában érintettek, ezért e szak mintatantervére koncentrálva mutatjuk be azt, hogy a 
rendszer tervezése során szerzett tapasztalatok, mely tantárgyak programjait érintik, illetve 
hogyan adhatók át a hallgatók számára önálló esettanulmány formájában. 

2. A rendszertervezési folyamat és a tervezett rendszer általános bemutatása 

Elsőként a megtervezett rendszert és a tervezés folyamatát mutatjuk be nagy vonalakban. Itt 
szükséges megemlíteni azt, hogy a rendszer, az alrendszerei illetve egyes elemeinek 
bemutatásakor nem nevesíthetjük azokat, hiszen egy olyan rendszerről van szó, mely jelen 
pillanatban is fejlesztés alatt áll, illetve a megkötött munkaszerződések titoktartási 
kötelezettséget írnak elő. Ezért a továbbiakban kerülni fogjuk a rendszerek és elemeik konkrét 
megnevezését, az alrendszereket számozással, elemeiket pedig a funkcióikra való utalással 
fogjuk megkülönböztetni. 
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2.1. A szerzők szerepe a projektben 

A bemutatott projekt a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 
(KÖFOP) keretein belül valósul meg. A program célja, hogy felhasználóbarát informatikai 
HR rendszerekkel stabil és biztonságos hátteret alakítson ki a rendszerek felhasználói 
számára, oly módon, hogy az igénybe vett szolgáltatások teljes körűen elektronikus formában 
intézhetők legyenek. Az alprojekt, melynek részesei voltunk, 2016 folyamán indult, s végül 
több hónapos egyeztetés után 2017 januárjában jutott el abba a fázisba, hogy a 
rendszertervezés folyamata megkezdődhetett. A mi munkánk ekkor vette kezdetét, a szerzők 
közül ketten informatikai munkatársként kerültünk be a felelős minisztérium személyi 
állományába, míg harmadik szerzőtársunk kívülről, konzulensként segítette munkánkat. 
Feladatunk az volt, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok (pl. korábbi rendszerleírások, 
felhasználói kézikönyvek, újonnan elkészített műszaki leírások, továbbá indikatív árajánlat 
bekérő), illetve a minisztériumi kollégák bemutatói, valamint velük történő megbeszélések 
alapján elkészítsük a kialakítandó egységes rendszerre, illetve tartalmazott alrendszereire 
vonatkozó rendszertervet, amelynek alkalmasnak kellett lennie a következő céloknak 
megfelelni: 

• a rendszerterv alapján a rendszer fejlesztésére vonatkozó közbeszerzés kiírható legyen; 
• a rendszerterv segíteni legyen képes a fejlesztés lehetőségét a közbeszerzés keretében 

megszerző vállalkozót a rendszer sikeres kifejlesztésében; 
• a rendszerterv alapján a megbízó minisztérium képes legyen a fejlesztés sikerességét 

megállapítani. 
A rendszerterv készítésére szűkre szabott időkeret, mindössze néhány hónap állt 
rendelkezésre. Ennek okai a következők voltak: 

• a KÖFOP e projektje keretében kifejlesztett rendszerek készítésének határideje 2018 
vége; 

• a közbeszerzési eljárások, melyet e fejlesztés során is le kell folytatni, lefolyási idejére 
9 hónappal szükséges számolni; 

• a rendszer kifejlesztésére szánt időkeret a lehető leghosszabb lehessen. 
A szűk időkeret adta lehetőségeken belül igyekeztünk a lehető legnagyobb figyelmet fordítani 
a követelmények meghatározására, feltárására, és dokumentálására. A tervezési folyamat 
szoros együttműködésben, folyamatos egyeztetések mellett zajlott a rendszerek jelenlegi és 
majdani működéséért felelős kollégákkal.  

2.2. A rendszerterv készítésének folyamata 

A teljes tervezési folyamatot Ficsor – Krizsán – Mileff [2] négy magas szintű tervezési 
folyamatra bontja, melyeket a rendszer tervezése folyamán magunk is követtünk az alábbiak 
szerint: 

• A rendszer üzleti használatának felmérése. Mivel a műszaki leírás valamint az 
indikatív árajánlat bekérő rendelkezésre állt, a helyzetfelmérést a kollégák nagyrészt 
elvégezték, így a mi feladatunk az elvárások megismerése, egyes pontjainak tisztázása 
volt. 

• A követelmények feltárása és elemzése. Elsőként a jelenleg működő rendszereket 
tekintettük át. Igyekeztünk ezek működését megismerni, mely során a következőkre 
koncentráltunk: 

o jól működő elemek megtartása, 
o hibás működés kijavítása, 
o új igények beépítése. 

A követelmények feltárását a működő alrendszerek működésének a kollégák 
segítségével történő felmérésével, a különböző események lekövetésével, majd mind 
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az újratervezett, mind a kialakítandó új rendszerek esetében a követelmények a 
meglévő dokumentáción alapuló, a kollégákkal történő folyamatos egyeztetésekkel 
támogatott megismerésével valósítottuk meg.  

• A követelmények átalakítása valamilyen szabványos formátumra. Ebben a lépésben a 
folyamat orientáltság és az adat-központúság egyaránt a céljaink közé tartozott. A 
rendszer működését fizikai szinten a rendszer, valamint az egyes alrendszerek 
adatszerkezeti alapmodelljének, logikai adatcsoportjainak, valamint az ezekhez tartozó 
javasolt adatkörök, továbbá az ügymeneti adatok meghatározásával írtuk le.  
Az alrendszerek logikai bemutatásakor a folyamatok leírására koncentráltunk. Ennek 
során a jól ismert UML ábrák közül a használati eset és az aktivitás diagramokat 
használtuk, míg a fontosabb folyamatok megértését szekvencia diagramok 
készítésével igyekeztünk elősegíteni.  
Nagy hangsúlyt fektettünk a jogosultságok bemutatására is, ezt alrendszerenként egy-
egy jogosultsági mátrixban mutattuk be.  
A fejlesztői környezetre, valamint a szükséges hardver és szoftver eszközökre csak 
ajánlásokat tettünk, egyrészt mivel a közbeszerzési eljárásban ezekre vonatkozóan 
nem adható meg konkrét utalás, másrészt nem szerettük volna, ha az eljárás majdani 
nyertesének a keze szorosan meg lenne kötve, harmadrészt pedig, tekintettel voltunk 
arra, hogy mivel egy kurrens informatikai fejlesztésről beszélünk, egy év elteltével a 
javasolt eszközöknél jobbak, korszerűbbek is megfelelő áron elérhetővé válhatnak. 

• Ellenőrzés, hogy a követelmények a megrendelő által kívánt rendszert definiálják-e. 
Ez a lépés a kollégákkal történő folyamatos egyeztetések mellett a rendszerterv 
pontonkénti, a megrendelővel történő részletes átnézésével, a későbbi fizikai 
működtetést végző Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) 
munkatársaival történő egyeztetéssel és végül a rendszerterv megrendelő általi 
átvételével valósult meg. 

Az elkészült rendszerterv végül az 1. táblázatban látható fő fejezeteket tartalmazza. 

1. Bevezetés 

2. Helyzetfelmérés és az elvárások ismertetése 

3. Az alrendszerek rövid bemutatása 

4. 
Az adatszerkezeti elemek és a javasolt 
adattáblák bemutatása 

5. Modulok és funkciók bemutatása 

6. Fejlesztői környezetre vonatkozó szabályok 

7. A szükséges hardver és szoftver meghatározása 

1. táblázat. A rendszerterv főbb fejezetei (saját szerkesztés) 

3. A rendszertervre alapozott esettanulmány elemei 

A rendszerterv számos ponton illeszkedik a Gazdaságinformatikus és egyéb informatikai 
jellegű szakok tantervéhez. Ahogyan azt korábban említettük, a tervezés során fő 
szempontnak az adat-központúságot és a folyamat orientáltságot tekintettük. Ennek 
megfelelően az esettanulmány összeállításánál is erre a két szempontra koncentráltunk.  
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3.1. Adatok 

Elsőként a rendszerben megjelenő adatokat tekintettük. Összegyűjtöttük azokat a logikai 
adatcsoportokat és az ezekhez tartozó javasolt adatköröket, amelyek a rendszerhez tartozó 
adatbázist fogják alkotni. A következő adatcsoportokat különítettük el: szervezeti adatok, 
személyi adatok, jogosultságok, ügymenetek adatai, kódtáblák, tevékenység napló adatai. Az 
adatbázisra vonatkozó tervet ez alapján készítettük el. 
Adatbázis az integrált, logikailag összetartozó információk összessége; az adatok és a köztük 
lévő összefüggések rendszere, melyet egymás mellett tárolunk. Ahhoz, hogy a későbbiekben 
hatékonyan tudjunk dolgozni az adatbázissal, fontos, hogy jól megtervezzük a szerkezetét. [9] 
Az általunk tervezett adatbázist az EER modell szerint építettük fel, mely az ER modell 
alapján az adatokat mint egyedeket, kapcsolatokat és attribútumokat írja le, kibővítve az 
osztály/alosztály kapcsolat és a típusöröklődés fogalmával.  
Az adatbázis elkészítésekor érdemes a használni kívánt adatszerkezeteken is elgondolkodni. 
Geda szerint: 

„A problémához rosszul illeszkedő adatstruktúra nagyon megbonyolíthatja az 
algoritmusainkat, de a valóban jól fölépített adatmodell lényegesen leegyszerűsítheti 
azt, ezzel hatékonyabbá téve a fejlesztők munkáját, de a későbbi program működését 
is.” [3] 

Minden adatcsoport esetében elsősorban az erős egyedtípusokat kell meghatározni. Ezekre 
vonatkozóan számos attribútumot kell nyilvántartani, melyek között több egyedi értékeket 
felvevő tulajdonság is található. A hallgatókat gondolkodásra készteti a lehetséges kulcs 
jellegű attribútumok közül az elsődlegesnek választott kulcs kiválasztása.  
Ugyancsak érdemes elgondolkodni azon, hogy amennyiben alá- és fölérendeltségi 
viszonyokat szeretnénk kialakítani akár pl. a szervezetek, vagy a személyek között, azt 
hogyan tehetjük meg. Az alá- és fölérendeltségi viszonyok hatékonyan szolgálják a fa 
adatszerkezet megismerését, bár ebben az esetben nem bináris fáról beszélünk. A szervezetek 
viszonyainak fa szerkezetben történő ábrázolásával a szélességi és mélységi bejárás 
gráfalgoritmusok is modellezhetők. 
A többértékű attribútumok kezelése elsősorban a személyek egyedtípus esetében mutatható 
meg, hiszen itt például egy személy több, különböző végzettségadattal rendelkezhet. Ez már 
átvezet a gyenge egyedtípusok bevezetésének fontosságára, mely egyedtípusok azonosítása 
egyrészt egy másik egyedtípus bizonyos egyedeinek, másrészt saját attribútumértékeik közül 
egynek a felhasználásával történik. [4] 
A koncepcionális sématerv elkészítését követően a relációs adatmodell ismeretében, a 
hallgatók hozzákezdhetnek a relációs adatbázis séma megtervezéséhez. Ehhez az SQL nyelv 
adatleíró (Data Definition Language, DDL) utasításainak, elsősorban a táblák létrehozására 
(CREATE utasítások), módosítására (ALTER utasítások) és megszüntetésére (DROP 
utasítások) vonatkozó utasítások ismerete szükséges. 
Ezt követően gyakorolhatóak az SQL adatkezelő (Data Management Language, DML) 
utasításai, a legalapvetőbb SQL parancs a select (lekérdezés), valamint az insert (beillesztés), 
az update (frissítés) és a delete (törlés) is. A különféle keresési és rendezési algoritmusok 
ugyancsak bemutathatók a korábban bemutatott adatcsoportok esetében. 
Az egyedtípusokhoz tartozó egyes attribútumok kiválóan alkalmasak arra, hogy 
összehasonlítsuk a tömb illetve a lista szerkezet kínálta előnyöket. Általánosságban 
kijelenthető, hogy a tárolt adatok esetében (beszéljünk akár végzettségről, nyelvvizsgákról, 
vagy korábbi munkahelyekről) a lista adatszerkezet használata hatékonyabb a tömb 
adatszerkezetnél, ugyanakkor a hallgatók felfedezhetnek olyan területeket is, ahol ez utóbbi 
használata akár indokolt is lehet. 
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Az adatbáziskezelő rendszerre vonatkozóan megkötéseket nem tettünk, mivel a közbeszerzési 
eljárásban nem adható meg konkrét utalás ezekre vonatkozóan, ugyanakkor néhány javaslattal 
éltünk. Ezek a következők voltak:  

• a felhasználói adatok és a tevékenységnapló szétválasztása javasolt,  
• az adatok tárolásának és elérésének gyorsabbá tétele érdekében indokolt legalább 2 

adatbázis szerver üzembe helyezése,  
• az adatbázis-kezelő rendszer kiválasztásakor figyelemmel kell lenni az összetett 

adatszerkezetre és a várható nagymennyiségű adattárolási igényre is. 
A tervezett rendszerben megtalálhatóak szervezetekre és személyekre vonatkozó adatok. A 
szervezetekre vonatkozó adatok zömében bárki által kis utánajárással megszerezhetőek. Az 
adatbiztonság kérdése ezért elsősorban a személyekre vonatkozó adatokat érinti. 
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete kimondja: 

„A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme 
alapvető jog.” [1] 

Ennek szellemében a rendszerterv készítésekor a személyes adatok védelmére kiemelt 
figyelmet kellett fordítani. Leitold szerint a bizalmasságra, sértetlenségre és rendelkezésre 
állásra vonatkozó úgynevezett CIA-elvnek megfelelően a majdani fejlesztés során törekedni 
kell arra, hogy  

• „az adatot csak és kizárólag az arra jogosultak és csakis a jogosultságuknak megfelelő 
mértékben ismerhetik meg, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról”; 

• az adat tartalma az elvárttal megegyezik, hitelesek és letagadhatatlanok legyenek; 
• „az informatikai eszköz és a rajta tárolt adat a megfelelő jogosultsággal 

rendelkezőknek, az elvártnak megfelelő időben és időtartamra használható”. [6] 
Az adatbiztonság kérdésének jelentőségére a rendszertervben felhívtuk a figyelmet, azonban 
annak megoldása a fejlesztő feladata lesz. Ugyanakkor néhány problémára felhívtuk a 
figyelmet, ezek közül említünk meg néhányat: 

• egyedi belépési jogosultság generálása a rendszergazdától függetlenül; 
• az egyes alrendszerek által a közös adatbázisból hozzáférhető adatok köre; 
• személyi adatok lekérése titkosított formában visszafejtő kulccsal, vagy titkosítás 

nélkül azonosítással; 
• adatok módosításának engedélyezése. 

Úgy gondoljuk, hogy ezek mind olyan kérdések, amelyek az esettanulmány elemzése közben 
a hallgatókkal átbeszélhetők, ötleteik ezek során megvitathatók. 
Természetesen az informatikai biztonság témakörébe még számos elem, így például a 
hardvereszközök védelme, a hálózatok védelme, a személyi állomány információbiztonsági 
képzése beletartozik, azonban ez elsősorban a fizikai üzemeltetést végző feladata, ezért ezekre 
a kérdésekre a rendszertervben nem tértünk ki. 

3.2. Folyamatok 

Bármely szoftver fejlesztése esetén a követelmények tisztázása és dokumentálása után 
következik a szoftver tervezésének folyamata, melynek során a szoftver logikai szerkezetére 
vonatkozó döntéseket kell meghozni. [2] Elsőként a tervezett rendszer architekturális és 
moduláris felbontását készítettük el, majd az alrendszerek folyamatainak UML segítségével 
történő leírása következett. 
A tervezett rendszer architekturális felbontását a korábban elkészült fejlesztési 
dokumentációk, így a műszaki leírások, illetve a rendszer tervezésére vonatkozó indikatív 
árajánlat bekérő tulajdonképpen meghatározta. A rendszer 4 önállóan is működni képes 
alrendszert kellett, hogy tartalmazzon, illetve a fejlesztés során el kell készíteni a rendszert 
működtető szervezet honlapját is. 
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A moduláris felbontás részben szintén adott volt, a két már működő, de újratervezendő és  
-fejlesztendő alrendszer 3 illetve 2 modult tartalmazott, mely szerkezetet a megbízó meg 
kívánt tartani. A tervezés során merült fel az igény, hogy az első, újratervezendő alrendszer 
szerkezetébe egy újabb modul kerüljön be. Mivel az általunk készített tervdokumentum 
szerint a 4 alrendszer kiszolgálását egy közös adatbázis végezné (ez az elképzelés ugyan a 
tervezés során többször változott), indokoltnak tűnt, hogy a rendszer a 4 alrendszer mellett 
egy különálló adminisztrációs modult is tartalmazzon, mely az alrendszerek mindegyikét 
kiszolgálni hivatott. (1.ábra) 
 

 
1. ábra: A rendszer és alrendszereinek, moduljainak kapcsolata (saját szerkesztés) 

Az egyes alrendszerek leírásakor az általuk használt adatokra, a különböző felhasználói 
jogosultságokra és az alrendszerek összetett moduljainak folyamataira helyeztük a hangsúlyt. 
Ezek leírására a szabványosított grafikus jelölésrendszerrel rendelkező UML (Unified 
Modeling Language) – egységes modellező nyelvet használtuk. Az UML diagramokból áll, 
melyek a modell egészének vagy részének egy adott nézőpontját fejtik ki. Az egyes 
diagramok konkrét rálátást biztosítanak a modellezett rendszer egy-egy kisebb szeletére. A 
diagramok két nagy csoportja a szerkezeti (statikus) és a viselkedési (dinamikus) diagramok. 
[10] 
A tervezés során a szerkezeti diagramok készítésébe nem bocsátkoztunk bele, úgy gondoltuk, 
hogy ez a későbbiekben a fejlesztést elnyerő vállalkozás illetékességi köre. Feladatukat 
megkönnyítendő a rendszer elvárt viselkedésére vonatkozóan számos viselkedési diagramot 
illesztettünk a szöveges magyarázatba, arra törekedve, hogy a majdani fejlesztők feladatát 
megkönnyítsük, érthetővé tegyük számukra a megbízó által a rendszertől elvárt viselkedést. 
A tervezés során felmértük, hogy kik azok az aktorok, akik a rendszert, illetve annak 
alrendszereit használni fogják (2. ábra).  
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2. ábra: Az adatbázis, az alrendszerek illetve a felhasználók kapcsolatai (saját szerkesztés) 

Ezt követően alrendszerenként jogosultsági szinteket határoztunk meg, a jogosultsági szinthez 
tartozó felhasználók által elérhető funkciók meghatározásával. Ezt követően alrendszerenként 
egy-egy használati eset diagramon mutattuk be az alrendszert használó aktorokat és általuk 
elérhető funkciókat, illetve egy jogosultsági mátrixban is ábrázoltuk azok kapcsolatát. A 
használati eset diagram a rendszer és környezete kapcsolatát mutatja be, egy olyan jelölés 
rendszert biztosít, amelyet a megrendelő szakemberei és a programozók is könnyen 
megértenek, ami segíti a félreértések elkerülését a két fél közt.” [5] A használati eset diagram 
alkalmazása tehát racionális választásnak tűnt. 
Az újratervezett két, a másik két alrendszernél összetettebb alrendszer esetében az alájuk 
tartozó modulok bonyolultsága indokolta, hogy a főbb folyamatokat aktivitás- és 
szekvenciadiagramokon is ábrázoljuk. Az aktivitásdiagram a rendszeren belüli tevékenységek 
leírására szolgál, így az egyes felhasználók számára a rendszer által nyújtott szolgáltatások 
bemutatására használtuk. A szekvenciadiagram az objektumok közötti üzenetváltásokat 
mutatja be, így alkalmasnak bizonyult az egyes modulokban lezajló folyamatok ábrázolására. 
A Visual Studio fejlesztőeszközt számos felsőoktatási intézmény használja az 
objektumorientált nyelvek, elsősorban a C++, illetve a C# oktatására. A fejlesztőeszköz 
fejlettebb verziói (pl. Visual Studio Ultimate illetve Enterprise) támogatják az UML 
diagramok készítését. Az objektumorientált modellezéssel és tervezéssel kapcsolatos 
gyakorlati órák során a tervezés során szerzett tapasztalatok átadhatók a diákoknak.  
A követelmények bemutatása után meghatározhatók számukra az alrendszereket használó 
aktorok, és az általuk használni kívánt funkciók, mely alapján el tudják készíteni az alrendszer 
használati eset diagramját.  
Az alrendszerek moduljainak, és egyéb funkcióinak bemutatásával az aktivitásdiagram 
készítésének feltételei ugyancsak megteremthetők. Készítésükkor koncentrálhatunk az egyes 
aktorok szempontjaira, külön-külön aktivitásdiagram készülhet, melyek mindegyike az aktor 
szempontjából elérhető funkciókat, szolgáltatásokat jeleníti meg. 
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Az egyes alrendszerek bonyolultságát érzékelve jogos elvárásként fogalmazható meg a 
hallgatókkal szemben az is, hogy az egyes modulok működését tegyék érthetőbbé a későbbi 
fejlesztés számára szekvenciadiagramok készítésével, amelyek az egyes felhasználók 
szempontjából jelentős folyamatok lefolyását mutatják be. 
A szoftverfejlesztési folyamat eredménye az elkészült szoftver. Ennek megfelelően a tervezés 
során szerzett tapasztalataink hasznosíthatók a programozás és alkalmazásfejlesztés 
folyamatában is.  
A tervezés során számos olyan részfeladattal szembesültünk, amely az alkalmazások 
készítésével foglalkozó gyakorlati órák keretében megvalósítható. A rendszer közös 
adminisztrációs moduljának a bejelentkezések kezelésére használt része – új felhasználók 
létrehozása, bejelentkezési adatainak módosítása, jogosultságok kezelése, illetve a felhasználó 
törlése – már az objektumorientált programozással foglalkozó bevezető órák keretében 
megvalósítható. Érdekes lehet ugyanakkor a véletlenszerűen, egy algoritmus felhasználásával 
generált jelszó létrehozásának kérdése is. 
Az egyes alrendszerek is számos olyan funkcióval rendelkeznek, melyek részbeni 
megvalósítása a gyakorlati órák keretében megoldható, ugyanakkor titoktartási 
kötelezettségünk miatt ezeket a funkciókat nem áll módunkban jelen keretek között 
részletezni. Azonban az esettanulmány bemutatásakor ezen funkciókra vonatkozó, azokat 
részben megvalósító alkalmazások elkészítése elvárás lehet. 

4. Összefoglalás 

Cikkünkben bemutattuk, hogy egy közszolgálati informatikai fejlesztés során szerzett 
tapasztalatok mely részei lehetnek azok, amelyek a hallgatók számára is hasznosak lehetnek. 
A tapasztalatok átadása megvalósulhat a mintatantervekben szereplő tantárgyak elsősorban 
gyakorlati óráinak keretében, de ahogy rámutattunk egy átfogó esettanulmány keretében is. 
Ennek során elsősorban az adatközpontúságot szem előtt tartva, az adatszerkezetekre és az 
adatbázis kialakítására érdemes koncentrálni, illetve a folyamatorientáltságra koncentrálva a 
rendszerben zajló folyamatok lekövetését szükséges elvégezni. 
Meggyőződésünk, hogy a rendszertervezés során szerzett tapasztalataink nemcsak szakmai, 
módszertani szempontból is jelentősek, de lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára 
átadható probléma helyzetekre való reagálás képességének fejlesztésére is. Ez a tapasztalatok 
egy esettanulmányba történő becsomagolásával sokkal inkább megvalósulhat, mintha azokat 
külön-külön egy-egy tantárgy óráinak keretében tennénk meg. 
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Absztrakt: A műemlékek megőrzésének, restaurálásának és rekonstrukciójának alapvető irányelveit a Történeti 
Épületek Építészeinek és Szakértőinek Második Kongresszusa által 1964-ben az olaszországi Velencében 
elfogadott Velencei Charta határozza meg. A Charta 9. cikkelye ‒ többek között ‒ a következőket tartalmazza. 
„A restaurálás az a művelet, amelynek meg kell őriznie a műemlék kivételes jellegét azzal a céllal, hogy 
konzerválja és feltárja annak esztétikai és történeti értékét. A régi állapot és a hiteles dokumentumok tiszteletben 
tartására támaszkodik, de megáll ott, ahol a hipotézis kezdődik.” A műemlékek restaurálása és rekonstrukciója 
során ‒ azok költséges volta mellett ‒ általában igen nehéz megfelelni ezeknek a követelményeknek. A 
jelentősebb rekonstrukciókat számos esetben éveken árt tartó viták előzik meg, s gyakran előfordul, hogy a végül 
megvalósuló újjáépítés nem tesz eleget a megfelelő szakmai kívánalmaknak. 
Ebben a dolgozatban azt szeretnénk bemutatni, a legmodernebb informatikai technológiák milyen lehetőségeket 
nyújtanak eredeti formájukban már nem létező épületek, épületegyüttesek, illetve más műemlék létesítmények 
virtuális, valamint kiterjesztett valóság rendszerekben való megjelenítésére, azok virtuális rekonstrukciójára. 
A tárgyalt általános lehetőségek illusztrációként ismertetjük a zeleméri templom virtuális rekonstrukcióját. E 
templom romjai Magyarországon, Budapesttől mintegy 200 km-re keletre, Debrecen és Hajdúböszörmény térsé-
gében, egy kunhalmon találhatóak. A rekonstrukció elemei a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai 
és Automatizálási Kutatóintézetének Kognitív Informatika Kutatócsoportja által fejlesztett Virtual Collaboration 
Arena (VirCA), valamint a több magyarországi egyetem munkatársai által készített MaxWhere rendszerben 
készültek. 

Kulcsszavak: virtuális valóság, háromdimenziós vizualizáció, műemlékek rekonstrukciója. 

Abstract: The Venice Charter, adopted by the Second International Congress of Architects and Specialists of 
Historic Buildings held in Venice, Italy, in 2014, determines some general guidelines for the conservation and 
restauration of historic buildings and monuments. Article 9 of the Charta contains ‒ among others ‒ the 
following. ``The process of restoration is a highly specialized operation. Its aim is to preserve and reveal the 
aesthetic and historic value of the monument and is based on respect for original material and authentic 
documents. It must stop at the point where conjecture begins…” In the restauration and the reconstruction of 
monuments ‒ besides their considerable costs ‒ it is not easy to fulfil these requirements. In several cases long 
debates and discussions precede important renovations, and it frequently happens that the realized reconstruction 
does not meet the professional standards. 
In this paper, we intend to describe, how latest IT technologies can be applied for the visualization and 
reconstruction of historical buildings and monuments, which do not exist in their original form, in virtual and 
augmented reality systems.  
As an illustration for the general features and possibilities considered, we present a virtual reconstruction of the 
church of Zelemér. Its building originally stood on a burial mound approximately 200 km far from Budapest 
near the towns of Debrecen and Hajdúböszörmény. Elements of our reconstruction were performed in the Virtual 
Collaboration Arena (VirCA) developed by the Cognitive Informatics Research Group of the Computer and 
Automation Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences and in the system MaxWhere prepared by 
researchers of some Hungarian universities. 

Keywords: virtual reality, 3D visualization, reconstruction of monuments. 
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1. Bevezetés 

A műemlékek megőrzésének, restaurálásának és rekonstrukciójának alapvető irányelveit a 
Történeti Épületek Építészeinek és Szakértőinek Második Kongresszusa által 1964-ben az 
olaszországi Velencében elfogadott Velencei Charta határozza meg. A Charta alapelvei 
szerint a restaurálásnak meg kell őriznie a műemlék kivételes jellegét, annak a régi állapotára 
és az azzal kapcsolatos hiteles dokumentumokra kell támaszkodnia, s meg kell állnia azon a 
ponton, ahol a hipotézis kezdődik. 
A magyar műemlékvédelem követi a Charta alapelveit, s kiáll azok betartása és betartatása 
mellett. Napjainkban azonban az újjáépítésekhez és felújításokhoz kötődően – az azokkal 
kapcsolatos társadalmi és turisztikai elvárásoknak eleget téve – jelentős igény mutatkozik a 
térbeli vizuális élményt nyújtó megoldások iránt. A műemlékvédelem nagyon fontos kérdése, 
hogy egy részben vagy egészben elpusztult épület esetén megengedhető-e azok újraépítése. 
Néhány, a közelmúltban Magyarországon végzett műemlék-helyreállítás (többek között a 
visegrádi palota, a nyírbátori reneszánsz várkastély, a diósgyőri vár, valamint a nemzetközi 
szakmai berkekben is jelentős negatív kritikát kapó füzéri vár rekonstrukciója) heves vitákat 
váltott ki. Általában, s a fenti példák esetén is a legfontosabb probléma a történelemhamisítás, 
azaz az a tény, hogy az újraépítések során olyan elemek is kivitelezésre kerülnek, illetve 
kerültek, amelyeknek a kialakított formában való létezése a rendelkezésre álló forrásanyagok 
alapján nem bizonyítható. Felmerül azonban a természetes kérdés, hogy egy esetleg több száz 
éves, teljes mértékben vagy részben elpusztult épület esetén lehetséges-e annak az eredeti 
formájával kapcsolatos minden részlet pontos megismerése.  A műemlékvédelemmel 
kapcsolatos problémák mellett a rekonstrukciók költséges volta is komoly gondot jelenthet a 
műemlékek helyreállítása kapcsán. 
Ebben a dolgozatban azt szeretnénk bemutatni, a legmodernebb informatikai technológiák 
milyen lehetőségeket nyújtanak eredeti formájukban már nem létező épületek, épület-
együttesek, illetve más műemlék létesítmények virtuális valóság rendszerekben való 
megjelenítésére, azok virtuális rekonstrukciójára. Az ilyen új módszerek alkalmazásának 
létjogosultságát magyarországi példákkal szemléltetjük. Ehhez kötődően röviden ismertetjük 
a XIV. században épült, eredeti formájában már nem létező, késő gótikus zeleméri templom 
(amelynek romjai Debrecen és Hajdúböszörmény térségében találhatóak) vizualizációját. 
A dolgozat második fejezete műemlékek hagyományos értelemben vett rekonstrukciójáról 
tartalmaz információkat. A harmadik részben vázoljuk a virtuális valóság rendszerek által 
nyújtott rekonstrukció néhány alapvető jellemzőit, ezt követően pedig a zeleméri templom 
vizualizációját mutatjuk be. 

2. Műemlékek „hagyományos” rekonstrukciója 

Magyarország történeti adottságainak köszönhetően igen gazdag régészeti korú romemlékek-
ben. A tatárjárás, a 150 éves török hódoltság, a Habsburgok elleni szabadságharcos küzdel-
mek jelentős károkat okoztak az ország római kori, valamint középkori épületállományában. 
A töredékesen, gyakran csak „térdig érő” romokként fennmaradt épületek, mint a római és 
középkori építészet pótolhatatlan forrásai műemléki védettség alatt állnak. 
A műemlékvédelem feladata a műemléki értékek felkutatása, tudományos kutatása, értéke-
lése, nyilvántartása; a műemlékek és környezetük fenntartása, helyreállítása, védelme  
(l. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 28. § a)–d)). A műemlék-
védelem legfontosabb célja azonban a műemlék, mint történeti forrás történeti értékeinek 
megőrzése, és áthagyományozása az utókorra. Egy-egy épület történeti értékeinek megőrzése 
nem feltétlenül tételezi fel a műemlék helyreállítását, teljes rekonstrukcióját. 
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A műemlék rekonstrukció a műemlékvédelem hasznos eszköze. A műemlékvédelem, 
építészettörténet, művészettörténet területén könyvtárnyi irodalom foglalkozik a műemlék 
helyreállítások feltételeivel, eseteivel, lehetőségeivel, jogosultságával ([21], [5], [6]). A 
műemlék rekonstrukció gyakran az egyedüli lehetősége egy-egy műemlék fennmaradásának. 
A gyakran üresen álló, napjainkra funkcióját vesztett épületek esetén a rekonstrukció, a 
kiegészítések, a hozzáépítések szinte elengedhetetlenek a XXI. századi, új funkció igényeinek 
történő megfeleléshez. 
A műemlék rekonstrukciónak azonban stabil elméleti alapokon kell állnia. A Történeti 
Épületek Építészeinek és Szakértőinek Második Kongresszusa (The Second Congress of 
Architects and Specialists of Historic Buildings) 1964-ben Velencében fogadta el azt a 
határozatot, amelyet Velencei Chartaként ismerünk. (A Charta, azaz az International  Charter 
for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter 1964) 
teljes szövege megtalálható az International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) 
www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf oldalán. The International Restoration 
Charter, azaz a műemlékek és műemlékhelyszínek konzerválására és restaurálására vonatkozó 
határozat legfontosabb alapelve a történelmi hitelesség, azaz csak azt lehet megépíteni, 
visszaépíteni, amire vonatkozóan teljes körű információkkal, forrásokkal rendelkezünk. A 
rekonstrukciónak tehát meg kell állnia ott, ahol a hipotézis kezdődik. 
A magyar műemlékvédelem mind a mai napig szilárdan kiáll a Charta alapelvei mellett. A 
XXI. századi társadalmi igények azonban jelentősen megváltoztak. Előtérbe kerültek az 
élményt, térélményt nyújtó, látványra alapozó alapvetően turisztikai attrakció fejlesztésre 
épülő beruházások. Napjainkban ma már nagyon nehezen lehet azonosulni azzal a XIX. 
századi romantikus felfogással, hogy a rom feladata, „hogy szépen haljon meg” [22]. A 
műemlékvédelem magyarországi mintegy kétszáz éves gyakorlatában máig eldöntetlen 
kérdés, hogy egy részben vagy egészben elpusztult épület esetén megengedhető-e, 
elfogadható-e, vagy esetleg indokolt-e annak újraépítése, befejezése, kiegészítése. Ennek 
megfelelően az utóbbi évek egyes műemlék helyreállításai heves vitákat váltottak ki 
műemlékes körökben. Elég ha csak a visegrádi palotára [4], vagy a nyírbátori reneszánsz 
várkastély [7], a diósgyőri vár [23] [24], vagy éppenséggel a 2017-ben az ICOMOS Citrom-
díját elnyert füzéri vár [25] esetére gondolunk. A fenti példákkal kapcsolatosan 
megfogalmazott legfontosabb kritika a történelemhamisítás, azaz az épületek új funkciójához 
kapcsolódó kiépítések során olyan részletek is kivitelezésre kerültek, amelyek a 
rendelkezésünkre álló forrásanyagok alapján nem bizonyíthatóak teljes mértékben. Ezzel a 
kritikával illetik az ország legjobban, legalaposabban kutatott ([8], [26], [27]) középkori 
várának, a füzéri várnak a rekonstrukcióját is. A vita élességét jelzi, hogy a füzéri vár 
építtetője – Füzér Község Önkormányzata – ezzel szemben a Pro Architectura díjat kapott (az 
ezzel kapcsolatos információk megtalálhatóak a Magyar Építészeti Kamara 
mek.hu/index.php?link=Pro_Architectura_Dij oldalán). E vitákhoz kötődően természetes 
módon merül fel a kérdés, hogy egy teljesen elpusztult, azaz részben vagy egészben régészeti 
módszerekkel feltárt épület esetén van-e lehetőség minden részlet pontos megismerésére. 

3. Virtuális rekonstrukció 

A műemléki rekonstrukciók egyik speciális formája az elméleti rekonstrukció (vö.: pl. [28]). 
Az ilyen rekonstrukciók megjelenítési módja lehet a háromdimenziós virtuális terekben való 
vizualizáció. A virtuális terek számítógépes technikával alkotott, s azok – továbbá adott 
esetben bizonyos kiegészítő eszközök – segítségével  megjelenített rendszerek. Nagyon fontos 
tulajdonságuk, hogy általában maga a felhasználó is jelen lehet a térben, sőt, az ott található 
egyes objektumokkal interaktív módon ,,kölcsönhatásba" léphet. Ezek a kölcsönhatások a 
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térbeli történésekkel együtt „real time” jellegűek. Egy ilyen térben általában a látványon túl 
más érzékszervekre ható elemek is megjelenhetnek. Egy virtuális tér megjelenítése történhet 
egy számítógép (kétdimenziós) képernyője vagy egy hagyományos  (ugyancsak 
kétdimenziós) kivetítő segítségével, megfelelő eszköz  (,,head-set", ,,szemüveg", stb.) 
felhasználásával, valamint ilyen terek bemutatására kialakított speciális laboratóriumukban 
(úgynevezett „barlang”-okban).   
Egy virtuális rekonstrukció során ilyen terekben háromdimenziós formában szemléltethető 
egy adott objektum, épület, régészeti lelőhely, illetve annak  valós vagy elképzelt környezete. 
Ez segítséget nyújthat az objektum értelmezéséhez, elemzéséhez, komplexitásának 
megismeréséhez. A virtuális terekben való vizualizáció jelentős előnye, hogy azokban az 
egymástól eltérő hipotézisek is megjeleníthetőek. Virtuális rekonstrukciók egyrészt 
tudományos vizsgálatok céljára készülhetnek, másrészt a terek létrehozásával szemléletesen, 
szavak nélkül, mindenki számára érthetően, „látványos módon” lehet bemutatni egy adott 
létesítmény formáját, használatát, funkcióját. A tudományos ismeretterjesztés a legújabb 
kutatási eredmények közlésének egyik legszemléletesebb, mindenki számára érthető, 
látványos módszere [19]. 
Egy általunk folytatott projekt célja eredeti formájukban már nem létező, illetve valamilyen 
okból nem látogatható jelentős épületek, épületegyüttesek, továbbá más létesítmények 
virtuális térként való megalkotása, „elérhetővé tétele”. Tevékenységünk fontos célkitűzése, 
hogy a terekben található fontos objektumok pontosan olyan formában jelenjenek meg, s 
pontosan olyan fizikai tulajdonságokkal bírjanak a virtuális térben, mint a valóságban. Ezáltal 
a projekt keretében létrehozott terek tudományos vizsgálatok alapjául is szolgálhatnak. 
Természetesen nem létező, vagy részben megsemmisült létesítmények esetén munkánk más 
tudományterületek kutatóira is támaszkodik. Sok esetben előfordul, hogy a tudomány 
jelenlegi eszközeivel nem pontosan, pusztán „nagy valószínűséggel” állapítható meg, hogy 
egy épület, épület-részlet vagy más objektum hogyan nézett ki, illetve milyen 
tulajdonságokkal bírt. Ilyen helyzetekben az abban a formában (esetleg többféle módon is) 
jelenik meg a virtuális térben. A projekt keretében történik a zeleméri templom virtuális 
rekonstrukciója (vö.: [12], [13], [14]) a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 
Könyvtárának részét képező Díszműtár megjelenítése ([16], [17]), ahhoz szorosan 
kapcsolódnak az ókori Alexandriai Könyvtárral és a hozzá kapcsolható kulturális és közösségi 
tartalmakkal kapcsolatos fejlesztések ([1], [2], [3]), továbbá egy virtuális kosárlabda múzeum 
és hírességek csarnokának elkészítése ([18]).  
Tereinket a Baranyi Péter és Galambos Péter vezette magyarországi kutatócsoport által 
fejlesztett Virtual Collaboration Arena (VirCA), valamint MaxWhere rendszerekben készítjük 
(vö.: www.maxwhere.com/, továbbá [9], [10], [11]). E rendszerek kiváló alapot nyújtanak 
céljaink megvalósításához. A MaxWhere – a megalkotott tér bemutatásán túl – azt is 
támogatja, hogy a térben könnyen kezelhető, s tartalmát tekintve akár a felhasználó által is 
egyszerűen módosítható webtáblákon helyezzünk el az ott található objektumokhoz kötődő 
információkat, vagy „élő” linkeket. Ezen eszköz az általunk bemutatott és bemutatni tervezett 
létesítmények esetén rendkívül hasznosnak bizonyul. Tevékenységünket nagymértékben 
segíti, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a rendszerek fejlesztőivel. A korábban említett 
(részben a fejlesztőcsoport tagjaival közös) publikációink mellett más projektekben is 
együttműködünk (vö.: pl. [15]), s a MaxWhere néhány „szolgáltatását” is részben a mi 
kérésünkre alakították ki.  
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4. A zeleméri templom vizualizációja 

A 1310 körül épült késő gótikus zeleméri templom virtuális megjelenítése az előző részben 
bemutatott általános projektünk keretében történik. A templom romjai Magyarországon, 
Budapesttől mintegy 200 km-re keletre, Debrecen és Hajdúböszörmény térségében, egy 
feltáratlan kunhalmon találhatóak. Amint az a 2006. július 8-án készült fényképen (lásd 1. 
kép) látható, a templom eredeti épületének igen kis hányada maradt fenn: pusztán az építmény 
két emelet magasan részben meglévő tornya (a „Csonkatorony”) látható napjainkban, s a rom 
további részeiből lényegében csak az eredeti épület alapjai rajzolódnak ki.  

 
1. kép 

A hely maga számos látogatót vonz, a rom az alatta található kunhalommal együtt helyi 
jelentőségű természeti értékként is védettséget élvez, s már több alkalommar felmerült a 
templom fizikai rekonstrukciója. Az épület romjainak feltárása 1938-ban Csiha Antal 
vezetésével kezdődött. A régészeti feltárás során tisztázásra került a templom alaprajza. A 
templom az általános falusi templomépítészetnek megfelelően egyhajós volt. A hajóhoz 
nyugaton egy négyszög alapú torony kapcsolódott. A téglalapalakú hajóhoz kelet felől egy 
nyolcszög háromszögével záródó szentély csatlakozott, amely északi falához egy 
négyzetalaprajzú sekrestye illeszkedett. A feltárt alapfalak alapján az épület méretei 
egyértelműen meghatározhatóak voltak. A templom teljes hossza 26 méternek bizonyult. A 
hajó hossza 10,4, szélessége 6,6 méter, a torony 4,8 × 4,5 méter alapterületű, a falak 
vastagsága 90-100 centiméter volt. Az alaprajz méretei alapján a templom tömege, kubatúrája 
pontosan meghatározható.  
Általában egy virtuális rekonstrukció elkészítéséhez számos forrás adatainak összegzése 
szükséges [20]. A zeleméri templom megjelenítésekor a régészeti feltáráson készült fotókat, 
rajzokat, összesítő alaprajzokat, régi kéziratos térképi ábrázolásokat, rajzi ábrázolásokat, 
történeti forrásokat, okleveles adatokat használtuk fel. Arra vonatkozóan, hogy a templom 
eredeti formájában hogyan nézett ki, semmilyen ábra vagy leírás nem maradt fenn, így az arra 
vonatkozó adatok mellett felhasználtuk más gótikus stílusban épült falusi plébániatemplomok 
régészeti és építészettörténeti kutatásainak eredményeit, álló falakkal rendelkező gótikus 
templomok párhuzamait. 
A templom első modellje a Virtual Collaboration Arena (VirCA), a legújabb megjelenítése 
pedig a MaxWhere rendszerben készült. A vizualizáció részletes ismertetésére itt nem térünk 
ki, az megtalálható a [12], [13] és [14] dolgozatokban.  
Szemléltetésképpen néhány képet mutatunk be a MaxWhere-ben készített modellből. A 2. kép 
kívülről ábrázolja a templomot. Amint azt a korábbi bekezdésekben leírtuk, a templom 
falainak helye és mérete, összességében az épület kubatúrája pontosan meghatározható volt, 
így annak megjelenítése is történelmi hitelességű, de például a tetőszerkezet kialakítása már 
hasonló épületekkel kapcsolatos ismeretekre is épül. Megjegyezzük, hogy a virtuális rekon-
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strukció a templom épületére, továbbá annak belsejére szorítkozott, az épületet körülvevő tér 
pusztán egy „példa-környezet”, az nem egyezik meg a valódival. 

 
2. kép 

A 3. kép a templom belső terében ,,készült”. Itt már jónéhány olyan elem található, amelyek 
eredeti formája nem ismert, a vizualizációjuk – a régészetin túl – számos más tudományterület 
eszközeinek és eredményeinek felhasználásával jött létre (vö.: [12], [13], [14]). 

 
3. kép 

A 3. képen, a templom oldalfalain jól láthatóak a MaxWhere rendszer szolgáltatásaként  
egyszerűen a térbe helyezhető webtáblák, amelyeken az épülettel, annak környezetével, 
történetével, feltárásával kapcsolatos információk olvashatók. Amennyiben egy felhasználó 
nem szeretné, ha ezek az eszközök jelen lennének a térben, könnyen „eltüntetheti” azokat 
onnan. 

5. Köszönetnyilvánítás 

A jelen dolgozatban ismertetett eredmények részben a Debreceni Egyetem Informatikai 
Karának Virtuális Valóság Laboratóriumában születtek. 
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Az első szerző által végzett kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
OTKA K 111651. számú pályázatának támogatásában részesült. 
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Absztrakt: 2012-ben a magyar állam és a magyar kormány „EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel és 
partneri közreműködés támogatása” címmel a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon keresztül pályázatot 
írt ki. Az EIT ICT Labs-nak mint az akkor létező három tudásközösség egyikének társult tagja volt Budapest, a 
budapesti konzorcium, amely az ELTE-t, a BME-t, valamint magyarországi kutatóintézeteket fogott össze. A 
pályázat két alprogramja közül az egyik ahhoz kívánt támogatást nyújtani, hogy az Európai Innovációs Hivatal 
keretében létrejött Tudás- és Innovációs Központok magyar társult tagjai elnyerhessék a teljes jogú tagságot. A 
kiírásra az ELTE-BME-Cisco Magyarország hármasa nyújtott be pályázatot, és nyert 1 milliárd forintos támoga-
tást. A pályázat alapján működő projekt 2013. január 1. és 2014. június 30. között tevékenykedett. Az itt végzett 
munka, az ezen projekt keretében elért eredmények vezettek oda, hogy a budapesti csomópont, a közben eltelt 
időszakban jelentős új partnerekkel kibővülve, 2017. január 1-ei dátummal az addigra már EIT Digital-lé átneve-
zett igen rangos közösség teljes jogú tagjává válhatott. 
Az előadás az EIT Digital céljairól, feladatairól, tevékenységéről, ezen belül a budapesti központ munkájáról, 
eredményeiről szeretne beszámolni, kiemelve annak jelentőségét, hogy Magyarország ennek az igen illusztris, az 
infokommunikáció területén a legmagasabb szintet képviselő társulásnak a tagja, egyetlen kelet-közép európai 
országként az EIT valamennyi tudásközösségét tekintve. 

Kulcsszavak: EIT, EIT Digital, tudásháromszög, budapesti csomópont, pályázat 

Abstract: In 2012, the Hungarian State and the Hungarian Government issued a call for proposals through the 
Research and Technology Innovation Fund under the title "Supporting Hungarian participation and partnership 
in EIT KIC Associations". Budapest, the consortium of Budapest, consisting of ELTE, BME and some Hungari-
an research institutes was an associate partner of EIT ICT Labs, of the three knowledge communities existing at 
that time. The goal of one of the two sub-programs of the project was to support the Hungarian associate mem-
bers of the Knowledge and Innovation Centres established under the European Innovation Agency to be granted 
full membership. The application was submitted by the ELTE-BME-Cisco Hungary trio and won HUF 1 billion 
in support. The project was active between 1 January 2013 and 30 June 2014. As a result, achieved in this pro-
ject, the Budapest Node, with the expansion of significant new partners in the meantime, could become a full 
member of a very prestigious community renamed EIT Digital by January 1, 2017. 
The lecture gives a report on EIT Digital's goals, tasks and activities, including the works and results of the Bu-
dapest Centre, highlighted the importance of the fact that Hungary is a member of this very illustrative associa-
tion of the highest level of infocommunication, a single East-Central European country for all EIT knowledge 
communities. 

Keywords: EIT, EIT Digital, Knowledge Triangle, Budapest Node, tender 

435



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

1. Bevezetés: EIT, tudásháromszög és a Tudás és Innovációs Közösségek1 

2016. szeptember 27-én az EIT Digital Irányító testülete egyhangúlag, azaz ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül megszavazta budapesti társult tagjának (Budapest Associate Part-
ner Group, BAPG) teljes jogú tagságát. 
 
Az Európai Unió a kétezres évek első évtizedének közepén, a megújult lisszaboni stratégia 
keretében arra a megállapításra jutott, hogy bár a kutatásban igen komoly eredményeket tud 
felmutatni, ezek megvalósításában, az eredmények felhasználási, alkalmazási szintre való 
transzformálásában, termékké való konvertálásban jelentős a lemaradása az Egyesült Álla-
mokhoz vagy más, ázsiai, a kutatásban-fejlesztésben jelentős eredményeket elérő országok-
hoz, térségekhez viszonyítva (ezt hívják innovációs paradoxonnak). Az előbbieket röviden 
összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a kétségtelenül jelentős kutatási eredmények mellett nagy 
volt a lemaradás az innováció, és ezen belül is kiemelten a termék- és szolgáltatásinnováció 
területén, és ennek következtében a gazdasági növekedésben. A probléma elemzése során azt 
a megállapítást tették, hogy a versenyképesség fenntartása, sőt, a minél több területen való 
elsőbbség megszerzése érdekében szükséges egy kifejezetten ezen cél megvalósítását szerve-
ző, koordináló intézmény létrehozására. Az Európai Parlament és a Tanács a 294/2008-as 
rendeletével 2008. március 11-én hozta létre az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet 
(European Institute of Innovation and Technology, röviden EIT). Az intézmény 2009-ben 
Budapesten kezdte meg működését. 
Az Európai Unió, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet a felmerült problémákat, az 
innováció felgyorsítását a tudásháromszög megvalósításával akarja elérni. A tudásháromszög 
három csúcspontjában a kutatás (a tudás létrehozása), az oktatás (a tudás továbbadása) és az 
üzleti élet (a tudás hasznosítása) található. A háromszög három éle a csúcspontok közötti köl-
csönhatást, együttműködést és egymásra utaltságot fejezi ki, azt, hogy a három láncszem kö-
zül egyik sem hiányozhat. Az egymásra hatás mindhárom vonatkozásban kölcsönhatás, két-
irányú kapcsolat. 
A fentebbi célok elérése, megvalósítása céljából az EIT úgynevezett Tudás és Innovációs Kö-
zösségeket (Knowledge and Innovation Community, KIC) szervezett. Induláskor, 2010-ben 
három (az alábbi felsorolásban az első három), jelenleg hat KIC működik: 
 

• az éghajlatváltozással és annak mérséklésével foglalkozó KIC (EIT Climate-KIC); 
• az információs és kommunikációs technológiák KIC-e (EIT Digital); 
• a fenntartható energia kérdéseit vizsgáló KIC (EIT InnoEnergy); 
• az egészséges életmóddal, aktív öregedéssel foglalkozó KIC (EIT Health); 
• a nyersanyaghoz kapcsolódó problémákat vizsgáló KIC (EIT Raw Materials); 
• az élelmiszertudomány kérdéseit illető innovációk KIC-e (EIT Food). 

 

Az EIT Digital missziója az, hogy Európát a világ vezető innovátorai közé emelje az informá-
ciós és kommunikációs technológiák terén (Information and Communication Technologies – 

ICT) az oktatás, kutatás és üzleti szféra szoros integrációjával. Az EIT Digital írja önmagáról 
[2]: 

Mint az Európai Innovációs és Technológiai Intézet egyik Tudás- és Innovációs Közössége, az 

EIT Digital a vállalkozói szellemre összpontosít, és az oktatás, a kutatás és az üzleti élet in-

                                                 
1 A cikk az [1]-ben leírtak folytatása, így jelentősen támaszkodik az előbb említett cikkre, ezért az arra való 
konkrét hivatkozásokat mellőzzük. 

436



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

tegrálásának élvonalába tartozik a diákok, kutatók, mérnökök, üzleti fejlesztők és vállalkozók 

összehozásával. 

Az EIT Digital partnerei között az IKT multinacionális vállalatai, vezető kutatóközpontjai és a 
legmagasabban jegyzett egyetemek vannak jelen. 2010 óta az EIT Digital következetesen 
hozza össze a kutatásban, felsőoktatásban és az üzleti világban tevékenykedő embereket, fel-
készíti az IKT talentumait a jövőre, és életre kelti az IKT-s innovációkat. 
Az EIT Digital célja tehát röviden, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a technológiai 
és üzleti szaktudásukra támaszkodva sikeresen tudják termőre fordítani az európai kutatóinté-
zetekben létrehozott kutatási eredményeket. 
Fontos szerepet játszik az elérendő célok megvalósításában az EIT Digital finanszírozási mo-
dellje. A KIC az úgynevezett katalizátor-programokat támogatja, azokat a programokat, ame-
lyek jelentős új hozzáadott értékkel rendelkeznek. A katalizátor egy kutatás, egy kísérleti fej-
lesztés eredményét viszi tovább a piacra jutás feltételeinek megteremtésével. A teljes program 
költségének maximum 25%-át biztosítja, és csak a katalizátor részt támogatja. Ezekhez a tá-
mogatásokhoz pályázat útján lehet hozzájutni. Ugyanakkor a fennmaradó 75% akár teljes 
egésze is származhat más pályázatokból. A modell szemmel láthatóan és egyértelműen az 
információs paradoxon megszüntetését célozza, az innovációt támogatja, a gondolatok ter-
mékké válását, azok eladható, piacra vihető termékké és szolgáltatássá válását támogatja. 
A fentiek alapján a KIC kiemelt területei az (egyetemi) mesterképzés, valamint a doktori isko-
la. 
Az EIT Digital a fenti feladatok megoldására csomópontokat hozott létre, amelyek feladata az 
EIT Digital stratégiájának végrehajtása. A csomópontok az oktatás, kutatás és az innováció 
központjai a legkiválóbb egyetemi és ipari kutatókkal, amelyekre alapozva a kiváló regionális 
csoportok világszínvonalú innovációs központtá alakulhatnak. Mára kialakult a csomópontok 
végleges hálózata: Helsinki, Stockholm, Eindhoven, Párizs, Berlin, Trento, London, Madrid 
és Budapest. A csomópontok 3-10 tagból és további, kapcsolódó partnerekből állnak. 
A felsorolásból látszik, hogy kelet-közép Európát csupán Budapest képviseli ezen a palettán.  
A budapesti csomópont két helyi egyetem – az ELTE és a BME – , kiemelkedő ipari partne-
rek (konzorciumi partnerek az Ericsson Magyarország, Magyar Telekom, OTP, MTA-
SZTAKI, E-Group, evopro), valamint a csoportot kívülről támogató ELTE-Soft Nonprofit Kft 
konglomerátuma. A budapesti csomópont jelenleg egyedülálló tulajdonsága, hogy a konzor-
cium tagja egy nagy, jelentős súllyal bíró bank, miközben a dinamikusan fejlődő magyar 
KKV-k és start-up vállalkozások innovatív potenciáljára is épít. A lehetőségek kiaknázása 
érdekében jött létre a szakma magyarországi élvonalbeli kis- és középvállalkozásainak a cso-
móponthoz kapcsolódó laza hálózata [3]. 
Budapest aktív szerepet játszik az EIT Digital életében. Négy mesterképzésben (a Security 
and privacy kurzus témájának egyben gondozója, koordinátora, vezetője) és a doktori képzés-
ben érintett, több EIT által kiírt, nemzetközi konzorciumban megvalósuló pályázat részese, és 
koordinátora, szervezője az úgynevezett outreach programnak. Ennek feladata, hogy az Euró-
pai Unió azon országaiban szervezze, toborozza a tehetséges hallgatókat és támogassa start-up 
vállalkozások létrehozását, alapítását, beindítását, amelyekben nincs teljes jogú tag. 
A csomópontok úgynevezett Akadémiai-ipari együttműködési központokat (Co-location cent-
re, CLC) szerveznek. Ezek fizikai valóságukban létező központok, amelyekben az EIT Digital 
adott csomópontbeli tevékenységét működtetik, szervezik, a csomópont legtöbb tevékenysége 
ezekben a központokban történik. A budapesti CLC az ELTE lágymányosi telephelyén talál-
ható. 
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2. A pályázat 

Az előző fejezetben leírtakból kitűnik, hogy az EIT Digital csomópontjai az ICT-szektor ki-
emelkedő, a tudásháromszöget, annak minden elvárását magas szinten kielégítő oktatási-
kutatási-fejlesztési-termelői feladatokat ellátó szervezetek összessége. A fentebbiek alapján az 
is elég világosan látszik, hogy egyrészt nagy elismertséget, elfogadottságot jelent az EIT Digi-
tal (és a többi KIC) csomópontjának lenni, másrészt igen sok előnnyel is jár a „klubtagság”. A 
csomópontok alapvető feladata, hogy innovatív termékeket állítsanak elő. Ennek előmozdítá-
sára különböző témakörökben pályázatokat ír ki a KIC. 
A 2010-ben megalakult EIT Digital-nek (akkor még EIT ICT Labs) Budapest társult, nem 
teljes jogú tagja volt, de célul tűzte ki magának a teljes jogú tagság elérését. Ehhez többek 
között bizonyítani kellett, hogy megfelel az elvárásoknak, képes magas szintű innovációs te-
vékenységre. A KIC által kiírt pályázatokon a társult tag a teljes jogú tagokkal azonos módon 
indulhatott, így már csak a 75%-os önrészre volt szükség. Ezt a két egyetem saját erőből nem 
tudta biztosítani, ám a magyar állam és a magyar kormány felismerte a teljes jogú tagság tu-
dományos, kutatási, termelési és erkölcsi jelentőségét. A cél elérésének érdekében, ennek tá-
mogatására írták ki az „EIT KIC társulásokban történő magyar részvétel és partneri közremű-
ködés támogatása” című pályázatot [4]. 
A pályázatban két pont került megfogalmazásra, közülük az „A” pontra pályáztunk (az alábbi 
rész a pályázati felhívásban olvasható)2: 

„A” alprogram: 

Az EIT KIC-ek partnerségi hierarchiájának csúcsán kiemelkedő tudományos és innovációs 

kapacitással bíró, önmagukban is több partner együttműködéséből kialakuló csomópontok 

állnak. Az alprogram célja a KIC keretében hivatalos státusszal bíró azon hazai kutatóhelyek 

és konzorciumaik támogatása, amelyek potenciálisan legfelső szintű csomóponttá válhatnak 

az adott KIC keretében. ... A támogatás célja, hogy a potenciális csomópont a lehető legma-

gasabb számú, a KIC KFI tevékenységéhez kapcsolódó projekt megvalósításában tudjon részt 

venni, az ehhez szükséges biztos finanszírozási keretet felmutatva, ami előfeltétele a legfelső 

szintű csomóponti státusz elérésének. 

A pályázatra egy háromtagú konzorcium jött létre az ELTE, a BME és a Cisco Magyarország 
részvételével, és ez a konzorcium el is nyerte a támogatást. A pályázat 1 milliárd forintot biz-
tosított kismértékben alapkutatásra, nagyobb részben alkalmazott kutatásra és kísérleti fejlesz-
tésre, olyan kutatásokra és kísérleti fejlesztésekre, amelyek eredményei új, innovatív termékek 
előállítását alapozzák meg, és amelyek ennek alapján önrészét képezhetik a KIC által kiírt 
pályázatoknak. 
A pályázati munka 2013. január 1-én kezdődött és 2014. június 30-án zárult. 
A pályázatban a két egyetem vállalta, hogy a korábban meglévő három, nemzetközi konzorci-
umban elnyert pályázat mellé további legalább tíz sikeres, neves külföldi partnerekkel közö-
sen benyújtott pályázatban vesznek részt. Ezt a feltételt sikeresen teljesítettük, ami az egyete-
mek külföldi elismertségének egy fontos kritériuma, és másrészről az egyetemek oktatói és 
kutatói számára magasabb szintű kihívások is. Ezek olyan szempontok, amelyek a pályázattól 
függetlenül is fontosak az egyetemek számára. 
A pályázat hároméves fenntartási időszaka 2014. július 1-én kezdődött és 2017. június 30-ig 
tartott. Ebben az időben negyven, a pályázatra épülő további nemzetközi pályázatban vett 
részt a budapesti csomópont valamely konzorciumi tagja, és jónéhány további pályázatra 

                                                 
2 „B” alprogram: Az EIT KIC-ek keretében hivatalos státusszal bíró hazai kutatóhelyek és konzorciumaik, illetve 
az EIT KIC által támogatott projektekbe bevonásra került együttműködő partnerek KFI projektjeinek (a projek-
tek Magyarországon megvalósuló feladatainak) támogatása. 
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nyújtott be sikertelenül tervet. A világ legjelentősebb egyetemei, kutatóintézetei, vállalkozásai 
is rendszeresen pályáznak eredménytelenül, ám a sikertelen pályázatok is hasznosak tudnak 
lenni. Egyrészt önmagában a pályázati anyag összeállítása során igen sok olyan gondolat me-
rül fel, kerül megfogalmazásra, amely a későbbiekben akár eredeti formájában, de más kere-
tek között, akár továbbgondolva, tovább érlelve megvalósul, és más elképzeléseket is inspi-
rálhat, eredményezhet. Az is fontos szempont, hogy ezekre a pályázatokra konzorciumok je-
lentkeznek, így már a pályázat során jelentős kapcsolatok alakulnak ki, amelyek a későbbiek-
ben is megmaradnak, és további együttműködést eredményezhetnek. 

3. Mi történt 

A pályázat keretében, a felhívásban olvashatóaknak megfelelően külön részprogram feladata 
volt a budapesti csomópont CLC-jének felállítása, működésének beindítása. A budapesti cso-
mópont megfogalmazta a vízióját és a misszióját (megtalálható a CLC szabályzatai és doku-
mentációi között). Ezekben olvashatjuk az alábbiakat: 

Vízió 

Egy olyan helyi és regionális meta-ökoszisztéma, ahol az innovatív (innovációs) ötletek kitel-

jesednek, megvalósulnak, új ökoszisztémák jönnek létre. 

A Budapesti Akadémiai - Ipari Együttműködési Központ (Budapest CLC) segítségével és tá-

mogatásával olyan folyamatok indulnak el, olyan szervezetek jönnek létre és működnek, vala-

mint olyan környezet alakul ki, amely inspirálja, elősegíti és támogatja az innovációt, az új 

ötletek megszületését, kialakulását, felhasználását és üzleti megvalósítását az egyetemeken, a 

kutatóintézetekben, valamint a kis- és középvállalatoktól kezdve a nagyvállalatokig. … Aktív 

együttműködés hazai és nemzetközi kutatási projektekben, közös vállalkozási tevékenységek-

ben. … a Központ által koordinált partnerség az infokommunikációs területen Kelet-közép 

Európában vezető szerepet tölt be. … 

Misszió 

Célunk, hogy a Magyarországon, illetve ezen túlmenően Közép- és Kelet-Európában keletkező 

legújabb kutatás-fejlesztési eredmények sikeresen átkerüljenek az innovációs folyamatba, kü-

lönös tekintettel az infokommunikációs technológiák területére, és az EIT ICT Labs-ban betöl-

tött egyedülálló szerepünknek – egyedüli kelet-közép európai tagként – köszönhetően ezen 

eredmények széles körben elterjedhessenek, illetve a partnerségből származó kapcsolati tőke 

kiaknázásával üzleti eredmények születhessenek. … 

Az EIT Digital (jelenleg) öt innovációs területre összpontosít, öt úgynevezett Innovation Ac-
tion Line-t menedzsel. Az öt terület (jelenleg) 

• Digitális ipar (Digital Industry); 
• Digitális város (Digital Cities); 
• Digitális jólét (Digital Wellbeing); 
• Digitális infrastruktúra (Digital Infrastructure); 
• Digitális pénzügyek (Digital Finances). 

A szervezet a fenti öt területen ír ki évente pályázatokat. A pályázatokra az EIT Digital part-
nereiből álló konzorciumok jelentkezhetnek. A konzorciumok szerveződését egyrészt 
workshop-ok és telekonferencia keretében megtartott előzetes munkamegbeszélések, másrészt 
a minden évben megrendezett, úgynevezett Partner Event-ek segítik [5]. Egy-egy ilyen ese-
ményen összesereglik az EIT Digital partnerszervezeteinek színe-java. Olyan csapatok szer-
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veződnek, állnak össze, amelyek az ilyen összejövetelek nélkül nehezen, de legalábbis lénye-
gesen nehezebben alakulnának. Együtt dolgozott, dolgozik például az ELTE és a BME az 
OTP-vel, INRIA-val, Deutsche Telekom-mal és a Berlini Műszaki Egyetemmel (Technische 
Universität Berlin – TU Berlin), a Müncheni Műszaki Egyetemmel (Technische Universität 
München – TUM), a DFKI-vel, Fortiss-szal, Siemens-szel, BMW-vel, a stockholmi Műszaki 
Egyetem-mel (KTH – Kungliga Tekniska Högskolan), a Fraunhofer-Gesellschaft-tal, a Vol-
vo-val, F-Secure-ral, Engineering-gel.  
Nem csupán az innovációs vezető szerep megszerzése a cél, de azt elérve, azt fenn is kell(ene) 
tartani. Éppen ezért az EIT Digital igen nagy hangsúlyt fektet az informatikai és kommuniká-
ciós szakma leendő vezető szakembereinek a képzésére. Az EIT Digital a csomópontok egye-
temein mesterképzéseket, speciálisan szervezett mesterkurzusokat működtet. Az EIT Digital 
Master School [6] “jelmondata”: Tomorrow's digital innovators and entrepreneurs, a Jövő 
digitális innovátorai és vállalkozói. A képzés egyedülálló, egyrészt, mert a kétéves kurzus két 
tanévét a hallgatók két különböző egyetemen, két különböző ország oktatási intézményében 
hallgatják, másrészt a tananyag kötelező részét képezik üzleti-vállalkozásfejlesztési tárgyak is. 
Ebben a fizikai valóságában létező, ám mégis, bizonyos tekintetben virtuális egyetemen úgy 
akarják a résztvevőket kibocsátani, hogy az elképzeléseik, a terveik nyomán, a munkájuk so-
rán létrejött alkotások ne csupán elméleti eredmények legyenek, hanem a mindennapi életben 
fontos, hasznos, az életet jobbá tévő, a fejlődést jelentő alkotások, eladható, vagy az egyes 
emberek, vagy a nagy, országos szervek által felhasználható, megvásárolható termékek szü-
lessenek. A hallgatók megtanulják, miként tudják az innovációikat eljuttatni a piacra, a piacra, 
amely a valódi fokmérője a létrehozott alkotás értékének. A diplomamunkát egy vállalattal 
együttműködve kell elkészíteni, és a munkának tartalmaznia kell az elkészült terv kereske-
delmi, piaci hasznosíthatóságát bemutató üzleti tervet. „Cserébe” a diákok mindkét egyete-
men, amelyen a két évet végezték, oklevelet, vagyis kettős diplomát kapnak, továbbá igazo-
lást az EIT Digital speciális tananyagainak elvégzéséről. Jelenleg nyolc szakon, nyolc prog-
ramban folyik képzés: 

• Digitális média technológia (DMT); 
• Felhő alapú számítás és szolgáltatások (CCS); 
• Adattudomány (DSC); 
• Beágyazott rendszerek (ES); 
• Ember-számítógép interakció és tervezés (HCID); 
• Internet technológia és architektúra (ITA); 
• Biztonság és adatvédelem (S&P); 
• Szoftver és szolgáltatás architektúrák (SSA). 

Budapesten az ELTE-n az SSA-t tanítjuk első éven (entry university), míg a második, a speci-
alizációs évre (exit university) a BME a Kritikus beágyazott rendszerek (ES) és a Hálózatos 
média-szolgáltatások és -alkalmazások (DMT), az ELTE pedig Haladó kriptográfia (S&P) és 
Skálázható rendszerek (SSA) címmel hirdet kurzusokat. A Biztonság és adatvédelem szak 
teljes egészének koordinálója, felelőse, arculatának első számú (de nem egyedüli) meghatáro-
zója az ELTE, amely szerep nagy megtiszteltetés, de jelentős felelősség is. A programban rész 
vesz a BME CrySyS Lab is. A budapesti csomópont (közelebbről az ELTE) az előbbiek mel-
lett az Adattudomány programban is kurzusokat szándékozik indítani.  A csatlakozás jelenleg 
folyamatban van. 

A digitális technológia jövendő vezetőinek képzését az EIT Digital doktori iskolák rendszeré-
vel is támogatja. Jelenleg hét városban van doktori képzési központ (DTC – Doctoral Training 
Centre [7]): 

• DTC Budapest; 
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• DTC Helsinki; 
• DTC Madrid; 
• DTC Paris; 
• DTC Rennes; 
• DTC Sophia Antipolis; 
• DTC Trento. 

A doktori iskolák hallgatói az adott képzési központban található, a képzéshez csatlakozó 
egyetemen végzik szakmai tanulmányaikat, szorosan egy ipari vállalkozással is karöltve. A 
doktorandusznak egyetemi és ipari témavezetője van, és a témájának illeszkednie kell az adott 
vállalat tevékenységéhez. Az EIT Digital doktorandusza a szakmai részen túl üzleti-
vállalkozásfejlesztési tanulmányokat is folytat. Az I&E kurzus [8] (Innovation and 
Entrepreneurship – Innováció és Vállalkozói készség) két elemből áll, amelyek közül az egyik 
maga is összetett: 

• Üzleti készség (Business Competence) 
 Lehetőség felismerése (Opportunity; Recognition; 1hét); 
 Üzleti modellezés és fejlesztés (Business Modelling and Development; minimum 

15 hét); 
 Növekedés és beérés, aratás (Growth and Harvest); 

• Üzleti fejlesztési tapasztalat (Business Development Experience; legalább 6 hónap), 
a végén egy angol nyelven írt értekezést kell beadni és elfogadtatni. 

A doktori képzéshez tartozik a földrajzi mobilitás, ami azt jelenti, hogy a hallgató egy fél évet 
a képzési helyéhez képest idegen ország egy általa választott vállalkozásánál tölt hat hónapot. 
Végül az EIT Digital doktori iskolájának hallgatója részt kell, hogy vegyen az EIT Digital 
valamely kutatási projektjében. Mindezen plusz erőfeszítéseket honorálja, hogy a disszertáció 
megvédése után nem csupán a doktori címet nyeri el a doktorandusz, hanem kap egy bizo-
nyítványt annak igazolására, hogy fel van vértezve a szükséges üzleti ismeretekkel, tudással 
is. 
A fentebb leírtak mutatják, hogy az EIT Digital koncepciójának lényeges, megkerülhetetlen 
eleme a tudásháromszög. Láttuk, hogy a KIC hangsúlyosan foglalkozik a kutatással és a kuta-
tási eredmények termékké való transzformálásban, az ilyen módszerek fejlesztésében és elter-
jesztésében, és igen fontosnak tartja az oktatást. Mindezek nyilvánvaló módon mutatják, hogy 
az EIT Digital tagjának lenni túlnyomó részt előnyökkel jár. Ha ehhez még hozzátesszük, 
hogy 2010 (de inkább 2012) óta mintegy hatmillió euró érkezett a budapesti társuláshoz, ak-
kor még inkább elmondhatjuk, hogy érdemes volt megküzdeni. 
Oktatók, kutatók, doktoranduszok és hallgatók egyaránt dolgoztak, kutattak, fejlesztettek a 
pályázatban. A kutatás és fejlesztés eredményeként számos cikk, konferencia-előadás, prezen-
táció, poszter és tanulmány született. Jónéhány szakdolgozat és diplomamunka készült vagy 
teljesen, vagy legalább részben a pályázati munka eredményeként, és több sikeresen megvé-
dett doktori disszertáció is kapcsolódott a pályázati munkához. A pályázati kutatások és fej-
lesztések részben bekerültek az oktatásba, részben új témákat generáltak, amelyek új kurzu-
sokban jelennek meg. A pályázat további fontos eredményeként lehet megemlíteni, hogy több 
témában gyümölcsöző, a jövőben is hasznos, mindkét fél számára előnyös kapcsolat jött létre 
ELTE-s és BME-s csoportok között. 
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4. Hová jutottunk, hová kerültünk 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (KTIA) Kezelője, a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatal által 2012-ben kiírt EITKIC_12 kódszámú pályázat egyik alpontjának célja 
deklaráltan Budapestnek az EIT által alapított KIC-ek valamelyikében (praktikusan az ICT-
hez kapcsolódó KIC-ben, az akkor még EIT ICT Labs-ben) való teljes jogú tagság elnyerésé-
nek támogatása volt. A pályázat a fenntartási időszakkal együtt 2017. június 30-án zárult. Az 
elérendő célt a lezárás előtt, 2016. szeptember 27-én teljesítettük, megvalósítottuk a kitűzött 
célt, és 2017. január 1-től Budapest teljes jogú tagja a közösségnek. Elmondható, hogy a pá-
lyázat elérte a célját, az abban megfogalmazott elvárás teljesült. Az alapvető cél teljesítése 
mellett a projekt keretében jelentős kutatási és kísérleti-fejlesztési eredmények is születtek. 
A teljes jogú tagságról a döntés 2016. szeptember 27-én, hivatalos bejelentése 2017. január 
26-án történt az EIT Digital budapesti csomópontja által szervezett Innovációs Nap keretében 
[9]. Az eseményen – a nagyszámú részvevő mellett – részt vett Balog Zoltán, az Emberi Erő-
források Minisztériumának vezetője, Palkovics László, a Minisztérium oktatásért felelős ál-
lamtitkára, Lepsényi István, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -
szabályozásért felelős államtitkára, Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal elnöke, Mezey Barna, az ELTE rektora nevében Kisfaludi András 
rektorhelyettes, Martin Kern, az EIT megbízott igazgatója, Willem Jonker, az EIT Digital 
vezérigazgatója és Horváth Zoltán, az ELTE IK dékánja, az EIT Digital budapesti csomópont-
jának vezetője. 
Mit jelent az EIT Digital teljes jogú tagjának lenni? Milyen előnyökkel, milyen hátrányokkal 
jár egy ilyen tagság? Nézzük először a hátrányokat, amelyek inkább csak „hátrányok”. 
A tagság első hátránya anyagi: a partnerek (kivéve a kisvállalkozásokat) tagdíjat fizetnek. 
További „teher”, hogy fent kell tartani a CLC-t. Szemben a teljes jogú csomópontokkal, a 
társult tagság idején a CLC nem egy, a konzorciumtól független, önálló jogi személyiség. A 
teljes jogú csomópontok, node-ok az EIT Digital felügyelete alatt működő, az EIT Digital 
által alapított gazdálkodó szervezetek. Ehhez tartozik a CLC, amelynek a költségét részben a 
KIC fizeti, de fenntartásához a csomóponti konzorcium is hozzájárul. 
És akkor az előnyök. Mit nyertünk, mit nyerünk azzal, hogy tagja, és most már az EIT Digital 
teljes jogú tagja vagyunk? Az EIT Digital az Európai Innovációs és Technológiai Intézet által 
alapított Tudás- és Innovációs Közösségek egyike, az infokommunikációs szakma, az ICT-
szektor kihívásaira választ kereső, megoldást ajánló legmagasabb szintű és remélhetően leg-
magasabb színvonalú európai közössége, a leginkább innovatív, az innovációra legmagasabb 
szinten képes oktatási, kutatási és vállalati, üzleti szervezeteinek közössége, az európai ICT-
közösség „elit klubja”. Egy ilyen klubba bekerülni, egy ilyen klubban taggá válni nagy meg-
tiszteltetés, ám ugyanakkor annak igazolása, hogy maga a tag is megfelel azoknak az igen 
magas kritériumoknak, amelyek előfeltételei a taggá válásnak. Egy ilyen klub tagjára felnéz-
nek, adnak a szavára, szeretnének társulni vele, szeretnének együttműködni vele, részt venni a 
tevékenységében. Egy ilyen klubban tagnak lenni elismertséget, és egyben ismertséget jelent. 
Egy ilyen klub tagjaként bele lehet, és bele is kell szólni a szakma előtt álló kihívások megol-
dására irányuló tervekbe, elképzelésekbe, víziókba. 
Egy ilyen klub tagja állandó kihívásokkal szembesül, örökké bizonyítani kell az alkalmassá-
got. A klub tagja innovátor, az innováció alanya, és ugyanakkor az innováció tárgya is. Állan-
dóan újítani, jobbítani, fejleszteni csak úgy lehet, ha maga az újító is folytonosan megújul, 
alkalmazkodik az új kihívásokhoz, az új problémákhoz, új feladatokhoz. Az elit tagjaként ez 
könnyebb, mint kívülállóként. Mert egy közösség – ha jól működik – több, mint a tagjainak 
egyszerű összessége. Ma divatos szóval egy jól működő közösségben működik a szinergia. 
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Költőibb megfogalmazásban 

Egy ember – bár jelentős, nagy lehet – 
Ötaraszos gerendát egymaga nem emel fel, 
Hát még egy házat, ötemeleteset. 

5. Köszönetnyilvánítás 

Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen formában, bármilyen mértékben részt vettek akár 
a pályázatban, a pályázatot megvalósító projektben, akár a budapesti csomópont tevékenysé-
gében. Külön nevesítve szeretnénk köszönetet mondani 

• Boda Miklósnak, aki a KIC-ek megalakulása idején megkereste az ELTE vezetését, 
javasolva a csatlakozást, és aki az azóta eltelt időben is aktív szerepet játszott a buda-
pesti csomópont életében, akinek komoly szerepe volt a teljes jogú tagság elérésében; 

• Hudecz Ferencnek, az ELTE korábbi rektorának, aki felismerte a csatlakozás jelentő-
ségét, és lehetővé tette az ELTE vezette konzorcium létrehozását; 

• Péczeli Gábornak, a BME korábbi rektorának, aki lehetővé tette a BME csatlakozását 
a konzorciumhoz; 

• Cséfalvay Zoltánnak, aki lehetővé tette a pályázat kiírását; 
• Mezey Barnának, az ELTE rektorának és Scheuer Gyulának, az ELTE kancellárjának, 

akik befogadták a Budapesti Akadémiai- Ipari Együttműködési Központot, a CLC-t, 
és egyéb módon is támogatták a csomópont működését, valamint az ELTE Kancellári-
ájának, a Kancellária dolgozóinak az önzetlen segítségükért. 
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Dinamikus relaxáció multicore implementációja 

Multicore implementation of dynamic relaxation 
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Absztrakt: A dinamikus relaxációt széles körben alkalmazzák kábel-membrán szerkezetek tervezése során. Az 
iteratív módszerrel egy statikus megoldást lehet meghatározni. A módszernek több előnye is van, például 
könnyen figyelembe veszi a geometriai nem-linearitást, illetve nincs szükség globális mátrix összeállítására. 
Ugyanakkor a nagy számú iteratív lépés miatt gyorsításra van szükség melynek az egyik megoldási lehetősége a 
párhuzamosítás. A dinamikus relaxációt már párhuzamosították az MPI környezetben, ugyanakkor ez cikk egy új 
fajta párhuzamosítást mutat be GPU processzorokra. A párhuzamosítás CUDA API segítségével történt. Az új 
fajta párhuzamosításra azért van szükség, mivel nagy számú processzor áll rendelkezésre, ugyanakkor a 
szinkronizáció nehézkes ezeken a GPU rendszereken. Végül a cikk az implementált dinamikus relaxáció 
hatékonyságát is bemutatja. 

Kulcsszavak: dinamikus relaxáció, GPU, CUDA 

Abstract: The dynamic relaxation algorithm is a widely used algorithm for the design and analysis of cable-
membrane structures. This is an iterative method which can determine a static solution. The method has several 
advantages, for example it can easily consider geometric non-linearities and there is no need to assemble a global 
stiffness matrix. On the other hand it requires a large number of iterations for the solution, therefore one way to 
speed up the analysis was to parallelize the algorithm. The dynamic relaxation algorithm has already been 
parallelised with the MPI environment, however this paper will introduce a new parallelisation approach of the 
algorithm for GPU systems. The parallelisation has been performed using the CUDA API. This new 
parallelisation approach must be developed due to the difference between the usual MPI environment and a GPU 
system. More specifically in a GPU system there are a large number of computing cores, however 
synchronization is a problem between them. Finally the paper will present some performance measurements of 
the new parallel dynamic relaxation. 

Keywords: dynamic relaxation, GPU, CUDA 

1. Bevezetés 

A dinamikus relaxációt, amit először A. Day [1] publikált, alkalmazhatjuk különböző mérnöki 
problémák megoldására, de talán leggyakrabban kábel-membrán szerkezetek tervezésére és 
analízisére használják. A módszernek több előnye is van más módszerekkel szemben. Például 
nincs globális szerkezeti merevségi mátrix, mivel az eredmények mindig az aktuális 
koordinátákkal vannak kifejezve. Ennek a másik következménye, hogy a geometriai nem-
linearitást is tudja kezelni a módszer. A módszer iteratív módon határoz meg egy statikus 
eredményt. Az általában nagy számú iteráció miatt a módszert több szerző is párhuzamosí-
totta. Például Topping és Khan [2, 3] és Topping és Iványi [4] MPI rendszer [5] segítségével 
végezte a párhuzamosítást geometriai felosztást alkalmazva. 
Az elmúlt években jelentős érdeklődés mutatkozott és mutatkozik a GPU rendszerek iránt a 
párhuzamosítás területén, mivel jelentős számítási kapacitással rendelkeznek és széles körben 
elterjedtek, hiszen szinte minden számítógépben van valamilyen GPU. Ugyanakkor az 
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algoritmusok GPU-ra történő párhuzamosítása során több architektúrális szempontot 
figyelembe kell venni, úgy mint a GPU rendszereknek önálló, független memóriája van. 
Ugyanakkor a GPU rendszereken nagyon nagy számú számító egység (core) található, 
amelyek a GPU memóriáján osztoznak. Bár a számítási core-ok ebben az értelemben „shared” 
memóriát használnak, ugyanakkor a core-okon futó szálak közötti szinkronizáció problémás 
és külön figyelmet igényel. 
A dinamikus relaxációnak létezik egy másik párhuzamosítása [6] GPU rendszerekre, 
ugyanakkor az ebben cikkben tárgyalt megközelítés másképp közelíti meg a problémát. A 
korábbi munka az eredeti párhuzamosítást próbálta igazítani a hardware-hez, míg az itt 
tárgyalt megközelítés átszervezi az algoritmust, hogy jobban illeszkedjen a hardware 
korlátaihoz. 

2. Dinamikus relaxáció 

A dinamikus relaxáció egy szerkezet válaszát számolja ki, lényegében Newton második 
törvényét közvetlenül alkalmazva: 

= ∙ = ∙         (1) 

ahol F az erő, M a tömeg és a és  a gyorsulás. Bár a módszer egy statikus megoldást keres, 
de valójában a szerkezet dinamikus viselkedését és válaszát követi. A megoldás során a 
szerkezet mozog és végül konvergál a statikus megoldáshoz. Ugyanakkor, hogy a módszer 
milyen úton jut el a megoldáshoz nem érdekes, csak a megoldás gyorsasága számít. Így 
általában egy olyan számítást hajtunk végre, amiben a tömeg nem valóságos, hanem fiktív és 
a csomópontokba koncentrált. A konvergencia biztosítása miatt egy csillapítási tényező is 
bevezetésre kerül, így a t időpillanatban az i csomópontnak az x irányú egyenlete a következő 
lesz: 

= ∙ + ∙        (2) 

ahol  a maradék vagy reziduális erők az i csomópontban, x irányban, a t időpillanatban, 
 a tömeg,  a csillapítási tényező. A módszer a szerkezet mozgását követi a , + ∆ , +

2∆  és további időpillanatokban. Egy időlépésben feltételezzük, hogy a sebesség lineárisan 
változik az idővel, így 

= ∆ / + ∆ / /2       (3) 

és a gyorsulás konstans egy időlépésben 

= ∆ / − ∆ / /∆       (4) 

Miután ezeket az egyenleteket behelyettesítjük 2. egyenletbe azt kapjuk, hogy: 

= ∆
∆ / − ∆ / + ∆ / − ∆ /    (5) 

Ezt az egyenletet átrendezhetjük úgy, hogy a sebesség az új időpillanatban a bal oldalra 
kerüljön és az előző időpillanatbeli sebességből legyen kifejezve: 
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∆ / = ∆ / /∆ /
/∆ / + /∆ /    (6) 

A 6. egyenletben meghatározott sebesség segítségével meghatározható az elmozdulás és a 
csomópont x irányú új koordinátája: 

∆ = + ∆ ∙ ∆ /        (7) 

Hasonló egyenlet írható fel az y és z irányokra is. A 6. egyenlethez a reziduális erő könnyen 
kiszámítható, ha összegezzük minden csomópontban a belső erőket és a külső terheket: 

= + ∑ ∆         (8) 

Ezek után a dinamikus relaxáció számítási lépései a következők lesznek: 

1. A 8. egyenlet segítségével a reziduális erők meghatározása a szerkezet minden 
csomópontjában. 

2. A csomóponti sebességek kiszámítása a 6. egyenlettel. 
3. A szerkezet csomópontjainak új koordinátáit meghatározzuk a 7. egyenlet alapján. 
4. A mozgási energia ellenőrzése, hogy kisebb-e mint egy előre megadott határérték. 

Amennyiben a mozgási energia kisebb, mint a határérték, akkor a szerkezet megállt és 
ez a statikus megoldás. Ha a mozgási energia nagyobb, mint a határérték, akkor ugrás 
az 1. lépésre. 

A módszer konvergenciája kontrollálható az időlépéssel (∆ ), a csillapítási tényezővel (C) 
vagy a tömeggel, amelyet tetszőlegesen módosíthatunk a fiktív analízis miatt [4]. A csillapítás 
kezelésére egy alternatív megoldás a kinetikus csillapítás, amikor is a szerkezet csillapítási 
tényezője zérus, viszont minden csomópont sebességét nullára állítjuk, amikor egy mozgási 
energia csúcsot érünk el [4]. 

3. Dinamikus relaxáció párhuzamosítása MPI környezetben 

A dinamikus relaxáció párhuzamosításával már foglalkoztak a múltban is [2, 3, 4]. Ezek a 
kutatások arra jutottak, hogy a geometriai felosztás adja a legjobb megoldást. A geometriai 
felosztás azt jelenti, hogy a szerkezet végeselem hálóját felosztjuk nagyobb régiókra, ame-
lyeken párhuzamosan dolgozhatnak a processzorok. Az 1. ábra mutat egy példát. Az ábrán az 
látható, hogy a csomópontokat és az elemeket szétosztjuk a régiók között, míg a peremen a 
csomópontokat duplikáljuk. Mivel minden értéket a csomópontokban számolunk a dinamikus 
relaxáció esetén, ezért a régió peremén található csomópontoknál számított értékeket kell csak 
kommunikálni a processzorok között. Ez azt jelenti, hogy egy processzor kiszámolja a hozzá 
tartozó régió összes csomópontjában a reziduális erőket. Majd a peremen található 
csomópontok esetén a régiók kicserélik a részeredményeket. Ezeket a részeredményeket 
összegezve minden régió minden perem csomópontja a teljes reziduális erőt ismerni fogja, 
mintha a végeselem háló nem lenne szétosztva. A reziduális erők számítása után minden 
processzor függetlenül ki tudja számolni a további értékeket, pl. a 6. és 7. egyenletekkel. 
Végül a konvergencia megállapításához még egy globális kommunikációra szükség lesz az 
összes processzor között. A dinamikus relaxáció párhuzamos implementációjának sematikus 
ábrája a 2.a. ábrán látható. 
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1. ábra. Egy végeselem háló elem alapú felosztása régiókra és a szükséges kommunikáció 

4. Dinamikus relaxáció párhuzamosítása GPU környezetben 

Rek és Nemec [6] publikálta a dinamikus relaxáció párhuzamos változatát GPU rendszerekre. 
Implementációjukban elem alapú felosztást használnak, így a szinkronizációra a szálak 
blokkjai között speciális módszert kellett kidolgozni. Kettő darab GPU kernelt hoztak létre. 
Az első GPU kernelben a belső és külső erőket, illetve azok összegével a reziduális erőket 
határozták meg. Ezután a program visszatért a CPU-hoz és lényegében ez jelenti a 
szinkronizációt a GPU-n futó összes szál között. Ezután a második GPU kernel kiszámolja az 
elmozdulásokat és mozgásokat. 
Ebben a cikkben egy másik megoldás kerül bemutatásra. Az új megközelítés megértéséhez a 
következő kódrészletet érdemes figyelembe venni. A kódrészlet az összes kábel elem esetén 
kiszámolja a belső erőket és hozzáadja az elem végcsomópontjaihoz tartozó retiduális 
vektorhoz. 
 
for(i = 0; i < nelems; i++) 

{ 

  /* kábel elem csomópontjai */ 

  n1 = nodes[i][0]-1; 

  n2 = nodes[i][1]-1; 

   

  /* aktuális hossz és hossz komponensek meghatározás */ 

  link_length = 0.0; 

  for(k = 0; k < dimension; k++) 

  { 

    dl[k] = (coords[n2][k] - coords[n1][k]); 

    link_length += dl[k] * dl[k]; 

  } 

  link_length = sqrt(link_length);  

   

  young = material[i]->YMod;    /* Young's modulus*/ 

  area  = material[i]->dParam1; /* km terület */ 

  deltal = link_length - init_length[i]; 

  /* belső erő meghatározása */ 

  force = deltal * young * area / init_length[i]; 

   

  for(k = 0; k < dimension; k++) 

  { 
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    /* belső erő komponensek x, y és z irányban */ 

    dr = dl[k] * force / link_length; 

     

    /* erő komponensek hozzáadása a csomóponti értékekhez */ 

    residual[n1][k] += dr; 

    residual[n2][k] -= dr; 

  } 

} 

 
A kódrészletben a vastagon szedett két sor okozza a problémát, mivel párhuzamos futtatás 
esetén lényegében egy versenyhelyzetet hoznak létre. A versenyhelyzet elkerülhető kritikus 
szekcióval, vagyis szálak közötti kommunikációval, szinkronizációval, de GPU rendszeren a 
szinkronizáció csak szál blokkok között lehet vagy a GPU kernelből való kilépéssel. 
Ennek a szinkronizációs problémának az egyik megoldása a ciklus átszervezése. Ebben az 
esetben a ciklus az összes csomóponton fog végigmenni.  
 
for(j = 0; j < nnode; j++) 

{ 

  /* j csomóponthoz kapcsolódó elemek száma */ 

  ne = n_node_elem[j]; 

  /* j csomóponthoz kapcsolódó elemeken végigmegyünk */ 

  for(ie = 0; ie < ne; ie++) 

  { 

    /* i-edik elem, ami a j csomóponthoz kapcsolódik */ 

    i = node_elem[j][ie]; 

 

    /* i-edik elem csomópontjai */ 

    n1 = nodes[i][0]-1; 

    n2 = nodes[i][1]-1; 

 

    /* aktuális hossz és hossz komponensek meghatározás */ 

    ... 

    /* belső erő meghatározása */ 

    ... 

    for(k = 0; k < dimension; k++) 

    { 

      /* belső erő komponensek x, y és z irányban */ 

      dr = dl[k] * force / link_length; 

 

      /* csak a j csomóponthoz adjuk hozzá az erő komponenst */ 

      if(j == n1) residual[n1][k] += dr; 

      if(j == n2) residual[n2][k] -= dr; 

    } 

  } 

} 

 
A GPU rendszeren ez azt fogja jelenteni, hogy egy szál egy csomópontot számol és az összes 
hozzátartozó elemet. Ebben az esetben nincs versenyhelyzet, mivel egy szál csak egy pozíciót 
fog módosítani a reziduális vektorban. Ezzel a megoldással egy GPU kernel tudja kiszámolni 
a csomópontban a reziduális erő értékeket és a csomópont elmozdulásait is. 
Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy ebben az esetben a véges elemeket annyiszor fogjuk 
számolni ahány csomópontjuk van. Kábel elemek esetén ez kétszeres, membrán elemek 
esetén háromszoros számítást jelent. Bár ez nem túl hatékony, de mivel a GPU-k számítás-
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orientált rendszerek és így nem kell megszakítani a GPU kernelt, ezért elvileg jó hatékonyság 
várható. 
További kérdés lehet a mozgási energia kiszámítása a GPU rendszeren, mivel elvileg globális 
kommunikációra van szükség a kiszámításához. Egyik lehetőség, hogy a reziduális erők, 
sebességek és elmozdulások kiszámítása után a sebességeket a GPU-ról visszamásoljuk a 
CPU-ra és a CPU segítségével számoljuk ki. Ez az adatmásolás sajnos nem lenne túl 
hatékony. Másik megoldás, hogy az összegzést a GPU-n végezzük el. Szerencsére egy vektor 
elemeinek összegzésére már léteznek optimalizált módszerek [7] és jelen helyzetben is 
nagyon jól használhatók. 
Végül a 2.b. ábrán látható a dinamikus relaxáció iterációja GPU rendszeren. A szürke 
dobozok a GPU kerneleket jelzik, minden más műveletet a CPU-n kell végrehajtani. A 
„kernel step” kernel számítja ki a reziduális erőket, elmozdulásokat és új koordinátákat egy-
egy csomópont esetén. Amikor ez a kernel véget ér, egy implicit korlát („barrier”) miatt 
minden szál futását megvárja a CPU a folytatáshoz. Ez lényegében egy szükséges 
szinkronizáció, mivel csak ezután kezdődhet majd el a mozgási energia kiszámítása. A 
„kernel reduction” kernel fogja a mozgási energiát kiszámolni. Az összegzés után csak egy 
értéket, a globális mozgási energiát, kell visszamásolni a GPU memóriájából a CPU 
memóriájába. A globális mozgási energia alapján dönti el a módszer, hogy elértük-e a statikus 
állapotot. 

5. A módszer hatékonysága 

A módszer egy PC-n (Intel Core2 Quad CPU, 2.83GHz, 4GB RAM), amelyben egy NVIDIA 
GeForce GTX 780 grafikus kártya található, került kipróbálásra. Az operációs rendszer 64- 
bites Windows 10 és az NVIDIA driver verziója 353.62. A programot dupla precizitás 
használatára kellett fordítani, mivel egyszeres precizitás esetén a dinamikus relaxáció nem 
konvergál a szükséges 108–os pontossággal. 
Az algoritmus hatékonyságának méréséhez a 3. ábrán látható kábel háló több verziója lett 
létrehozva. A kábel vonalak száma függőleges értelemben n és vízszintes értelemben m. Az 
1. táblázat tartalmazza a mérésekben használt végeselem hálók paramétereit. 
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(a)     (b) 

2. ábra. (a) A dinamikus relaxáció párhuzamos implementációja MPI környezetben 
(b) A dinamikus relaxáció implementációja GPU környezetben 

 
 

 
3. ábra. Paraméteres végeselem háló kábel elemekkel 

 
 

Végeselem háló 
 

n x m 

Elemek száma Szekvenciális futtatási 
idő  

[sec] 

Párhuzamos futtatási 
idő 

[sec] 

Gyorsulás 

100x100 19 404 13.65 2.98 4.58 

200x200 78 804 62.73 5.38 11.66 

300x300 178 204 167.77 9.27 18.10 

400x400 317 604 313.02 14.47 21.63 

500x500 497 004 491.27 21.54 22.81 

600x600 716 404 708.33 30.20 23.45 

700x700 975 804 962.69 40.89 23.54 

800x800 1 275 204 1254.30 53.68 23.37 

900x900 1 614 604 1583.02 68.58 23.08 

1000x1000 1 994 004 1946.06 85.58 22.74 

 
A táblázatban szereplő futtatási idők 10 000 iterációra vonatkoznak. A táblázat azt mutatja, 
hogy a maximális gyorsulás 23.54 volt. Bár ez kevésnek tűnhet, de például közel két millió 
elem esetén a szekvenciális közel fél órás futás helyett a párhuzamos futtatás csak másfél 
percig tart. Figyelembe véve egy tervező mérnök idejét ez jelentős javulásnak tekinthető. 

1. táblázat. A példa végeselem háló paraméterei és futási idők 
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6. Összefoglalás 

A cikk a dinamikus relaxáció párhuzamosításának egy új változatát mutatta be. Az 
eredmények nagyon ígéretesek. További fejlesztési lehetőségek, hogy mivel a GPU számítás 
során a CPU nem csinál semmit, ezért a CPU is végezhetne számításokat. Másik fejlesztési 
lehetőség a GPU-n a shared memória használata. A jelen változat csak a globális memóriát 
használta. 

7. Köszönetnyilvánítás 

A kutatást eszközökkel támogatta az NVIDIA. További támogató volt a SmartDiag (PTE 
Kiválósági Központ) kutatócsoport. 
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Absztrakt: Napjainkban az adatok és a belőlük származó következtetések kiemelkedően fontos szerepet töltenek 
be egy megfigyelt folyamat kapcsán jellemző döntéshozatal során. Az alkalmazott adatok forrása kapcsán 
érdemes megemlíteni többek között az előadás fő témáját képező adatgyűjtő rendszereket és az általuk gyűjtött 
adatok alkalmazását. Egy mezőgazdasági folyamatokra specializált, IoT koncepcióra épülő eszköz fejlesztését 
szeretnénk bemutatni. A fejlesztés során figyelembe voltak véve a felhasználói igények és ennek megfelelően 
kerültek kiválasztásra az alkalmazott szenzorok és kiegészítők. Az fő kritérium a modularitás kivitelezése volt. A 
modulok által alkotott alrendszerek között CAN, illetve TWI buszon történik az adatátvitel a rendszerhez 
készített adatprotokollon keresztül. Jelenleg hat modul került fejlesztésre. A rendszer irányítója a vezérlő modul, 
mely Atmel AVR vagy ARM architektúrájú mikrokontrollert alkalmaz a további komponensek mellett. A 
rendszerhez csatlakoztatható felhasználói interfész modul, szenzor modulok. A rajtuk futó szoftverek Atmel 
Studio fejlesztőkörnyezetben készültek el, míg a nyomtatott áramkörök Autodesk Eagle alkalmazással kerültek 
tervezésre. A mért adatok egy MySQL adatbázisban kerülnek tárolásra, mely a méréseken és hibákon felül 
meghatározza a rendszer felépítését. A rendszer kezeléséhez fejlesztésre került egy asztali alkalmazás C# 
programnyelven, mely lehetőséget ad az adatok lekérdezésére, a beállítások módosítására, illetve statisztikai és 
adatvizualizációs módszerek alkalmazására. Emellett a webes alkalmazás lehetővé teszi a lekérdezések 
végrehajtását, míg a back-end modul a rendszer és az adatbázis közötti kapcsolat kialakítását. A jelenlegi állapot 
a gyakorlati tesztelések során felmerülő tapasztalatok és az adatbázisok bővítését célozza meg, mely által 
lehetőség nyílik a vezérlési feladatokhoz, illetve a menedzsment döntéshozatalhoz szükséges adatigényének 
kielégítésére. 

Kulcsszavak: mezőgazdasági adatgyűjtő, szenzorhálózat, Arduino, moduláris adatgyűjtő és vezérlő 

Abstract: Nowadays, the data and the conclusions are playing an important role in the decision-making of an 
observed process. As data source, it is worth mentioning, among other alternatives, the data acquisition systems 
and the data provided by them, which is the main topic of the presentation. We would like to demonstrate the 
development of a device based on IoT concept, specialized on agricultural processes. During the development, 
we considered the user needs and the sensors and accessories were selected accordingly. The main criterion was 
the implementation of modularity. The subsystems of the modules are connected via a CAN protocol or TWI bus 
using a data protocol. There are currently six modules developed. The control module is the main device that 
uses an Atmel AVR or ARM microcontroller beside the additional components. The user interface module, 
sensor modules, communication module and external device control module can also be connected to the system. 
The software running on them was developed in the Atmel Studio development environment, while the printed 
circuits were designed with Autodesk Eagle. The measured data is stored in a MySQL database that defines the 
system architecture in addition to the measurements and errors. To manage the system, a desktop application has 
been developed for C# programming language, which provides data query, modification of settings, and the use 
of statistical and data visualization methods. In addition, the web application allows queries to be executed, 
while the back-end module is designed to establish a connection between the system and the database. The 
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current state aims at expanding experiences and databases in the field of practical testing, enabling them to meet 
the data requirements for control tasks and decision making. 

Keywords: agriculture data acquisition, sensor network, Arduino, modular data acquisition and controller 
system 

1. Bevezetés 

Napjainkban a különböző folyamatok kapcsán felmerülő döntéselőkészítés során kiemelkedő 
szerepet játszik az eredményt közvetlenül vagy közvetetten befolyásoló adatok rendelkezésre 
állása. A döntéshozatal során alkalmazott adatok forrása lehet többek között egy statisztikai 
adatbázis, konvencionális nyilvántartásból származó adatbázis, mikro és makroszintű 
információs rendszerek adatbázisai, illetve további alternatívaként érdemes megemlíteni a 
környezeti tényezők mérését és az ebből származó adatok alkalmazását. Az adatgyűjtés és 
vezérlés kapcsán felmerül az Internet of Things (tárgyak internete) koncepció és a 
szenzorhálózat fogalma, melyek kifejezetten olyan céleszközökre jellemző egységes felépítést 
határoznak meg, melyek fő feladata az alkalmazott szenzorra jellemző környezeti tényezők 
számszerűsítése, illetve az egymással és külső rendszerekkel való kommunikáció 
megvalósítása valamilyen hálózati protokoll alkalmazásával. Az eszközök széles alkalmazási 
spektrumáról beszélhetnénk az okos ház gondolatától egészen az automatizált gyártósorig. 
Esetünkben döntően mezőgazdasági alkalmazású eszközök képezik a cikk témáját. 

2. Szakirodalmi áttekintés 

A szenzorhálózatok első megjelenéseinek egyike 1973-ra tehető a DARPA által 
megszervezésre került a Distributes Sensor Nets Workshop által, mely a szenzorhálózatokkal 
kapcsolatos olyan kihívásokra kereste a megoldást, mint a hálózati, jelfeldolgozási technikák 
és disztribútolt algoritmusok használata. A projekt egyik kimenetele az 1996-ban elkészült 
LWIM adatgyűjtő célrendszer volt, mely több szenzort, interfészt, digitális jelfeldolgozót, 
rádiós vezérlőt, illetve mikrokontrollert tartalmazott egy integrált áramkörön belül [13]. A 
fejlesztések koordinálása érdekében lefektették a kritériumokat, melyekhez hozzátartozik az 
energiatakarékosság, a lefedettség, a kapcsolati lehetőségek sokszínűsége, a skálázhatóság, a 
reszponzivitás, a bővíthetőség és a biztonság [11]. A vezeték nélküli protokollok és a 
számítási teljesítmény növekedése által létrejöttek single-hop architektúra leváltását célzó 
multi-hop architektúrájú hálózatok, melyek előrelépést jelentettek a skálázhatóság, a hatótáv 
és a megosztott feladatvégrehajtás terén [5]. 
Manapság a növekvő népesség, a klimatikus változások, illetve a mezőgazdasági 
alkalmazásban lévő területek csökkenése által mindent meg kell tennünk a termelékenység 
fenntartása és javítása érdekében az alapvető élelmiszerek előállítása kapcsán. Hasonló 
törekvés az folyamattal kapcsolatos adatok gyűjtése és alkalmazása [7]. Az eszközök és 
eljárások segítségével lehetőségünk nyílik a hozam monitoringra, hozam térképek készítése, 
lokálisan variálható tápanyag visszajuttatásra és növényvédelemre, topográfiára, sótartalom 
térképezésre, vagy nyomvonalkövető, önvezérlő rendszerek alkalmazására [13]. A rendszerek 
fő célja az öntözés, tápanyag visszapótlás, a kártevők elleni védekezés, és a kertészeti 
alkalmazások folyamatainak optimalizálása adatgyűjtés segítségével [12]. Az alkalmazási 
területen belül megkülönböztetünk mobil és rögzített megoldásokat. A mobil megoldások 
közé tartoznak az autonóm munkagépek és vele alkalmazható eszközparkok [8], vagy épp a 
robotikai eszközök. Az esetünkben is alkalmazott rögzített szenzorhálózatok kapcsán érdemes 
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megemlíteni az állattenyésztésen belül az állatok viselkedését, produktivitását és az egyes 
betegségek, mint a tőgygyulladás felmerülésének esélyét vizsgáló [1], az ivarzást mintázatok 
segítségével megállapító [6] és az esetleges sérüléseket megállapító rendszereket [9]. 
Szántóföldi alkalmazás kapcsán megemlíteném a talaj nitrogéntartalmának megállapítását 
[10]. Az üvegházakban lehetőség nyílik hőmérséklet, páratartalom talajnedvesség, napsütés 
erősség, szélerősség és szélirány [2], továbbá más kísérlet alapján a külső sugárzás 
éghőmérséklet, a burkolat hőmérséklet, a növény hőmérséklet és a talaj hőmérséklet 
jellemzőeinek mérésére, az adatok vezérlésen keresztüli alkalmazására, ezen felül a térbeli 
adatgyűjtés megvalósítására [3]. Üvegházak esetén számos lehetőséget biztosít ezeken túl a 
gépi látás alkalmazása [4]. 

3. Az adatgyűjtő és vezérlő rendszer fejlesztése 

A rendszer fejlesztése során kiemelkedően fontos kritériumként mutatkozott a modularitás 
kivitelezése, mely lehetővé teszi a párhuzamos műveletvégrehajtást, a célspecifikus 
használatot elősegítő bővíthetőséget és meghibásodás esetén a gyors helyreállítást. A 
fejlesztés kapcsán érdemes megemlíteni, hogy a modulok külön hardver és szoftver 
fejlesztését igényelték. A rendszer felépítése kapcsán a vezérlő modul a hierarchia felső 
szintén áll, mivel ez végzi a további modulok koordinálását, illetve ez segíti a további 
modulok között az adatátvitelt kivitelezését. A vezérlőhöz csatlakozó modulok saját 
mikrokontrollerrel és különálló hardverrel rendelkeznek, így önálló alrendszerként tekintünk 
rájuk. Az említett modulok CAN, illetve I2C buszon keresztül kommunikálnak egymással a 
program fejlesztésekor kialakított adatprotokoll segítségével. A csatlakoztatható modulok 
közé tartozik a felhasználói interfész modul, a kommunikációs modul, a szenzor modulok, a 
külső eszköz vezérlő modul és a vezeték nélküli modul. A felhasználó interfész modul a 
felhasználóval való interakció kialakítását teszi lehetővé az alkalmazott komponensei által. A 
kommunikációs modul a külső rendszerekhez (rendszerint hálózathoz) történő kapcsolódást és 
az adatok továbbítását teszi lehetővé. Az adatgyűjtő rendszer lényeges részét képezik a 
szenzor modulok, hiszen e modulok végzik a szenzorok koordinálását és az adatgyűjtést a 
vezérlő modul utasításainak megfelelően. A szenzor modulok alapvetően CAN busz 
alkalmazásával csatlakoznak a vezérlő modulhoz, ám kiegészíthetjük a rendszert vezeték 
nélküli modullal, mely csatlakoztatása esetén vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre a 
vezérlő modul és a szenzor modul között. A külső eszköz vezérlő modul meghatározott 
feltételek bekövetkeztekor (rendszerint küszöbértékektől való eltérés, vagy külső utasítás 
alapján) lehetőséget biztosít más, a rendszertől független eszközök kezelésére. 

3.1. Hardver 

Minden modul a feladatának megfelelően specializált hardverrel rendelkezik, mely tervezése 
során kiemelt figyelmet kell fordítani a felhasználó igényekre, ugyanis módosítása lényegesen 
nagyobb ráfordítással jár egy szoftveres probléma megoldásánál. A modulok irányítására az 
eddigi tapasztalatok alapján megfelelőnek talált AVR architektúrájú Atmel ATmega 2560 és 
ARM architektúrájú Atmel SAM3X8E mikrokontrollert került alkalmazásra. Az ARM 
architektúra alkalmazása az integrált CAN vezérlő és a nagyobb számítási teljesítmény 
érdekében került mérlegelésre. A modulok egyik fontos komponense az egységesített 
kiosztású RJ45 csatlakozó, mely magában foglalja mellett a modulok közötti kommunikáció 
megvalósításához szükséges CAN és I2C buszokhoz való hozzáférés mellett az 5V és 3,3V 
feszültségű tápellátást. A szenzor modulok esetében az egységesített csatlakozók emellett 
lehetőséget biztosítanak konkrét szenzorok csatlakoztatására egyvezetékes szabvány, I2C, 
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illetve analóg ágak (16 bites ADC) segítségével. A modulokra jellemző specifikus 
komponensek között érdemes megemlíteni a vezérlő modul kapcsán alkalmazott EEPROM-ot 
a beállítások tárolására és SRAM-ot a mérések és egyéb adatok átmeneti tárolására. A 
felhasználói interfész modul kapcsán megemlíthető a grafikus kijelző, passzív komponensek 
között a nyomógombok, piezzo hangszórót. A szenzor modulok kapcsán a csatlakozókon túl 
az egyszerű grafikus kijelző a jelenlegi állapot megjelenítésére, a kommunikációs modul 
kapcsán kiemelendő a GSM, Ethernet vezérlő és SD kártya foglalat. Jelszint illesztésre 
többször is szükség volt, ugyanis az AVR által alkalmazott 5V és az ARM által alkalmazott 
3,3V logikai feszültség konvertálást igényel. Természetesen a főbb komponensek kerültek 
felsorolásra, mely nem tartalmazza a minden modulra jellemző állapotjelzőket, tápellátást és a 
további passzív komponenseket (lásd 1. ábra). 

 
1. ábra. Az adatgyűjtő és vezérlő rendszer sematikus felépítése 

Forrás: Saját ábra 

A modulokat meghatározó nyomtatott áramkörök Autodesk Eagle alkalmazással kerültek 
tervezésre. Minden modulról két terv készült, melyből az egyik professzionális gyártási 
körülményeket feltételez a szűkebb elrendezés, vékonyabb vezetékek által, míg a másik 
változat az otthoni elkészítést segíti. Az utóbbi változat kivitelezésre került több példányban, 
melynek eredménye folyamatos használatban van. A készülékházról Autodesk Maya 
segítségével látványterveket készítettem, melyek megfelelnek a 3D nyomtatás esetén 
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felmerülő követelményeknek, így a későbbiekben ezek segítségével lehetne kivitelezni a 
végleges változatot, mely helyett jelenleg egyszerű készülékházakat alkalmaztunk. 

3.2. Szoftver 

Mivel a rendszer fejlesztése során ARM és AVR architektúrájú mikrokontrollerek kerültek 
alkalmazásra, a mikrokontrollerek közötti mobilitás programok tekintetében nem teljesen 
kivitelezhető, viszont a programcsoportok kialakításnak köszönhetően próbáltunk egységes 
metódusokat alkalmazni a könnyebb programozhatóság érdekében. Ennek megfelelően a 
belső halmazt képezi az alapprogram, mely az eszköz alapvető funkcióinak ellátását teszi 
lehetővé. Emellett minden modul rendelkezik az alapprogram mellett valamilyen 
eszközspecifikus és feladatspecifikus programmal. Az eszközspecifikus program az 
alapprogram funkciót felhasználva egy adott eszköz protokolljainak figyelembevételével éri el 
a csatlakoztatott eszköz működését. A feladatspecifikus program alkalmazza az előbbi két 
programcsoportot, illetve kiegészíti olyan funkciókkal, melyek elősegítik a rendszer által 
meghatározott cél elérését. Az alapprogram tartalmazza a mikrokontroller moduljainak 
vezérlését. A kommunikációs csatornákat kiemelve beszélhetünk itt az UART, SPI és I2C 
buszokról, de az ARM mikrokontroller esetén ugyanígy ide tartozik a CAN buszvezérlő is. 
Ezeken felül az alapprogram részét képezik a megszakítások kezelése, az időzítők 
működtetése és az energiatakarékossági funkciók kezelése. A programok fejlesztésére 
Arduino IDE helyett az Atmel Studio fejlesztőkörnyezetet használtunk beépített könyvtárak 
nélkül a nagyobb optimalizáltság elérése érdekében. A vezérlő modulon lévő program 
lényegesen eltér a többi modultól, ugyanis esetében inkább az irányítás, míg a többi modul 
esetében inkább az utasítások fogadása a mérvadó. A vezérlő modulon lévő program az 
indításkor az alapfunkciók inicializálása után próbamérést végez a szenzor modulok 
segítségével, majd a hibákat továbbítja a kommunikációs modul felé. Ezt követően az eszköz 
egy folyamatosan ismétlődő mérési ciklusba kerül, mely ütemezéséről egy aszimmetrikus 
időzítő gondoskodik. A ciklus magában foglalja a méréseket, azok továbbítását a felhasználói 
interfész modul felé megjelenítés, a kommunikációs modul felé tárolás és továbbítás, illetve a 
külső eszköz vezérlő modul felé a küszöbértékekkel való összehasonlítás és szükség esetén 
beavatkozás érdekében. A ciklus végeztével a rendszer alacsony áramfelvételi módba (WFI) 
kapcsol a mintavételezési ciklust meghatározó időzítő általi megszakítás észleléséig. 

4. Kiegészítő alkalmazások 

A kiegészítő alkalmazások az adatgyűjtő és vezérlő rendszer irányítását és az általa végzett 
mérések lekérdezését, feldolgozását teszik lehetővé. Ezek közé tartozik maga a mérési 
adatbázis, egy asztali alkalmazás, illetve egy webes alkalmazás. 
A távoli menedzselés kivitelezéséhez fejlesztésre került egy személyi számítógépekre készült 

alkalmazás C# programnyelven, Microsoft Visual Studio fejlesztőkörnyezetben. A program 
célja többek között a szenzorok és szenzor modulok kezelése, a mérési adatbázis kezelése, az 
alapbeállítások kezelése, az adatok paraméterezett lekérdezése, az adatok vizualizálása 
(idősoros és térbeli), illetve a közvetlen eszközvezérlés UART kapcsolaton keresztül. A 
program funkciói elérhetőek egy menüsor segítségével, illetve bizonyos funkciók 
megtalálhatóak a bal oldalon található gyors elérési szekcióban is. A mutatóeszköz 
menüpontra helyezésekor a program rövid leírást ad az általa elérhető funkciókról a könnyebb 
értelmezhetőség érdekében. A program indítása utána letöltésre kerül az alapadatbázis, mely 
alapján kitöltésre kerül a kezdőképernyő. A kezdőképernyőn megjelenik a különböző szenzor 
modulok által mért adatok utolsó egy napjának összegzése, minimum és maximum értéke 
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(amennyiben ezek elérhetőek), és a mérések száma. A szenzorok kezelése menüpontban 
lehetőségünk van új szenzor hozzáadására, egy meglévő szenzor törlésére, illetve adatainak 
módosítására. A szenzorok mérései menüpontban lehetőségünk van az adathalmazok 
lekérdezésére és megtekintésére. A funkció alkalmazásához az adathalmaz szűkítése 
szükséges, mely elvégezhető a vezérlő azonosítója, és az adat jellegének, illetve célzottan a 
szenzor sorszámának kiválasztásával. Az eszköz vezérlés menüben lehetőségünk van soros 
utasítások küldésére az eszköz felé. Az itt felsorolt műveletekhez az eszköznek közvetlen 
kapcsolatra van szüksége a programot futtató számítógéppel.  
A webes alkalmazás két fő részre osztható, melyből az egyik a felhasználó számára is elérhető 
felületet biztosít, míg a másik a háttértevékenységek végzésére összpontosít. A felhasználó 
számára elérhető, azaz front-end felület a mérési adatok, illetve a használat során felmerülő 
hibák lekérdezését teszi lehetővé a paraméterezést tekintve több módon. Lehetőséget biztosít 
ezenfelül a felhasználói jogosultságok kezelésére és az adatok exportálására, vizualizálására 
és aggregálására. A mobil eszközök alkalmazhatósága érdekében az oldal egyszerű 
reszponzív felépítéssel rendelkezik. A back-end modul lényegesen eltérő funkciókat lát el, 
ugyanis fő feladata a kommunikációs modul (mint hálózati vezérlővel ellátott hardver) és a 
mérési adatbázis közötti kapcsolat kialakítása. Az adatcsere során megtörténik az adatok 
azonosítása, szétválasztása, konvertálása és megfelelő táblába történő beillesztése. Funkció 
tekintetében jelenleg a méréssel és hibával kapcsolatos adatokat különböztetjük meg. A 
szenzor sorszáma egyértelműen meghatározza a beérkező adat tulajdonságait. Méréssel 
kapcsolatos adat esetén egyértelműen a mérés eredménye kerül rögzítésre, míg hiba esetén a 
hiba azonosítója, mely meghatároz egy, az adatbázisban tárolt hibajelenséget. Bizonyos 
esetekben a mérési adat konvertálást igényel. Ilyen példa lehet a DHT22 hőmérséklet és 
páratartalom mérő által nyújtott adathalmaz, mely értelmezése esetén szintén maszkolásra és 
egyéb műveletekre van szükség a megfelelő értelmezéshez. A konvertálás szükségességét a 
szenzor azonosítója határozza meg. A modul minden kérésre egy azonosítóval válaszol. Az 
válasz és ezzel együtt az azonosító hiányát gyakran hálózati hiba okozza, így ebben az esetben 
a felhasználói interfész modul jelez a hiba fennállása kapcsán. Amennyiben az azonosító 1 
értéket vesz fel, sikeres adatátvitelről beszélünk. A további értékek később alkalmazásra 
kerülő funkciókat takarnak, mely segítségével lehetőség nyílik az eszköz felől lekérdezéseket 
indítani. 
Az adatbázis két fő komponensre osztható, melyből az egyik a rendszer felépítését, az 
eszközök közötti hierarchiát, míg a másik a mérési eredményeket és felmerülő hibákat 
tartalmazza. Az adatbázis MySQL Workbench segítségével került megtervezésre illetve 
vizualizálásra, míg a futtatásához szükséges MySQL 5.6 keretrendszert az XAAMP 
segédprogram biztosította. A fő adatcsoportok, melyeket tárolnunk kell, magukba foglalják az 
alkalmazott vezérlők adatait, a csatlakoztatott szenzor modulok adatait, a szenzorok adatait és 
az általuk mért értékeket, illetve a mérések során felmerülő hibákat. Értelemszerűen ezen 
adatok képezik a fő táblákat. Normalizálás után a rendszer főbb tulajdonságai 10 táblával 
kerültek leírásra. A főbb tulajdonságok mellett a szenzorokat és szenzor modulokat leíró 
táblák tartalmaznak a lokalizáláshoz szükséges X, Y és Z attribútumokat, melyek által 
lehetőség nyílik a térbeli adatgyűjtés előnyeinek kihasználására az elemzések és vizualizálás 
során. Emellett a térbeli jegyzés lehetővé teszi a tér részekre bontását és a lokális tényezők 
változásának követését. A kapcsolatok meghatározzák az eszközök közötti hierarchiát is, 
mely meghatározza, hogy az adott szenzorok melyik szenzor modulhoz, ezek pedig melyik 
vezérlő modulhoz csatlakoznak. 
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5. Tesztelési tapasztalatok 

A rendszer tesztelése során három fő szakasz különböztethető meg. Az első lépés a fejlesztett 
modulokra jellemző funkciók különálló tesztelését, a második lépés a teljes rendszer együtt 
történő tesztelését, míg a harmadik lépés a rendszer gyakorlati feladatokra történő 
alkalmazását és az ebből adódó tapasztalatszerzést fedi le. Az első lépés során a modulokat a 
lehető legkisebb funkcionális részekre próbáltuk bontani, majd így vizsgálni a helyes 
működésüket. Az alapvető működést alátámasztó tényezők közé tartozik többek között a 
megfelelő adatátvitel, megszakítások, időzítők helyes működése, vagy épp konkrét szenzor 
vagy más eszköz (például a kijelző) megfelelő vezérlése. A vizsgálat a tényezőtől függően 
történhet az eredmények LED sorral való visszajelzésével több porthoz tartozó regiszter 
manipulálása által, azaz párhuzamos kapcsolat kivitelezésével, vagy az eszköz viselkedésének 
a leírásában szereplőkkel való összevetésével. A hatékony hibakezelés és a rendszer 
kialakításának egyszerű módosíthatósága érdekében az első lépésre jellemző tesztek átmeneti 
kapcsolási táblák és Arduino fejlesztői alaplapok segítségével kerültek kivitelezésre. Érdemes 
megemlíteni, hogy komplexebb műveletek esetében szimulátort és logikai analizátort 
alkalmaztam a folyamat működésének elemzésére és a hibák kezelésére. A részfunkciók 
helyes működése esetén a tesztelés második lépése következett a teljes rendszer, így az 
alrendszerek együttműködésének vizsgálata érdekében. Ebben a fázisban kiemelkedő 
fontosságú volt az eszközök közötti hierarchia (prioritások figyelembevétele) tesztelése. 
A harmadik lépés a gyakorlati feladatokra történő specializálást jelentette, mely egy jelenleg 
is aktuális, folyamatosan kivitelezett folyamatot jelent. A fóliasátor jó tesztelési környezetnek 
bizonyult, ugyanis segítségével lehetőség nyílt a térbeli adatgyűjtés alkalmazására széleskörű 
környezeti paraméterek számszerűsítését végző szenzorok segítségével. Emellett a környezeti 
tényezők vezérlési képessége is kivitelezhető volt a rendszer zárt jellegéből adódóan. Az első 
kísérlet során többek között hőmérséklet, páratartalom, fényerősség, talajnedvesség, 
szélerősség, szélirány került meghatározásra a fóliatársan kívül és belül egyaránt, az 
adatjellegtől függően egy vagy több (maximum 10) ponton. A mérési zónák lehatárolása 
homogén módon történt, ám a későbbiekben érdemes mérlegelni az inhomogén elrendezést a 
szomszédos adatok közötti eltérés figyelembevételével. A vezérlési feladatok kapcsán az első 
kísérlet meglehetően csekély lehetőséget biztosított az öntözés és szellőztetés automatizálása 
által. Az első teszt során a fő cél a rendszer megbízhatóságának tesztelése volt hosszabb 
működési idő által, illetve egy olyan adathalmaz előállítása, mely alkalmas lehet további 
elemzésre, következtetések megállapítására. Emellett az adathalmaz lehetővé teszi az input, 
azaz a mérési adatok és az output, azaz a külső eszköz vezérlő modul által irányított, 
környezeti paramétereket befolyásoló eszközök közötti adaptív vezérlési logika létrehozását. 
A tesztelések során felmerülő tapasztalatok és a korábban megállapított igények összevetése 
során felmerülő eltérések kiküszöbölése érdekében további tervek készültek. Ez tartalmazhat 
technikai fejlesztéseket, illetve az igényeknek megfelelően meghatározott célra történő 
specializálásokat. Emellett tervek között szerepel a grafikus felület dedikált grafikus 
vezérlővel való ellátása, ezzel csökkentve a mikrokontrolleren lévő terhet. A külső eszköz 
vezérlés kapcsán emellett folyamatos fejlesztés alatt áll egy adaptív vezérlést elősegítő 
rendszer, mely alapjául gépi tanulást alkalmaz. 

6. Összefoglalás 

Az adatgyűjtésre és vezérlésre alkalmas eszközök régóta alkalmazásban vannak, ám az 
egységesség hiánya, a magas beszerzési árak és a mezőgazdasági folyamatokra történő 
specializálás hiányosságai miatt érdemesnek ítéltük a vele való kísérletezést. A hasonló 
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rendszerek működésének teljes átlátása érdekében készült a szakirodalomban megfogalmazott 
és a korábbi fejlesztések kapcsán felmerülő tapasztalatok figyelembevételével egy moduláris 
adatgyűjtő és vezérlő rendszer, illetve annak közvetlen alkalmazási környezete. A fejlesztés 
magában foglalta a rendszer képző modulok hardver és szoftverének fejlesztését, emellett a 
rendszerrel kapcsolatban álló kiegészítő alkalmazások fejlesztését, ezen belül megemlítve egy 
asztali és webes alkalmazást, illetve az adatbázist. Az eszköz tesztelése különböző gyakorlati 
alkalmazások által folyamatosan zajlik, majd ennek megfelelően további fejlesztési 
lehetőségek kerülnek meghatározásra. A későbbiekben a cél a rendszer széleskörű 
alkalmazása, mely lehetőséget biztosítana több folyamat kapcsán felmerülő tapasztalatok 
gyűjtésére. A tesztek során keletkező adathalmaz segítségével vezérlési és elemzési 
módszerek kivitelezése a rendszer és a menedzsment számára egyaránt szolgáltatna adatot a 
vizsgált folyamattal kapcsolatban. 

Irodalomjegyzék 

[1] Ming-Chih Chen, Chien-Hsing Chen és Chong-Yu Siang: Design of Information System 
for Milking Dairy Cattle and Detection of Mastitis, Mathematical Problems in 
Engineering (2014), 1–9. 

[2] Dilip D. Chaudhary, Sham P. Nayse és Laxman M. Waghmare: Application of Wireless 
Sensor Networks for Greenhouse Parameter Control in Precision Agriculture, 
International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN) 3 (2011), 140–149. 

[3] Giuseppe Aiello, Irene Giovino, Mariangela Vallone, Pietro Catania és Antonella 
Argento: A Decision Support System based on multisensor data fusion for sustainable 
greenhouse management, Journal of Cleaner Production (2017), 1–16. 

[4] Guoxiang Sun, Yongbo Li, Yu Zhang, Xiaochan Wang, Man Chen, Xue Li és Tingting 
Yan: Nondestructive measurement method for greenhouse cucumber parameters based on 
machine vision, Engineering in Agriculture, Environment and Food 9 (2016), 70–78. 

[5] Jens Mittag, Florian Thomas, Jérôme Härri és Hannes Hartenstein: A Comparison of 
Single- and Multi-hop Beaconing in VANETs, Institute of Telematics, University of 
Karlsruhe, Germany (2009), 1–11. 

[6] L. Mattias Andersson, Hironao Okada, Ryotaro Miura, Yi Zhang, Koji Yoshioka, Hiroshi 
Aso és Takayuki Itoh: Wearable wireless estrus detection sensor for cows, Computers and 
Electronics in Agriculture 127 (2016), 101–108. 

[7] Murat Dener és Cevat Bostancioglu: Smart Technologies with Wireless Sensor Networks, 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 195 (2015), 1915–1921. 

[8] Mariano Gonzalez-de-Sotoa, Luis Emmi, Isaias Garcia és Pablo Gonzalez-de-Santosa: 
Reducing fuel consumption in weed and pest control using robotic tractors, Computers 
and Electronics in Agriculture 114 (2015), 96–113. 

[9] Matti Pastell, Minna Kujala, A. M. Aisla, Mikko Hautala, V. Poikalainen, Jaan Parks, I. 
Veermäe és Jukka Ahokas: Detecting cow’s lameness using force sensors, Computers and 
Electronics in Agriculture 64 (2008), 34–38. 

460



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

[10] Rory Shaw, R. Murray Lark, A. Prysor Williams, Dave Robert Chadwick és Davey L. 
Jones: Characterising the within-field scale spatial variation of nitrogen in a grassland 
soil to inform the efficient design of in-situ nitrogen sensor networks for precision 
agriculture, Agriculture, Ecosystems and Environment 230 (2016), 294–306. 

[11] Shareif M. A. Oteafy és Hossam S. Hassanein: Dynamic Wireless Sensor Networks, 
FOCUS Networks and Telecommunications Series, Willey, (2014). 

[12] Aqeel-ur-Rehman, Abu Zafar Abbasi, Noman Islam és Zubair Ahmed Shaikh: A review 
of wireless sensors and networks' applications in agriculture, Computer Standards & 
Interfaces 36 (2014), 263–270. 

[13] Waltenegus Dargie és Christian Poellabauer: Fundamentals of Wireless Sensor 
Networks, Willey, (2010). 

461



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

 

462



Informatika a felsőoktatásban 2017 konferencia, Debrecen, 2017. augusztus 29–31. 

ERP oktatása e-learning tananyagokkal 

ERP Training with E-learning Materials 
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Absztrakt: A vállalatok az integrált vállalatirányítási rendszerekre (ERP) támaszkodva kezelik, rendezik és 
elemzik az adatokat. Megfigyelik a megrendeléseket, számolják a költséglapjait és gondoskodnak a CRM-ről. Az 
ERP-alkalmazások folyamatosan összekapcsolják az alkalmazottakat, és biztosítják, hogy minden részleg 
hozzáférhessen az általuk szükséges információkhoz. Az alkalmazottaknak azonban hatékony ERP online 
képzésre van szükségük ahhoz, hogy felhasználhassák ezt a szoftvert, és adatokat gyűjtsenek.  
Az ERP szoftver értékes információkat nyújt a vállalat működéséről. De vajon az alkalmazottai kihasználják-e az 
alkalmazás lehetőségeit, funkcióit?  
Az online oktatás folyamatosan növekvő felhasználása azt jelenti, hogy a diákok számára a hagyományos, 
személyes szemléletű eszközöket a virtuális osztályteremben ki kell terjeszteni. A kifejlesztett ERP e-Learning 
modellek összegyűjthetők a szakirodalomban, bár a nyílt irodalomban csak kevés ERP e-learning modell létezik.  
Véleményem szerint az ERP-képzésben az e-learning modell felhasználását az egyetemektől kell kezdeni. 
Tanulmányomban egy lehetséges modellt mutatok be. 

Kulcsszavak: ERP, e-learning, képzés, tananyag 

Abstract: Companies rely on Enterprise Resource Planning (ERP) software to manage, organize, and analyse 
data. They track their orders, calculate their expense sheets, and take care of CRM. ERP applications keep the staff 
connected and ensure that every department has access to the information they need. However, employees need 
effective ERP online training to utilize this software and collect data. 
The ERP software offers valuable insights into your company’s operations. But do employees make the most of 
the application's potentials and functions?  
The ever increasing use of online education dictates that the use of traditional face-to-face tools for students must 
be expanded into the virtual classroom. ERP e-Learning models can be gathered from the literature although there 
are only few ERP e-Learning models obtainable in the open literature. 
My opinion is that the utilization of an e-Learning model in ERP training should be started from the universities. 
In my paper a possible model is presented. 

Keywords: ERP, e-Learning; training; curriculum 

1. Bevezetés 

Az álláshirdetések böngészésekor gyakran tapasztalható, hogy a legtöbb munkaadó olyan 
alkalmazottat szeretne a dolgozói között tudni, aki birtokolja a munkavégzéshez szükséges 
szakterület elméleti és gyakorlati tudásanyagát egyaránt. Ez nem jelent problémát azoknak 
a jelentkezőknek, akik a korábbi években az iskolai tanulmányaik során megszerzett elméleti 
tudásuk mellé a munkával eltöltött évek alatt ismereteiket gyakorlati tudással is tudták bővíteni. 
Bajban vannak a munkaerőpiacon frissen megjelent diplomások, hiszen ritkán tudják felvenni 
a versenyt a gyakorlati tapasztalattal rendelkező jelöltekkel. Ahhoz, hogy közel egyenrangú 
partnerekké váljanak ezen a területen, elengedhetetlen a gyakorlatorientált oktatás elterjesztése. 
Található erre példa a legkülönfélébb tudományterületeken – például orvostudományok, 
agrártudományok, természettudományok stb. – ahol egyrészt valóságos körülmények között 
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sajátíthatják el a hallgatók a szakma fogásait, másrészt – elsősorban gazdaságtudományok 
esetében – különböző szimulációs gyakorlatok segítségével.  
Az Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campusán lassan húsz évvel 
ezelőtt kezdődött el az a program, amelynek keretében a gazdaságtudományi és informatikai 
képzésben részt vevő hallgatók az integrált vállalatirányítási rendszerek (ERP) kezelésében 
szereznek jártasságot. Elmondhatjuk, hogy egyre jelentősebb azoknak a vállalatoknak a száma, 
ahol ilyen rendszert használnak a belső folyamatok összehangolására, a vállalat működését 
visszatükröző adatok elektronikus tárolására, a vezetői döntések támogatására. Az 1. ábra az 
EU környező országaiban mutatja a rendszerek elterjedtségét vállalati méretkategóriánként.  

 
1. ábra. ERP-t használó vállalatok aránya az Európai unió környező országaiban  

vállalati méretkategóriánként 2015-ben 
Forrás: EUROSTAT adatok alapján saját szerkesztés 

Jól látható, hogy a kis- és közepes vállalati méretkategóriában Magyarországnak meglehetősen 
nagy a lemaradása nem csak az EU-s átlagtól, hanem a környező országok adataitól is. A 
nagyvállalati méretkategóriában is csupán Bulgáriát és Romániát előzzük meg. 

2. Az ERP rendszer oktatásának beépítése, képességek fejlesztése 

A rendszerek nagyon fontos jellemzője, hogy úgynevezett modulokból épülnek fel, aminek 
eredményeként akár a teljes vállalati struktúrát képesek lefedni. Ennek hatására megszűnnek az 
úgynevezett szoftverszigetek, amelyek nagy hátránya, hogy a különböző szervezeti egységek 
által rögzített adatok más szervezeti egységek nyilvántartásaiban csak különböző 
„trükközések”, ismételt rögzítés által kerülhetnek be. A moduláris felépítésnek másik fontos 
előnye, hogy lehetővé válik a rendszerek modulonként történő bevezetése. Ezt a tulajdonságot 
használtuk ki, amikor elkezdtük a vállalatirányítási rendszerek gyakorlatorientált oktatását. A 
következő tényből indultunk ki: mivel egy ilyen rendszer képes valamennyi – a vállalat 
működéséhez kapcsolódó – folyamatot kezelni, a legkülönfélébb tantárgy keretében nyílik 
lehetőség egy-egy funkció bemutatására. Az előzetes tervek szerint ezek a következők voltak: 

– Controlling 
– e- Business 
– Folyamatmenedzsment 
– Logisztika 
– Projektmenedzsment 
– Stratégiai és üzleti tervezés 
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– Vállalatgazdaságtan 
– Vállalati információs rendszerek 
– Vállalati pénzügyek 
– Vezetői számvitel 

A szűkös órakeret miatt néhány tantárgy keretében nyílik lehetőség az ERP minden tanórán 
történő használatára. A többi esetben szemléltető eszközként történik meg a használata. A 
tantárgyak többségében heti két órában van lehetőség az elméleti és két órában a gyakorlati 
ismeretek közvetítésére. Ez 12-14 hetes szorgalmi időszakkal számolva valóban kevésnek 
mondható, ezért szükséges olyan oktatási rend kialakítása, amely a legalapvetőbb, ugyanakkor 
a legjellemzőbb tevékenységeket mutatja be. Ennek megfelelően az alábbi feltüntetett kurzusok 
esetében és témaköröknél van lehetőség egy-egy alkalommal az ERP használatát bevonni a 
képzésbe: 

Logisztikai kurzusok 
Operatív szinten 

– Beszerzési rendelési riportok, kimutatások 
– Vevői rendelések, jelentések kezelése 
– Készletkimutatás, telephelyenként, raktáranként 
– Raktár kapacitásjelentés 
– Termelési terv, gyártási anyagszükséglet kimutatása, rendszere 

Taktikai (tervezési) szinten 
– Előrejelzés elemzés 
– Elfekvő készletjelentés 
– Vevő kiszolgálási szint (UFR1 mutató) 
– Forgási sebességek készleteknél 
– KPI-ok 
– ABC analízis, XYZ analízis 
– Day of Supply mutató képzése (DOS) 
– Dolgozói teljesítmény értékelés 
– Gyártási eredmények kiértékelése (műveleti terv-tény elemzés) 
– Anyagfelhasználás elemzés (terv-tény) 
– Késztermék nyomon követés 

Értékteremtő folyamatok menedzsmentje 
– Készletgazdálkodás, MRP I. és II., értékesítési folyamat nyomon követése 

E-business 
– Ügyfélkapcsolat menedzsment 

Vezetői számvitel 
– Költségek elszámolása 
– Önköltségszámítás 

Folyamatmenedzsment 
– Gazdasági folyamatok nyomon követése; pl. termelési-, gyártási folyamatok, 

pénzügyi folyamatok stb. 
– Riportok, jelentések a folyamatokról 

Projektmenedzsment 
– Projektek tervezése, megvalósítása, gazdasági értékelése, lezárása, monitoring 
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Vállalati pénzügyek 
– Beruházás gazdaságossági számítások 
– Likviditási tervek elkészítése 
– Jövedelmezőségi helyzet vizsgálata 

Az elmúlt években több ezer hallgató ismerkedett meg legalább egy szemeszteren keresztül az 
ERP rendszerek használatával. Közülük voltak, akik további szemesztereken át a fenti 
kurzusokon használták ki az ERP azon tulajdonságát, hogy a legkülönfélébb gazdasági 
folyamatokat modellezik, így a kurzus egy-egy témakörének feldolgozásakor segítségül tudták 
hívni. 
Campusunkon első tantárgy ahol a hallgatók betekintést nyernek az ERP rendszerek 
használatába a Bevezetés az informatikába, illetve a Gazdasági informatika alapjai. Itt a 
működtetéshez szükséges alapismereteket és alap készségeket szerzik meg. Később, miután az 
alapozó tárgyakat sikeresen teljesítették egy teljes szemeszteren keresztül ismerkedhetnek az 
integrált rendszerek funkcióival a Vállalati információs rendszerek kurzuson, melynek 
keretében a pénzügyi modul használatába nyernek betekintést. Ugyanúgy, ahogyan egy 
vállalatnál, az ERP esetében is központi szerepet kapnak a pénzügyi folyamatok. Maga a 
pénzügyi modul kapcsolatban áll a legtöbb egyéb modullal, ezért az elvégzendő feladatokat és 
az elvégzésük során bekövetkezett változásokat, a folyamatok egymásra épülését pontosan meg 
kell tervezni. A gyakorlati képzés során magas prioritással rendelkezik a megbízható 
adatkezelés, ezen kívül nagy hangsúlyt fektetünk a következőkre: 

– egy-egy rendszer elvárt működéséhez elengedhetetlen annak paraméterezése, 
– a törzsadatok, törzsadatbázisok használata alapkövetelménye a folyamatos műkö-

désnek, 
– a rendelkezésre álló bizonylatok alapján a tranzakciós adatok rögzítésére, 
– a folyamat végén különböző listák, jelentések készítésére.  

Az elvégzett feladatok fontos hatása, hogy egy rendszerszemléletű gondolkodásmód kezd 
kialakulni. Ezen kívül a hallgatók látják, hogy egyszerű adatokból hogyan lesz információ, a 
döntések előkészítéséhez szükséges – a legkülönfélébb formát felvevő – jelentés. A következő 
tantárgy, ahol több órán keresztül ismerkednek az integrált rendszer nyújtotta lehetőségekkel a 
Logisztikai információs rendszerek. Itt különböző logisztikai folyamatokat modelleznek 
elsősorban a raktározáshoz, valamint a beszerzéshez és értékesítéshez kapcsolódóan.  
Egyre több olyan ERP rendszerről lehet hallani, amelyek nem csak a gazdaságtudományi 
területekhez szorosan kapcsolódó funkciókat integrálják (pénzügy, logisztika, controlling, 
döntéstámogatás stb.), hanem attól távolabbi területeket is, mint például az ügyvitel. Ez az a 
terület, ahol a dokumentum menedzsment, az ügyiratkezelés keretében szintén egy integrált 
rendszer nyújtotta előnyökkel és lehetőségekkel szembesülhetnek a hallgatók. A tantárgy 
keretében a gyakorlatban, kísérhetik nyomon egy ügyirat útját a beérkezéstől az irattári 
selejtezésig, természetesen mindezt elektronikus formában. Az órákon 4-5 fős csapatban 
történik a feladatok elvégzése, amelyen belül a szerepkörök – és ezzel együtt a feladatkörök – 
folyamatosan változnak, aminek eredményeként erősödik a csapatszellem, az alkalmazkodó 
készség, a döntéshozó képesség. A workflow segítségével folyamatosan nyomon követhetik a 
csapat folyamatban lévő és elvégzett feladatait, ezáltal a folyamatszemlélet nyújtotta 
lehetőségekre is láthatnak példákat. 
Egy integrált rendszer oktatási anyagának kidolgozása, egy – egy feladat megoldatása, a 
számonkérés, ugyanabban a pillanatban akár negyven hallgatóval problémákba ütközhet. A 
gyakorlatban például a legritkább esetben fordul az elő, hogy két munkatárs ugyanabban az 
időpontban ugyanahhoz az adathoz akar hozzáférni. A képzésben ez elég gyakori, hiszen 
mindenki ugyanazt a feladatot végzi. Ezt azzal lehet áthidalni, hogy minden hallgató, aki 
egyazon időpontban dolgozik, különböző vállalati adatbázisokhoz kapcsolódik. Viszont az 
adatbázisok helye lehet egy szerver háttértárolója, így bárhonnan hozzá lehet férni. A feladatok 
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végrehajtásának ellenőrzését, az értékelést minden rögzített törzsadat, és tranzakció esetén a 
hallgatót azonosító kód segíti. Mindenki az egyéni azonosítójával ellátott törzsadatokat 
használja a saját gazdasági eseményeinek a rögzítésénél. A kialakított azonosítási pontoknak 
köszönhetően például az elvégzett könyvelési feladatok azonosíthatóvá válnak. Az elsődleges 
cél az oktatási tematika kialakításával, hogy ne csak az információ előállítását, összegyűjtését 
szemléltessük, hanem azt is, hogyan lesz az egyszerű papír alapú adathordozón rögzített adatból 
elektronikus adat, majd pedig jelentés. Az oktatásban alkalmazott programok jól szemléltetik a 
rendszerek következő tulajdonságait:  

– Folyamatszemléletűség 
– Moduláris felépítés 
– Standardizálhatóság 

Az ERP rendszerben való munkához egy általunk kialakít oktatási modell és az ERP használatát 
segítő esettanulmány csomag, videó anyag illetve vállalati adatbázis nyújt segítséget. Az alábbi 
felsorolás bemutatja, hogy milyen szituációkba kell a hallgatóknak beleképzelni magukat egy-
egy feladat végrehajtása során:  

ABC analízis Ajánlat – önköltség Ajánlat – számla 

BGC mátrix Beruházás Beszállítói verseny 
Beszerzés – diszpozíció Boltnyitás Csomagoló anyag 
Egyedi igények Felkészülés autóipari 

beszállításhoz 
Hitelkérelem 

Időbeli elhatárolás Ingatlan – beruházás Javítási megbízás 
Kampánytervezés – reklám Kapacitás – fedezetszámítás Készletgazdálkodás – 

minimum készlet  
Költségszámítás Költségszámítás – készlet Likviditás – fizetési 

magatartás 
Pénzügyi diagnózis Pénzügyi mutatók Teljesítménybér 
Új technológia Új termék projekt  

Az esettanulmányok végén különböző nehézségi fokú kérdésekre kell válaszolni a 
hallgatóknak. A feladatok megoldásához szükséges segédanyagokat leírás és videó anyag 
formájában otthonról is elérhető portálon találják meg. 
A 2. ábra a portál látogatottságát mutatja. 
Az ábra adatai szerint megállapítható, hogy a hallgatók otthoni körülmények között is jelentős 
időt szántak a feladatok megoldására, illetve a szorgalmi időszakban szinte folyamatos volt a 
portál használata. Az is jól látható, hogy elsősorban az esettanulmányokat tartalmazó oldalakat 
látogatták leggyakrabban, illetve, a vendéglátáshoz, pénzügyekhez, gyártáshoz kapcsolódó 
segédanyagokat vették igénybe. 
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2. ábra. Portál statisztikája 

Forrás: saját szerkesztés 

3. Oktatási tapasztalat, vélemények 

Az eltelt évek alatt folyamatos a kapcsolat az oktatott programokat szállító cégekkel, 
tapasztalatainkat kíváncsian fogadják. Elmondható, hogy sikerült megtalálni azokat a 
leglényegesebb területeket a rendszerek oktatásában, amelyek ismeretének birtokában szívesen 
fogadják végzett hallgatóinkat az állásinterjúkon. Igényként jelent meg a munkaadók részéről, 
hogy az általános ismereteken túl szívesen vennék, ha egy konkrét szakterületet, modult 
nagyobb részletességgel mutatnánk be. Itt elsősorban a logisztikai folyamatok és az ehhez 
kapcsolódó modul használatának elsajátítása valamint a informatika területén a programozási 
feladatok ellátása fogalmazódott meg. 
A munkaadók mellett a hallgatók véleményére is kíváncsi voltam az ERP rendszerek 
oktatásának hasznosságával kapcsolatban. A véleményeket mutatja a 3. ábra. 
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3. ábra. Hallgatói vélemények a vállalati információs rendszerekről 

Forrás: saját szerkesztés 

Az ábráról leolvasható, hogy a hallgatók közel 90 %-át érdekli az ERP működése, és körülbelül 
60 %-ban valószínűsítik legalább közepes mértékben, hogy a későbbiekben is szükségük lesz 
az elsajátított ismeretekre. A megkérdezettek majdnem 70 %-a további képzésben is szívesen 
részt venne. Az 1. és 2. táblázat a fenti kérdések további összefüggéseit mutatja. 
 

  Ha lenne rá lehetősége részt venne-e akkreditált 
továbbképzésben? 

 
Igen Nem Végösszeg 

Érdeklik-e 
Önt az ERP 
rendszerek, 
azok 
működése? 

Igen 72% 28% 100% 

Nem 50% 50% 100% 

Végösszeg 69% 31% 100% 

 
1. táblázat. Az információs rendszerek iránt érdeklődők tanfolyamon való részvételi hajlandósága 

Forrás: saját számítás 

A felmérés alapján jól látható, hogy az érdeklődő hallgatók majdnem háromnegyede lenne 
hajlandó elmélyíteni ismereteit továbbképzés keretében. Az 1. táblázatból az is leolvasható, 
hogy a nem érdeklődő hallgatók fele szintén részt venne további tanfolyamon, ha erre 
lehetősége nyílna. Ennek okát mutatja a 2. táblázat. 
  

Válasz 

Válasz 
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  Elképzelhetőnek tartja-e, hogy olyan munkakörben dolgozzon, ahol szükséges 
lesz egy ERP rendszer használatának ismerete? 

 
Nagyon 

valószínűnek 
tartom 

Közepes 
mértékű a 

valószínűsége 

Minimális a 
valószínűsége 

Biztosan nem 
dolgozom 

információs 
rendszerrel 

Végösszeg 

Érdeklik-e 
Önt az ERP 
rendszerek, 
azok 
működése? 

Igen 28% 42% 30% 0% 100% 

Nem 0% 0% 83% 17% 100% 

Végösszeg 24% 37% 37% 2% 100% 

2. táblázat. Az információs rendszerek iránt érdeklődők véleménye a jövőre vonatkozóan 
Forrás: saját számítás 

Megállapítható, hogy az ERP rendszerek iránt nem érdeklődők is – minimálisan ugyan, (83 %) 
– valószínűsítik, hogy a jövőben szükségük lehet a megtanultakra. Ennek is köszönhető az 
akkreditált tanfolyamon részt venni kívánkozók magas aránya, hiszen további gyakorlatot 
szerezhetnek az integrált rendszerek kezelésével kapcsolatban. 

Összefoglalásként a következő megállapításokra jutottam: 
– A gyakorlatorientált oktatás előtérbe helyezése jó döntésnek bizonyult, mert a 

hallgatók maguk is érzik az ERP rendszerek fontosságát. 
– A kialakított vállalati adatbázis struktúra elősegíti, hogy hallgató a feladatokat végre 

tudják hajtani. 
– Az egyedi kódstruktúra használatával a hallgatók tevékenysége folyamatosan 

nyomon követhető az integrált rendszeren belül is. 
– A létrehozott oktatási forma és tematika alkalmazható az alap és felsőoktatási 

szakképzésben, a felnőttképzésben egyaránt. 
– Mindamellett, hogy a hallgatók elsajátítják az ERP rendszerek kezelésének lépéseit, 

fontos hangsúlyozni, hogy a vállalatoknál alkalmazott rendszerek jóllehet eltérnek a 
megismerttől, de az alapvető folyamatok a gyakorlatban sem működnek másként. 

A továbbiakban van még lehetőség a fejlődésre, amit újabb kurzusok, és gazdasági területek 
ERP oktatásába való bevonásában látok. 

Irodalomjegyzék 

[1] EUROSTAT 2015 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?wai=true&dataset=isoc_bde15dip 
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Big Data: Az információ kinyerésének új dimenziói 

Big Data: The New Dimensions of Information Extraction 
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Absztrakt: Az elmúlt 3-4 évben bekövetkezett információtechnológiai  robbanás- az  okos eszközök, szenzorok 

széleskörű elterjedése (IoT,Geo ICT, Big Data)- új kihívások elé állítják nem csak az  üzleti és tudományos világot, 

hanem nyilvánvaló kihatással vannak az információt hatékonyan feldolgozó egyéb szervezetekre is. Ez a hihetetlen 

mértékű változás új feladatokat fogalmaz szinte az egész társadalom számára és értelemszerűen arra kényszeríti a 

felsőoktatás résztvevőit, hogy megtalálják azokat a tananyagfejlesztési és módszertani eszközöket, amelyekkel 

megfelelő választ lehet adni ezen új kihívásokra. 

Az információrobbanás nem csak a feldolgozási technológiákban (információelőállítás, elemzés, tárolás) jelent új 

megközelítési módot, hanem megköveteli az azonnali és hatékony adatelemzést is. Hiszen a szenzorokból és az 

okos eszközökből valamint a közösségi tudásbázisokból (Waze, Facebook, stb.) és közösségi médiából olyan 

mennyiségű információ áramlik egyre nagyobb sebességgel, hogy az adatokból kinyerhető hasznos tudásnak és 

elemzésnek a szinte azonnal meg kell történnie, különben az információ elavul, illetve feleslegesen kerül tárolásra.  

Az új technológiákat nem véletlenül nevezik „okos”-nak (smart), de igazából nem a technológiát, hanem az azt 

létrehozó  és felhasználó szakembereket kell okossá tenni, mert az adatokból kinyerhető összefüggések  keresése 

és megtalálása, a valódi információ kinyerése a lényeg, a többit elvégzik a szenzorok és az automatikus feldolgozó 

algoritmusok. A jövő döntéshozó szakembereit is fel kell készíteni a lényegkiemelésre és gyors adatelelemző kész-

ségek elsajátítására. Az emberi információfeldolgozásnak és az automatikus adatnyerésnek és információfeldol-

gozásnak összhangban kell lennie. 

Kulcsszavak: Big Data, okostechnológia, adatelemzés, informatika tanterv 

Abstract: The data explosion due to the use  of smart devices  in the past 3-4 years, the so called  Big Data and 

IoT (Internet of Things) revolutions pose new challenges not only for the business and scientific community, but 

it effects other participants of the intellectual life. Hence, universities and other higher educational units must 

provide adequate answers to the Big Data challenge in their IT curriculum. 

The data flow obtained from sensors and smart devices, as well as from the social community databases (Waze, 

Facebook,etc.) is so fast, that it is essential to extract semantic meaning and relevant information from the huge 

volumes of data „on the fly”, because performing the traditional information processing schema (information 

retrieval, processing and storage) is becoming almost impossible or extremally difficult. 

The main question is that how the current data explosion effects the IT curriculum in universities and what are the 

necessary measures that these institutions should make in order to tackle these issues successfully. The decision 

makers of the future must be able to extract relevant semantic information quickly and use the automatic analytical 

tools wisely. The human information processing must be coordinated with the automatic data generation and 

processing. 

Keywords: Big Data, smart devices, data analysis, IT curriculum 
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1.  A jelen évtized adatrobbanása – Big Data 

Az utóbbi néhány évben az informatikát jellemző adatrobbanás felgyorsult, ennek nagyrészt az 

automatikus adatgyűjtő rendszerek, az elterjedt internethasználat, a közösségi hálózatok, 

(Facebook, Twitter, Instragram, Waze stb.) valamint szenzorokkal felszerelt intelligens eszkö-

zök elterjedése volt az oka. Az adatokból kinyerhető információ egyre értékesebbé válik, ez 

által lehet a valós igényeknek megfelelő termékeket, szolgáltatásokat kifejleszteni. Továbbá a 

vezetői döntéshozatalban is fontos szerepet játszanak a nagy mennyiségű adatokból leszűrt nap-

rakész információn alapuló stratégiai lépések. Elmondható tehát, hogy az információ a jelen és 

a jövő nélkülözhetetlen üzemanyaga, és  az élet minden területét átszövi (fogyasztói igényeknek 

megfelelő termékek, fenntartható fejlődésű településgazdálkodás, Smart City, Smart, intelli-

gens agrárgazdálkodás, stb.). 

2. IoT – Dolgok Internete Globális Szabvány 1   

A Dolgok Internete Globális Szabvány Kezdeményezés (Internet of Things Global Standars 

Initiative) szerint 2az „IoT olyan elektronikai, szoftver, szenzor elemek olyan kommunikációs 

hálózatba kapcsolt együttese, amely lehetővé teszi a komponensek adatainak gyűjtését és a kö-

zöttük levő kommunikációt”. Az IoT lehetővé teszi a környezetünkben meglevő dolgok integ-

rációját és a meglevő kommunikációs hálózaton történő távvezérlését. Ez hatalmas lehetőséget 

jelent az alkalmazások optimalizációjára, ugyanakkor nagyfokú sebezhetőséget is rejt magában.  

 

 

1. ábra. http://www.networkcomputing.com/internet-things/7-best-practices-iot-security/1776945892 

 

Az alábbi tényezők az IoT elterjedésével kiemelt fontosságúak lesznek: 

 Magánszféra védelme (privacy): az intelligens eszközök fejlődése és a közösségi háló-

zatok (Facebook, Twitter, Instagram, stb.) elterjedésével az adatbányászati szoftverek az 

egyének magánéletének, kapcsolati hálójának feltérképezésével egyre nagyobb szegmen-

sét tudják feltárni, amelyek számos veszélyt jelenthetnek az óvatlan felhasználó számára. 

 Biztonság (security): A nyílt hálózaton továbbított információ – dacára a szokásos vé-

delmi eszközöknek (jelszavak, tűzfal, vírusirtók) fokozott kockázatot jelent. Napjainkban 

az úgynevezett zsaroló vírusok tették tönkre világszerte igen komoly cégek hálózatát (pl. 

Telenor), így a többszörös és fokozott védelem folyamatos tényező kell, hogy legyen. Ide 

tartoznak az államok irányításába is beleszóló szándékos hackertámadások, tudatos in-

formáció hamisítási kísérletek is. 
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 Adatkezelés és elemzés (Data management and data analytics). Az IoT eszközök által 

létrehozott adatmennyiség átalakítja az információkezelés hagyományos gyakorlatát. A 

folytonosan termelődő hatalmas mennyiségű adattömeget képtelenség tárolni a hagyomá-

nyos értelemben, ezért létfontosságú, hogy az adatokat valós időben feldolgozzuk és csak 

az azokból leszűrt releváns információ kerüljön tárolásra. 1 

3. A Big Data jellemzői 

A Big Data jellemzői az úgynevezett „5V” (V1 = volume – mennyiség, V2 = variability –vál-

tozékonyság V3 = veracity – pontosság, V4 = velocity – sebesség, V5 = value – érték) paramé-

terek, amelyeket az alábbi ábra szemléltet. 

 
2. ábra. Big Data jellemzői – AutoCAD programmal készült rajz 

4. Felsőoktatás és a Big Data 

Az informatika oktatásnak a legnagyobb kihívása az, hogy a hihetetlen gyorsan fejlődő rend-

szerben megtaláljuk azokat a témákat és módszertani eszközöket amelyekkel a jövő szakembe-

reit eredményesen és lehetőleg időt állóan képezzük, hiszen a programok és informatikai esz-

közök rendkívül gyorsan avulnak el.  

Passzív adatfogyasztók helyett aktív adatfelhasználókat kell képeznünk. A Big Data ön-

magában nem hordoz értéket, attól a hozzáadott tudástól válik igazán értékessé, amit az intelli-

gens felhasználó tud a hihetetlen mennyiségű adatfolyamból leválogatni, feldolgozni és beépí-

teni a döntéseinek meghozásába. 

Az előző pontokban említett adatbiztonsági kérdések mellett valamint a személyes adatok vé-

delmén túl fontos felismerni, hogy az informatika oktatásában nem a konkrét programok és 

konkrét eljárások alkalmazásának tanítása az elsődleges cél, hanem az átfogó, kritikus gondol-

kozás fejlesztése a lényeg. 
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Fő szempont egy olyan analitikus, kritikus gondolkodás elmélyítése, amellyel a hallgatók a 

problémát értelmezni, modellezni tudják és képesek legyenek egy lehetséges rendszer keretei 

között eredményesen megoldani. 

A változó típusú adatok miatt szükséges, hogy a hallgatók lehetőleg sokféle fájltípussal, 

vagy strukturálatlan adatokkal is dolgozzanak. Bár az előzőekben azt hangsúlyoztuk, hogy 

a felsőoktatás célja nem feltétlenül a konkrét alkalmazások ismertetése, mégis célszerűnek tart-

juk legalább egy programnyelv elsajátítását, az algoritmikus gondolkodás fejlesztését és a mo-

dellezést, mert a procedurális logika, a változó eszközök használat és a skálázhatóság fontos 

ismérvei a Big Data technológiáknak. 2 

A Big Data-val kapcsolatban ki kell hangsúlyozni a probléma összetettségét és heterogenitását. 

Az adatok nagyságrendjétől és jellegétől függően nagyon sok program, elemző eszköz áll ren-

delkezésre, amelyek egy része a statisztikai adatbányászattal áll kapcsolatban (SPSS, SAS, 

Matlab, R) más részük az adattárolással, adattárházakkal (ETC, ETL) adatkezelési módszerek-

kel (MapReduce, Vertica). Ezeken túl a kifejezetten a Big Data struktúrájára létrehozott prog-

ramok teszik lehetővé a hatékony adatfeldolgozást (Hadoop, Vertica) amit az alábbi ábrával 

szemléltethetünk. 

Az ábrát elemezve megfigyelhető, hogy az adatmennyiség a jövőben folytatja exponenciális 

emelkedési trendjét, ami várhatóan újabb minőségi változásokat és jelenségeket fog létrehozni, 

amelyeket ma még nem is sejtünk. 

A folyamatok elemzésén túl nagyon fontos az adatvizualizáció intenzitásának fokozása, mert a 

képi megjelenítés által tudjuk igazán hatékonyan és érthetően feltárni az adatok közötti össze-

függést. 

A szabadszövegek, közösségi médiákból leszűrhető trendek elemzésére hatékonyan használ-

ható az ú.n. sentiment analysis (hangulatelemzés) eljárás, amely a szöveg struktúrájából és szó-

készletéből tud következtetéseket levonni. A mesterséges intelligencia, a prediktív modellezés, 

a szimuláció és egyéb absztrakt megközelítési módok válnak fontossá, hiszen az egyre nagyobb 

mennyiségű konkrét egyedből az absztrakció által tudjuk az összefüggéseket látni és a lényeget 

kiemelni. 

 

3. ábra. Forrás: http://www.smartdatacollective.com/anandsrivastava1988/408421/5-ways-improve-

organizational-learning-big-data-analytics 
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5. Összefoglalás 

Összegzésképp elmondhatjuk, hogy a Big Data és az IoT robbanás az adat- és információ meny-

nyiséget tekintve felerősítik az eddigi exponenciálisan növekvő trendet és ezzel együtt új 

kihívások elé állítják az informatikát használó társadalmat. 

A felsőoktatás jövőbeli célja nem feltétlenül a konkrét alkalmazások teljeskörű megismertetése 

a hallgatókkal. A cél inkább az alapvető kognitív és problémamegoldó készségek fejlesztése, 

valamint az algoritmikus gondolkodás hangsúlyozása és a modellezési folyamatok megértése. 

Mert a procedurális logika, a változó eszközök használata és a skálázhatóság fontos ismér-

vei a Big Data technológiáknak és várhatóan a jövő tudásalapú társadalma is ezekre a készsé-

gekre alapuló eszközökkel fogja kiszűrni a hasznos lényeget az egyre duzzadó információ ára-

datból.  
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