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A biztonságtechnika tudománya több száz éves 
múlttal rendelkezik, alapjai pedig még régebb-
re nyúlnak vissza, hiszen a tulajdon és a sze-
mélyek védelme majdhogynem a történelem 
kezdete óta fontos szerepet töltött be a külön-
böző társadalmakban. A szakma fejlődése so-
rán azonban kevés olyan jelentős paradigma-
váltás következett be, mint aminek napjainkban 
lehetünk szemtanúi. Ennek kiváltó oka az in-
formatika térnyerése, ami koncepcionálisan  

változtatta meg a védelemhez, biztonsághoz 
való viszonyunkat. A vagyon ugyanis mára az 
esetek jelentős részében nem fizikai formá-
ban, hanem digitális állományokban ölt testet. 
A magánszemélyek, szervezetek és államok 
vagyonát már nem páncélszekrényekben, ha-
nem számítógépeken és szervertermekben 
őrzik. Megóvni pedig nem az álkulcsos tolvajok-
tól és betörőktől, hanem jól képzett informati-
kus szakemberektől kell, akik a bűnelkövetés 
kísérletekor jó eséllyel a Föld másik felén egy 
számítógép előtt helyezkednek el. A zárakat, 
riasztókat és kamerákat számos helyen fel-
váltották a tűzfalak, vírusszűrők és különböző 
informatikai monitoring rendszerek. Az infor-
matikai biztonság fontosságát talán az mutatja 
a legjobban, hogy az elmúlt évek legnagyobb 
biztonságtechnikai incidensei egyaránt a kiber-
térben zajlottak, gondoljunk akár a Snowden 
ügyre, a Sony botrányra, vagy a minden idők 
egyik legnagyobb bankrablásaként emlegetett 
Carbanak hacker támadásra. A biztonságtech-
nika tudománya tehát komplexebbé vált, mint 
eddig valaha, központi helyére pedig vitathatat-
lanul az informatikai biztonság került.
 
Ezekkel a gondolatokkal szeretném a ked-
ves olvasó figyelmébe ajánlani a Perspective 
magazin aktuális számát, melyben számos 
tartalmas cikket olvashatnak a biztonság leg-
frissebb trendjeiről és a védelemmel szemben 
támasztott legfontosabb kritériumokról.

KÖSZÖNTŐ
Kedves Olvasó!

Györkő Zoltán
ügyvezető igazgató, BalaBit
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A program hivatalos honlapján található információ sze-
rint a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 
“Versenyképes IKT szektor fejlesztése” 
című pályázatra informatikai érdekkép-
viseleti, vagy szakmai szervezet - amely 
a pályázat előkészítésében is segít - 
tagjaként jelentkezhetnek a magyar 
kkv-k.

A tájékoztató szerint a pályázaton 110-
140 szoftverrel, távközlési technológiával, 
információs technológiai szolgáltatással foglalkozó ma-
gyarországi vállalkozás indulhat, egyenként 5-20 millió 
forint közötti összegre. Az érdeklődők ez év március 2. és 
12. között pályázhatnak a forrásokra, amelyek a projekt  
75 százalékát fedezhetik.

A nyertes vállalkozások a támogatást innovációs tanácsadás 
igénybevételére és a nemzetközi piacra lépést támogató mar-
ketingtevékenységre is használhatják.

A pályázat segíti azt is, hogy az Európai Unió következő hét 
évet átfogó Horizont 2020 programjára minél több 

szereplő aktívan felkészüljön.

Az Informatikai, Távközlési és Elektro-
nikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)  
a pályázattal összefüggésben bejelentette: az 
infokommunikációs iparág számára rendkí-

vül fontos és pozitív jelzés, hogy a jelentős 
növekedési potenciállal rendelkező hazai kkv-k  

innovációs segítséget kapnak. Az informatikai vál-
lalkozások üdvözlik a pályázat meghirdetését - tették hozzá.

A közlemény idézi Laufer Tamást, az IVSZ elnökét, aki 
szerint a 2014-2020 közötti, hétéves ciklus egyik legna-
gyobb feladata, hogy az elmúlt években duplájára emelkedő  
magyar szoftverexport tovább erősödjön. A digitális gazda-
ságban, akár egy magyarországi kkv is közvetlenül elérheti  
az EU 28 tagállamának piacait, amely komoly növekedési 
lehetőséget rejt magában - fejtette ki az elnök.

Példátlan banki lopásra derült fény az Interpol, az Euro-
pol és a Kaspersky Lab közös munkája alapján, világszerte 
egymilliárd dollárt lopott el több pénzintézettől két év alatt 
egy nemzetközi hackercsoport, amely még jelenleg is aktív –  
közölte az orosz Kaspersky Lab kiberbiztonsági vállalat.

Az orosz, ukrán és kínai nemzetiségű hackereket is tartalma-
zó “Carbanak” csoport 2013 óta megközelítőleg 100 bank,  
elektronikus fizetési rendszert üzemeltető cég és más pénz-
intézet ellen intézett online támadást 30 országban. Az érin-
tett országok között van Oroszország, az Egyesült Államok, 
Németország, Kanada, Franciaország, Románia és Spanyol-
ország is.

A hackerek rosszindulatú szoftvert (malware) tartalmazó 
e-maileket küldtek ki tömegesen banki alkalmazottaknak. 
A levelek megnyitásával a programok telepítették magukat a 
pénzintézetek informatikai hálózatára. A hackerek a progra-
mokkal követni tudták a banki alkalmazottak számítógépes 
monitorain megjelenő információkat, illetve a billentyűzete-
ken történt leütéseket.

A hackerek támadások sorozatát hajtották végre, egy akció 
átlagosan 2-4 hónapig tartott az elektronikus hálózatok fel-
törésétől a tényleges lopásig. Egy támadással 10 millió dol-
lárnál nem loptak többet, hogy ne keltsenek feltűnést.

Volt, amikor egyszerűen leemeltek egyes számlákról  
nagyobb összegeket, máskor megnövelték az adott számla 
egyenlegét és a “felesleget” lopták el, hogy a számlatulaj-
donosnak ne tűnjön fel a manipuláció. Arra is volt példa, 
hogy bankautomaták (ATM) felett vették át az irányítást, 
pénzkiadási parancsot küldtek az automatáknak és egy  
a helyszínen levő tettestárs gyűjtötte be a gépekből kihulló 
készpénzt.

A Kaspersky Lab szerint meglepő volt a támadássorozatban, 
hogy a hackereknek nem számított, hogy milyen szoftve-
reket használnak a célpontok, ha teljesen egyediek voltak, 
akkor is volt félnivalójuk a bankoknak. Nagyon profi és 
alapos munkát végeztek a támadók, akik miután bejutottak  
a rendszerekbe, álcázták a jelenlétüket és több esetben szabá-
lyosnak tűnő manőverekkel loptak pénzt.

Milliárd dolláros bankrablás számítógéppel

Új IT pályázatok kkv-k részére





8   |   PERSPECTIVE

Ifjú 
űrkutatók 
Budapesten
Az űrkutatás és az űrtevékenység tudományos, technoló-
giai és oktatási kérdéseivel foglalkozó nemzetközi ifjúsági 
konferenciát rendeztek a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetemen.

A magyar és angol nyelvű tanácskozás Bővülő ismerete-
ink elnevezésű szekciójában az űrtevékenységhez kapcso-
lódó tudományterületek - többek között fizika, kémia, 
biológia, orvostudomány, pszichológia - új tudományos 
eredményeit, míg A jövő kihívásai blokkban különböző 
technológiai fejlesztési eredményeket ismerhette meg  
a hallgatóság. 

Az Ismereteink megosztása elnevezésű részben álta-
lános, középiskolai és egyetemi felsőoktatási oktatási 
módszereket és tapasztalatokat, valamint iskolán kívüli  
képzési és ismeretterjesztési formákat mutattak be  
az előadók.

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Egye-
sült Innovációs és Tudásközpont, valamint a Magyar  
Asztronautikai Társaság szervezésében megvalósuló  
konferencia időszerűségét Magyarország Európai 
Űrügynökséghez történő csatlakozásából adódó bővülő  
lehetőségei, valamint ezzel párhuzamosan a Műegye-
temen folyó űrtevékenységek közös megjelenésének 
igénye adta. 

A rendezvény időpontjának megválasztásával a Műegye-
temen elkészített első magyar műhold, a Masat-1 sikeres 
pályára állítására és missziójára emlékeztek.

Új okosóra az LG-től

Fémházas, Android Wear operációs rendszert futtató  
luxuskategóriájú okosórát mutatott be az LG a Mobile 
World Congress (MWC) szakmai kiállításon. Az LG Watch  
Urbane néven bemutatott új okosóra jó választás lehet 
mindazoknak, akik a stílust és a technológiát szeretnék  
ötvözni mindennapjaik során.

Az LG Watch Urbane a Watch R-ben debütált 1,3 hüvely-
kes, kör alakú P-OLED kijelzővel érkezik, rozsdamentes 
acél háza polírozott ezüst és arany kivitelben lesz elérhető, 
hozzá illő, valódi varrott bőrből készült szíjjal. A szíj bár-
milyen 22 milliméter szélességű modellre kicserélhető, így 
akár az alkalomnak, akár viselője hangulatának megfelelően 
változtatható az óra összhatása. Az intuitív, érintőképernyős 
felhasználói felület révén pedig az óra minden, legalább 
Android 4.3-at t futtató okostelefonnal kompatibilis.

Az eszközt szívritmus-monitorozó (photoplethysmog-
raphy, PPG) szenzorral szerelték, ez viselője szívfrekvenci-
áját és átlagos pulzusát méri, például edzések alkalmával.  
Az Always-On funkció lehetővé teszi, hogy a kijelző  
folyamatosan bekapcsolt állásban legyen, alapesetben termé-
szetesen csökkentett fényerővel, az akkumulátor igénybevé-
telének csökkentése érdekében. 
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Újdonságok a CES-ről

A digitális világ legnagyobb és legjobban várt rendezvénye 
a minden év legelején, Las Vegasban megrendezésre kerü-
lő Consumer Electronics Show. Erre a kiállításra készülnek 
a gyártók és az újságírók-érdeklődők is gyakorlatilag már 
Szeptember óta. Az eredetileg szórakoztatóelektronikai be-
mutatóként indult show az idők során fokozatosan bővült 
előbb csak okostelefonokkal, konzolokkal, majd a teljes 
IT ipar megtalálta magának a sivatag közepén csopor-
tosulú rengeteg embert. A legutóbbi időkben pedig már  
az autógyártók is megjelentek itt, köszönhetően annak, hogy 
egy-egy komolyabb kocsi ma már messze több elektronikát 
tartalmaz – számítási teljesítményben legalábbis biztosan-, 
mint anno az Apollo 13 holdra szálló egysége.

Következő írásunkban 
a CES-en bemutatott 
érdekes újdonságok 

közül mutatunk be párat 
a teljesség igénye nélkül.
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Okostelefonok
 Az okostelefonok piaca talán a 
legdinamikusabban fejlődő iparág  
ma az elektronikában. Ezen a 
területen érhető tetten évről évre  

a legtöbb újítás. Idén a szokásos 
sebességnövekedés mellett 

a hajlított kijelző volt a 
„divat”.

 
 
 

 
Így például az LG a CES-re időzítette hajlított kijelzős 
telefonjának második generációját.

LG G Flex2
A G Flex2-nek nevezett mobil annyiban különbözik 
elődjétől, hogy korábbi, a kijelzőt leszámítva nem igazán 
izgalmas telefon helyébe ezúttal egy valódi erőgép lépett. 
Az új telefon gyakorlatilag az új csúcsmodellnek is te-
kinthető, hiszen több szempontból is lekörözi az eddigi 
zászlóshajót, a G3-at!

Rögtön itt van például a kijelző, ami ugyan „csak” Full 
HD felbontású, de természetesen hajlított, és az 5,5 co-
los méretnél kapott 403 ppi pixelsűrűségre sem fog senki 
panaszkodni. A készülék belsejében a Snapdragon 810 
SoC dolgozik 2 GHz-es sebességgel, mellette pedig 2 GB 
DDR4 memóriát és 16 vagy 32 GB háttértárat találunk. 
A hátsó kamera 13, az első 2,1 Mpixeles, és az előbbi a 
G3-ból ismerős lézeres autofókuszt és optikai stabilizá-
tort is megkapta. Jó hír, hogy az eredeti Flex kijelzőn túli 
újítása, az öngyógyító műanyag hátlap sem tűnt el, tehát 
a Flex2 is képes lesz a kisebb karcokat eltüntetni magáról.

ASUS ZenFone
Az ASUS bemutatta a ZenFone család legújabb típu-
sát, a ZenFone 2-t. Ez már a sokadik ZenFone a sor-
ban és műszaki tulajdonságait tekintve a legerősebb 
készülék, amit ekkora méretben csak elképzelhetünk. 
Az 5,5 colos kijelzője Full HD felbontású (403 ppi), IPS 
paneles, és az ASUS TruVivid technológiáját használja.. 
A kijelző melletti keret csupán 3,3 mm, a Corning Go-
rilla Glass 3 üvegére pedig ujjlenyomat-elleni bevonat is 
került, ami a tapadást 30 százalékkal csökkenti. A beépí-
tett kamera 13 megapixeles, f/2.0 fényerejű lencsével, 
késleltetés nélküli képkészítéssel. Az érzékelő képpontjait 
együtt használva négyszeresére tudja növelni az érzékeny-
séget, így szegényes fényviszonyok mellett sincs szüksége 
vakura. A vaku villanásának a fényét egyébként korrigál-
ja, háttérfény esetén pedig HDR módban is fényképezni 
tud. A kamera a DSLR gépek összes funkcióját felkínál-
ja, ha a kézi beállításokra vágynánk. Az előlapi kamerája  
5 MP felbontású, 85 fokos látószöggel, működését a 
megújult ZenUI Selfie Panorama mód is segíti, amivel  
a látószöge 140 fokra növelhető.

A telefon teljesítménye sem mindennapi, Intel Atom 
Z3580 processzor került bele, ez akár 2,3 GHz-es óra-
jellel is működik, és természetesen 64 bites. 4 GB RAM 
egészíti ki, a PowerVR Series 6 (G6430) GPU-ja pedig 
az OpenGL 3-at is támogatja. A mobilhálózatra 4G/LTE 
modemmel kapcsolódik, ezen 150 Mbit/s sebességet tud 
elérni. WiFi-je 802.11ac rendszerű, és két SIM kártyát 
is kezel egyszerre. Akkumulátora 3000 mAh kapacitású, 
egy töltéssel több, mint egy napig bírja – ha pedig feltölt-
jük, a nulláról 60 százalékig 39 perc alatt el is jut, ebben 

az USB Fast-charge technológiájának van kulcssze- 
repe. A ZenUI letisztult, egyszerűen kezelhető felülete  
személyre szabható. A kényelmes kezelés érdekében 
egy kézre optimalizálták, a biztonságos használatot 
pedig az is növeli, hogy a személyes adatokat külön 
tárolja az üzleti adatoktól. A készülékhez a Trend 
Micro biztonsági programja is jár.

HHírek, Újdonságok
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Okosórák/okos kütyük
Az eddig megjelent okosórák többnyire inkább voltak 
okosak, mint órák. Tudásuk ugyanis több-kevesebb ki-
vételtől eltekintve már elégséges volt ahhoz, hogy hasz-
nos szerkezetnek tekintse őket az ember, külsőre viszont 
általában meg sem közelítették a prémium karórák mi-
nőségét. Márpedig ezen a piacon nagy valószínűséggel 
azok a gyártók tudnak majd komolyabb áttörést elérni, 
akik készülékei nem csak kocogás közben viselhetőek el  
az ember csuklóján, hanem egy elegáns zakó ujja alól 
kikandikálva sem hatnak nevetségesen. Ilyen modellből 
pedig egyelőre nem sok van, a Pebble Steel, a Moto 360 
és az ASUS ZenWatch talán az a három valóban okosórá-
nak mondható modell, amely képes megugorni e szintet.

Ehhez a sorhoz csatlakozik most a Sony SmartWatch 3  
rozsdamentes acélból készült változata. Ezt a kiadást  
a japán cég kifejezetten a CES-re időzítette. Sajnos pont a  
legfontosabb jellemzőt, az árat egyelőre nem sikerült 
megtudnunk, így csak remélni tudjuk, hogy a prémium 
kivitel nem lesz túlzottan drága (a sima SW3 250 dollár 
körül mozog). A külsőtől eltekintve nincsenek változá-
sok, azaz maradt az 1,6 colos, 320×320 pixeles kijelző, 
a Snapdragon processzor, a beépített GPS és az IP68-as 

vízállóság.

Televíziók
A tévézést Las Vegasban már szinte kizárólag Ultra HD 
felbontásban tudják elképzelni és az esetek többségében 
nem is sík, hanem ívelt kijelzőkön.

Az előbbi pedig már annyira magától érthetődőnek bizo-
nyult, hogy egy új szervezetet is alapítottak rá a gyártók, 
ami az UHD Alliance nevet kapta. Célja pedig termé-
szetesen az UHD-val kapcsolatos szabványok, ötletek 
összehangolása lesz.

A gyártói oldalról a 
Samsung, Sony, Panaso-
nic, Sharp, a tartalom-
szolgáltatók közül pedig 
a Disney, Fox, Netflix, 
DirecTV, Warner, Dol-
by és Technicolor tag-
ságával indulószövetség 
célja, hogy az UHD ne 
jusson például a 3D sor-
sára – azaz hogy a megfelelő 
tévékészülékek mellé megfelelő tartalom és az 
azt elérhetővé tévő csatorna is társuljon, megfelelő minő-
ségben. Ez persze nemcsak a szövetség tagjainak lesz jó 
(bár ők nyilván nem zárkóznak el a növekvő eladásokból 
befolyó pénztől), hanem nekünk, nézőknek is. Az első 
feladat mindenesetre elég szerény: szabványosítani szeret-
nék, hogy mikor beszélünk UHD-ről és mikor 4K-ról, 
hiszen egyelőre a két, egymástól valójában kicsit eltérő 
felbontást takaró fogalmat ide-oda cserélgetik a gyártók 
is. A távlati tervek azonban többet ígérnek: a szabványok 
javíthatnának a minőségen (például rászorítanák a stú-
diókat arra, hogy végig 4K-ban dolgozzanak, különben 
nem nevezhetnék 4K-snak a filmet).

HHírek, Újdonságok
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Okos otthonok
Idén a nagy felbontású, ívelt tévék mellett az otthonok 
automatizálását végző építőelemekre is érdemes lesz 
odafigyelni.

A Samsung például tavaly megvette a SmartThings 
startupot, amely éppen a modulos rendszerű 
házautomatizálásra specializálódott.  
A Show-n pedig új eszközöket je-
lentett be, amelyek új központi 
egységet (hubot) kaptak, va-
lamint a hozzá kapcsolódó 
intelligens elemek kisebb 
változatát tartalmazzák. 
Ezek az első generációs 
eszközök méretének 
a harmadát teszik ki. 
Külső gyártók termé-
keit is integrálták, köz-
tük a Netgear IP-ka-
merákat, a Philips Hue 
lámpáját, a Honeywell 
termosztátjait, a Chamber-
lain garázskapukat, August 
zárakat és az összes Samsung okos 
eszközt. A házautomatizálási rendszer 

bármilyen androi-
dos eszközről, így a 
Gear S okosóráról és 

Samsung okostévéről 
is kezelhető. Az egyetlen, 

sokak számára jelentős nega-
tívum, hogy a felügyeleti rendszer 

prémium szolgáltatásai előfizetés kereté-
ben érhetők el, ekkor például a tűzjelző megszóla-

lásakor tetszőleges számot értesít a rendszer. Ez a szol-
gáltatás áprilistól az USA és Kanada területén érhető 
majd el először.

Biztonsági rendszerek terén voltak még érdekességek, 
például a Panasonic kamerája, ami már önmagában egy 

360 fokos megfigyelőrendszert alkotott.

A kamerát a plafonra szerelve egyet-
len egység 5 méteres magasságból 

555 négyzetméternyi terület 
teljes és folyamatos megfi-

gyelésére képes, a részletes 
információtartalmat pe-
dig a benne lévő 9 MP-
es szenzor garantálja.  
A kamera „halszem 
effektes” képe persze 
kissé nehezen értel-

mezhető „egyben”, ezért  
a vezérlő szoftver lehetővé 

teszi, hogy a képet két részre 
bontsuk és kisimítsuk.

A kamera hőtérkép készítésére is 
képes lesz, és tudja majd figyelni azt is, 

hogy hányan tartózkodnak a hatósugarában. 
Sőt, nemcsak az emberek számát, hanem mozgását is 
követheti, így a kamera akár a marketingesek munká-
ját is segítheti, mivel meg tudja mondani akár azt is, 
hogy egy boltban melyik polc előtt mennek el a leg-
többször az emberek. Vagy azt, hogy melyiket nézik 
meg a legtöbbször. A használhatóság szempontjából 
igazából nem tudjuk, hogy miért érdekes, de szoftve-
resen hamarosan arra is lesz mód, hogy a mozgó objek-
tumokat kiszűrjük.

A kamerából a Panasonic kétféle változatot is készít, 
az egyik kültéri használatra is alkalmas, mivel akár  
-40 fokos illetve + 50 fokos hőmérsékletben is tud  
működni. 
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Okos- és elektromos autók
A CES egyik legfiatalabb kiállítói csoportja az autóké, hi-
szen csak pár éve láthatunk négykerekűeket a vegasi po-
rondokon. Például BMW-ket, melyek „i” sorozatát már 
korábbi számunkban is bemutattuk, és természetesen itt 
is láthattunk párat belőlük. A kisebbik modell például 
automata parkolórendszerével bűvölte el a megjelente-
ket. A rendszer legfőbb elemei az autó elején, hátulján és 
oldalain elhelyezett lézerszkennerek, valamint a számító-
gép, ami ezek jeleit feldolgozza. A platform gyakorlatilag 
megakadályozza, hogy az autó bárminek is nekimenjen. 
Ezt persze ma az adaptív tempomatok korában már 
nem olyan különleges dolog. A BMW rendszere viszont 
annyiban tér el a többitől minden olyan közúti elemet 
megjegyez, amely mellett elhalad – legalábbis egy ideig.  
Ez arra is alkalmassá teszi, hogy a holttérben lévő na-
gyobb tárgyak előtt is megálljon, akár előre, akár hátra 
megy. Természetesen ez a rendszer sem tévedhetetlen, így 
emberi beavatkozással, jelen esetben a gázpedál erőtel-
jes lenyomásával felülbírálható. Az oldalsó szenzorokkal  
pedig még arra is ügyel, hogy a parkolóhelyre való beál-
láskor még véletlenül se törjük le a tükröt.

A rendszer memóriája arra is alkalmas, hogy az autót egy 
gombnyomással „elzavarjuk” parkolni. Az autó ilyenkor 
képes megfordulni, parkolóhelyet keresni és beállni akár 
két másik autó közé is. Ezt a műveletet kívülről is végig-
nézhetjük, ha eléggé bízunk az elektronikában, ugyanis 
egy Asus okosóra segítségével vezérelhetjük az. Ugyan-
ezzel a módszerrel vissza is hívhatjuk járművünket,  
így tehát végre el is érkezett a Kinght Raider kora.

Az Audi két standdal is jelen volt a CES-en. 
Az egyik helyen az Android Auto 
volt terítéken. A rendszer neve 
nem vicc. Az itt megtalálha-
tó négykerekűek minden 
fedélzeti rendszeréért  
a Google platformja 
felelt. A másikon egy 

érdekes koncepció, az NFC-s órával aktiválható autó volt 
látható. Az itt parkoló, lezárt autót könnyen kinyithattuk 
úgy is, ha az NFC chippel szerelt órát vagy okostelefont 
(amire előzőleg letöltöttük az Audi segédprogramját is)  
a kilincshez közelítjük.

Ezután a jármű beindításához a középkonzolon lévő 
felületre kell helyezni a mobilt, majd ezt követően né-
hány másodperc alatt megtörténik az azonosítás, és már 
indulhat is a kocsi. Az NFC előnye, hogy sokkal rugal-
masabb kezelhetőséget ad. Ha például a férj egy üzleti 
úton van, és véletlenül elvitte a kocsi kulcsát, egyszerűen 
adhat jogosultságot az otthon maradt feleség számára – 
akár úgy beállítva is, hogy az engedély csak egy napig 
legyen érvényes. A jogokat az autó a felhőben kezeli, és 
természetesen nemcsak az Audi alkalmazásával lehet őket 
módosítani vagy visszavonni, hanem akár interneten is 
(myAudi) – ez praktikus mondjuk akkor, ha a tulajdonos 
elhagyja a telefonját.

Az app természetesen nemcsak a kulcsokat kezeli, hanem 
egy sor, az autóval kapcsolatos információt tud jelezni, 
így például a megtett kilométerek számát, de akár azt is, 
ha elérkezett mondjuk az olajcsere időpontja. A rendszer 
egyelőre csak prototípus de optimális esetben akár egy 
éven belül is viszontláthatjuk, ha új Audit vásárolunk.

Az itt felsorolt újdonságok természetesen csak egy apró 
szeletét képviselik a bemutatott termékeknek, fejlesz-
téseknek. Még az sem biztos, hogy mindenki számára  
a legérdekesebb szeletet sikerült kiválasztanunk. Ennek 
ellenére úgy gondoljuk sikerült átadnunk valamit a lég-
körből, ami ilyenkor az álmok városát uralja és esetleg 
egy kis kedvet is csináltunk néhány olvasónknak ahhoz, 
hogy jövőre akár a helyszínről, akár az interneten keresz-
tül, de figyelemmel kísérje a szóra-
koztatóelektronika piros-
betűs ünnepét.

HHírek, Újdonságok
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A Heatbleedtől és a Shellshocktól kezdve, az E-bayen, a JP 
Morgan Chase-en, a Targeten és a Home Depon keresztül 
egészen a Sony Pictures elleni támadással bezáróan a tavalyi 
év bővelkedett a magas profilú hacker támadásokban és a biz-
tonsági mechanizmusok szétesésében. A támadások következ-
ménye is egyre inkább nyilvánvalóvá vált. A betörések hanyag 
vagy legalábbis gyenge kezelése cégvezetők búcsúzásához, de 
alkalmanként teljes vállalatok bukásához vezetett.  

Az idei évben a kibertámadások gyakorisága és komolysá-
ga előreláthatólag tovább fog növekedni. Az európai cégek 
egyelőre látszólagos biztonságot élveznek, de ez annak is  
a következménye, hogy az USA cégeivel szemben őket nem 
készteti semmilyen rendelet arra, hogy jelentsék a hackertá-
madásokat. 2015-ben azonban végigsöpörhet itt is egy olyan 
mértékű támadáshullám, mint, amilyen a Target biztonsági 
rendszerét is térde kényszerítette és azt már nem lehet majd 
a szőnyeg alá söpörni.

Már a tavalyi ITBN-en is foglalkoztatott a kérdés, hogy 
vajon mire számíthatunk az elkövetkezendő években, ezért 
elcsíptem pár percre a sűrű agendával rendelkező Keleti Art-
hurt, a rendezvény főszervezőjét és ötletgazdáját. A legelső 
kérdésem persze az volt, hogy mennyire lesznek biztonság-
ban az adataink. Keleti Arthur abban a pillanatban belül 
bele is vágott, de aztán egy hirtelen ötlettől vezérelve másik 
oldalról közelítette meg inkább a biztonság kérdését.

A ránk kerülő okoseszközökkel, az internetre kapcsolt hol-
mikkal folytatta, melyek szenzorai rengeteg adatot gyűjte-
nek rólunk. Azt tudhatjuk, hogy ezek az információk előbb-
utóbb a felhőben kötnek majd ki. De az már „egy érdekes 
kérdés, hogy ezekkel az adatokkal mit fognak kezdeni?” – 

hagyja a levegőben lógni pár másodpercre a kérdést Kelet 
Arthur. Majd kifejti, hogy a cégek megpróbálják biztonsá-
gosan kezelni az adatokat. De felmerül a kérdés, hogy mi 
történik, „ha egy átlag hacker be akar törni a Google-höz és 
le akarja tölteni a felhőből az információinkat, ezt meg tud-
ja-e tenni vagy sem? Aztán az is kérdés, hogy mondjuk egy 
nem átlagos hacker, hanem mondjuk egy kínai kormányzati 
hacker meg tudja-e csinálni? Aztán a harmadik kérdés, hogy 
vajon egy titkos szolgálat, aki kívülről érkezik az meg tudja-e 
ezt csinálni? Aztán az is kérdés, hogy a titkos szolgálat, aki 
belülről érkezik, például az adott országból, az megteheti-e? 
Meg fogja tudni tenni.”-jelenti ki Keleti Arthur. 

Egészen az NSA botrányig az utolsó kérdés sokakban fel 
sem merült, hiszen úgy gondolták, hogy a saját országuk tit-
kos szolgálata nem kíváncsi az adataira. Aztán Snowden óta 
tudjuk, hogy már pedig igen is az, de még mennyire, hogy 
az. Keleti Arthur pedig ennél is tovább megy. „És ekkor még 
arról nem is beszéltünk, hogy az a cég, aki ezek elől a ve-
szélyek elől próbálja megvédeni a felhőben lévő adatokat,  
az a saját tevékenysége elől, hogyan védi meg? Tehát, aki ott 
belül dolgozik, hogy fér hozzá ezekhez az adatokhoz; mint 
mondjuk munkavállaló, vagy egy beépített ember, vagy egy 
hacker? És azok, akik legálisan – idézőjelben – felhasználják 
ezeket az adatokat vajon hogyan férnek hozzá és mit fognak 
róla megtudni?”

Itt példaként a Google és a 
Facebook adatgyűjtő me-
chanizmusát említi, 
amelyek temérdek 
felhasználói ada-
tot gyűjtenek, 

Kiberbűnözés  
2015-ben és a jövőben
A tendenciák alapján az idei évben  
tovább nő a cégek és a magán szektor  
IT oldali fenyegetettsége. 
Az ördög azonban a részletekben lakozik. 

Írta: Farkas Gergely
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de az emberek mindehhez hozzájárulnak, mert használni 
akarják a szolgáltatásokat. Cserébe hagyjuk, hogy profiloz-
zanak minket és célzott reklámokkal bombázzanak. „Vajon 
ezt a rendszert más emberek, hogyan fogják tudni használ-
ni? Vajon a cégek, hogyan fogják tudni használni?”- szövi 
tovább kérdésekbe bújtatott válaszát Keleti Arthor. Majd 
kijelenti, hogy egyelőre nem tudják megállapítani, hogy  
a különböző hatások ellen, hogyan fogják megvédeni a cé-
gek a biztonsági rendszereket, illetve az adatokat. 

Mindezek után pedig bejön még a képbe a mesterséges 
intelligencia kérdése is. „Azt látjuk, hogy itt a biztonsági 
szakmában már egyre több rendszert használunk, ami dön-
téseket hoz az emberek helyett. Vajon, a jövőben, mikor 
már nagyon sok olyan rendszer lesz, ami döntéseket hoz, és 
az ember nem fogja eldönteni, hogy ezt az adatot oda adja 
vagy nem adja oda, vagy, hogy felhasználja nem használja 
fel, akkor vajon mi fog történni? A gépek még több adatot 
akarnak majd beszerezni rólunk? Ezeket odaadják a saját  
gépeinknek és egymást közt megbeszélik? Könnyen el tu-
dom képzelni, hogy a következő időkben nem csak afölött 
nem lesz sok kontrollunk, hogy mi kerüljön a felhőbe, ha-
nem a fölött is kezdjük elveszíteni a hatalmat vagy az irá-
nyítást, hogy ezeket az adatokat, hogyan fogják felhasználni  
a gépeink… Nem látok fényes jövőt.” - mondja Keleti Arthur. 

Mindezek okán a biztonsági 
szakemberek előtt a jövőben 

óriási kihívások állnak. 
„Nekünk, mint szakértők-
nek továbbra is az a dol-
gunk, hogy megpróbáljuk 
megvédeni az adatokat  
a kockázatokkal arányo-
san. Egy dolgot viszont lá-
tok, ebben a szakmában 

épp azok miatt, amiket 
elmondtam, a jövő 
nagyon fényes. 
Nekünk renge-
teg munkánk 
lesz a jövőben. 
Vagy azért mert 
védenünk kell 
adatokat, vagy 
azért mert meg 
kell magyaráz-
nunk, hogy ezt 
az adatot miért 
nem lehetett 
megvédeni vagy 

pedig azért, mert el kell magyaráznunk ezt a fajta viszonyt 
az emberek és az adataik között, hogy miért kellene jobban 
védeniük, hogy miért kellene biztonságosabban viselkedni-
ük.” – zárja mondandóját Keleti Arthur. 

A biztonsági szakértőknek tehát nem kell aggódniuk, mert 
lesz mit csinálniuk bőven, ugyanis a kiberbűnözés az egyik 
leggyorsabban növekvő iparág a világon. Az ok nagyon 
egyszerű: a kockázatokon lényegesen túlmutat a megsze-
rezhető nyereség. Annak ellenére, hogy a büntetések rend-
kívül szigorúak, a többi bűncselekménnyel szemben kicsi 
annak a valószínűsége, hogy valakit elkapjanak. Másrészről 
a szükséges eszközök terén alacsony a belépési korlát. Mit 
jelent mindez? Az olyan online biztonsági cégek, mint a Bit- 
Defender, a KPMG, az AdaptiveMobile, vagy a Sophos szerint  
a 2015-ös év a felhasználók és a cégek rémálma lehet. 

Célkeresztben a bankok  
és az egészségügy
A Trend Micro becslései szerint a kiberbűnözők az otthoni 
felhasználók helyett továbbra is a nagyobb „vadakat” fogják 
űzni, mert ezáltal nagyobb haszonra tehetnek szert. Növe-
kedni fog a banki, pénzügyi incidensek száma. Az InfoSec 
Institute szerint emellett az egészségügyi szektor fog kiemelt 
figyelmet élvezni, mivel a betegek millióinak adatai bújnak 
meg az ottani rendszereken.

Mobil fizetés
2014 egyik legnagyobb bejelentését az Apple Pay jelentette. 
Habár az Apple szolgáltatása nem egyedülálló a piacon, ér-
kezése trendivé teszi annyira a szektort, hogy a kiberbűnözők 
koncentrált támadást indítsanak a mobilfizetésre specializáló-
dó cégek ellen. A Trend Micro szerint a mobilfizető rendsze-
rek közül nem mindegyiket tesztelték valós életkörülmények  
között, így 2015-ben a mobilokon zajló kereskedelem tá-
madásokat szenvedhet. A Sophos ezzel szemben úgy véli, 
hogy a kiberbűnözők egyelőre a könnyebb prédák, a bank- 
és hitelkártyákat vadászata mellett maradnak. A Kaspersky 
szerint a mobil fizetés iszolgáltatások népszerűségétől függ 
majd a fenyegetettség mértéke. 

Mobil malware
A Kaspersky szerint a Masque bug és a WireLurker mal-
ware tavalyi felfedezése rámutatott, hogy az Apple mobil 
eszközeire specializálódó malware kor már a küszöbön áll. 
Azt persze hozzá tették, hogy elsősorban a feltört készülékek 
tulajdonosainak érdemes aggódnia. A Trend Micro állítása 
szerint a kiemelt célpont azonban továbbra is az Android 
marad és növekedni fog a mobil spamek száma, valamint az 
olyan támadásokéi is, melyek az eszközökön tárolt adatok 
eltulajdonítására irányulnak.  
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Ransomware 
2014 legnépszerűbb malware-je a ransomware volt, mely-
lyel a támadók megpróbáltak pénzt kicsikarni az áldozata-
ikból. A BitDefender szerint a felhasználóknak továbbra is 
érdemes szkeptikusnak maradni, az ellenük felvonultatott 
különféle online „vádakkal” szemben, melyek valószínű-
leg ransomware kampányok részei és melyek egyébként 
a közösségi hálókat is elérhetik. A Symantec felmérése 
szerint a Cryptolocker, mely az adatok titkosítása után 
követel pénzt az áldozatul esett felhasználókktól, tavaly 
októberben a ransomware tevékenységek 55%-át tette 
ki. Habár a koncepció egyáltalán nem újdonság az elekt-
ronikus fizetés elterjedése lehetővé tette, hogy a bűnözők  
a korábbi évek legnagyobb problémáját, a pénzbeszedést, 
relatív anonimitás mögé bújva lebonyolíthassák.  

Spam boom
Stephen Bonner a KPMG-től úgy véli, hogy minél több 
adatot osztunk meg online, annál valószínűbb, hogy 
azok illetéktelen kezekbe kerülnek. Pontosabban 
arra utalt, hogy a hackerek a felhasználók szokásait 
figyelembe véve fogják majd célpontjaikat megvá-
lasztani. A korábbi szőnyegbombázás helyett elég 
ha pár userre vagy gépre koncentrálnak. Eköz-
ben a WebSense szerint egyre több spam érkezik 
majd a fió-

kunkba, mivel a kiberbűnözők tovább csiszolják technoló-
giájukat és kéretlen leveleik képesek lesznek megkerülni az 
e-mail szolgáltatók biztonsági rendszereit. Annak ellenére 
tehát, hogy a spamek relatív mennyisége csökken, a fenye-
getettség mértéke nő.

Nyílt forráskód
A Shellshock és Heartbleed ügyek 2014-ben ismét felheví-
tették a nyílt forráskód biztonságáról szóló vitákat. A Trend 
Micro szerint a gyenge pontok, melyek éveken keresztül 
ismeretlenek voltak a publikum számára, csak most kerül-
tek reflektorfénybe.  

A sérülékeny pontok masszív hatásának fé-
nyében a kiberbűnözők tovább vizsgálhatják 
a meglévő kódokat, hogy újabb kikezdhető 
pontokat találjanak. A 2014-es esetek arra is 

rávilágítottak, hogy a kiberbűnözők figyelmét  
a kevésbé népszerű rendszerek és szoftverek sem 

kerülik el. - állítja a Sophos. A WebSense pedig 
egyenesen azt állítja, hogy a régi forráskód az új trójai, 

mely szunnyadva várja, hogy lecsaphasson. 

A leggyakrabban megtámadott rendszerek

Mobil malware-ek

ORACLE JAVA

TROJI-DOWNLOADER

TROJAI

FELFEDEZETT 
MINTA

ANDROID 
ARÁNY

MS OFFICE

EGYÉB

TROJAI-SMS

BACKDOOR

ADOBE  
FLASH PLAYER

INTERNET  
EXPLORER

ADOBE ACROBAT READER

WINDOWS
KOMPONENSEK

ANDROID

twitter.com/kaspersky

twitter.com/kaspersky
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ANDROID 
ARÁNY

A sötét net
A Trend Micro szerint a kiberbűnözők még jobban tá-
maszkodnak majd a láthatatlan webre és az olyan lenyo-
mozhatatlan peer-to-peer hálózatok szolgáltatásaira, mint 
a Tor, I2P, Freenet, hogy eszközeik is szolgáltatásaik gazdát 
cserélhessenek. A kutatók és a hatóságok együttműködé-
sei és sikeres akciói következtében a kiberbűnözők még 
mélyebbre ásnak majd a láthatatlan web rendszerében. 

Malvertising
A BitDefender szerint a közösségi hálózatokat felhaszná-
lói táborára ínycsiklandó falatként tekintenek a malware 
fejlesztők. A Facebook videókba ágyazott kártékony lin-
kek száma például várhatóan növekedni fog az idei évben.  
A sokkoló tartalmakkal kecsegtető videókkal leginkább a 
fiatal nemzedéket célozzák, akiknek nagyobb az erőszak to-
leranciája. A Proofpoint felmérései pedig kimutatták, hogy  
a hasonló fertőzött videók száma 2013 és 2014 között 

650%-kal nőtt, valamint a beágyazott linkek 99% 
malware telepítéshez vagy phising oldalakra vezetett.  

A Proofpoint szerint 2015-ben további 400 százalékos 
növekedés várható, mikor is a támadók a céges fióko-
kat veszik majd célba. 

IoT
Az AdaptiveMobile szerint az internetre kapcsolt 
eszközök egy felhasználóhoz képest lényegesen gyen-
gébbek a kockázatok felismerésében, így a felhaszná-
lói adatok hálózat szintű biztosításának felelőssége  

a szolgáltatókra terelődik majd. A WebSense szerint a 
támadások zöme egyelőre az üzleti IoT eszközöket ve-

szi majd célba. Úgy vélik, hogy a bűnözők jelenleg még 
nem látnak fantáziát abban, hogy termosztátokat, hűtőket 

vagy gépjárműveket törjenek fel. A Symantec ellenben úgy 
véli, hogy a támadások a lakás automatizáló megoldásokra 
fognak fókuszálni, hogy szenzitív, magán adatokat gyűjthes-
senek. 

Kiberhadviselés
Az InfoSec Institute szerint kiberhadviselés egyre nép-
szerűbb a kis országok körében, mondván a fegyverke-
zéshez képest egy kormány által támogatott malware 
fejlesztés lényegesen olcsóbb. Észak-Korea, Szíria és Irán 
azon országok közé tartozik, akik az elmúlt évek során 
erős fenyegetéssé váltak, fenyegetést jelentenek a nyugati 
országok kormányainak kritikus szerveire és infrastruk-
túrájára. 

Mit tehetünk hát? A számítógépek és az emberek emel-
hetik új szintre a biztonságot. Azt már megtanulhattuk, 
hogy a technológia önmagában nem orvosság. Az emberi 
tőke és a gépek optimális egyensúlya és együttes munkája 
azonban az lehet. A szuperszámítógépekre és sakkmeste-
rekre összpontosító tanulmányok kimutatták, hogy nem 
számít milyen erős egy számítógép, le lehet gyűrni, fő-
leg ha a jó sakkjátékosokat társítanak egy számítógéppel.  
Ez a megközelítés a biztonságra is érvényes, ahol a gépek 
feladata az információ gyűjtés és elemzés lesz, de az em-
berek döntik majd el, hogy hogyan hangolják finomra  
a válaszokat. 

2015. március   |   PERSPECTIVE   |   19

BBiztonság



Mit kezdenek a cégek  
a náluk tárolt  
adatainkkal?

A felhő technológiák rohamos fejlődésnek indultak az elmúlt években. A szélessávú 

internetkapcsolat terjedésével ésszerűvé vált, hogy adatainkat ne egy irodai laptopon 

tároljuk, de még csak ne is irodai szerveren, hanem egy mindenhonnan elérhető felhőben. 

Ennek előnyeit pedig rendkívül gyorsan felismerték a cégek, felhasználói és szolgáltatói 

oldalról egyaránt. Egy az IDC által kiadott White Paper szerint 2015-re összesen  

14 millió munkahelyet teremtenek a felhőszolgáltatások.

Azonban nem csupán előnyei, vannak ennek a trendnek. 
Ha a céges adatbázisoktól kezdve a levelezésen keresztül 
egészen a céges bulin készült képekig mindent a felhők-
ben tárolunk, az mindenképpen biztonsági kockázattal 
jár. Nem mindig egyértelmű persze, hogy kitől vagy mi-
től kell leginkább tartanunk. Az új technológia rohamos 
fejlődése új kihívások elé állította a vállalatokat, és az or-
szágok törvényhozását is.

Adat. Biztonság.
Ma már szinte minden szolgáltatást megtalálunk fel-
hő alapon az interneten. Családi fotóinkat feltöltjük  
a Flickr-re, a vállalat email adatbázisát a MailChimpen 
érjük el, de a sort lehetne folytatni a CRM adatbázis-
tól, a projektmenedzsment feladatokon és a számlázó 

programokon keresztül a bevásárló listáig. 
Mindegy tehát, hogy eddig milyen 

feladatokra kerestünk megol-
dást, legalább egy start-up  

 
 
 

 

 

a Szilícium-völgyből kínál rá professzionális, elérhető árú 
alternatívát. Azonban függetlenül attól, hogy magánem-
berként, vagy cégként használunk ilyen online szolgálta-
tásokat, alaposan utána kell járnunk, hogy mit és milyen 
feltételekkel veszünk igénybe.

Egy az Eurostat által 2014 decemberében közzétett fel-
mérés eredménye azt mutatta, hogy az Európai Unió  
28 országában a vállalatok csupán mintegy ötöde (19%) 
használ valamilyen felhőszolgáltatást. Ez a szám termé-
szetesen mind a vizsgált iparágakat, mind pedig az or-
szágokat tekintve jelentős eltéréseket mutatott. Ami  
az országokat illeti, Magyarország a lista végén helyez-
kedik el Bulgáriával és Görögországgal együtt. Ezekben 
az országokban a vállalatok mindössze 8 százaléka vesz 
igénybe ilyen jellegű szolgáltatást szolgáltatást, míg a 
listavezető Finnországban ez az arány 51 százalékra rúg.  
Az iparágakat tekintve értelemszerűen az IT szektor tölti 
be a vezető szerepet, ahol a vizsgált országokban a szek-
torban működő cégek 45 százaléka használ valamilyen 
felhő szolgáltatást, a sereghajtó iparágak pedig a szállít-
mányozás 15, és az építőipar 14 százalékkal.

A felmérés azt is vizsgálta, hogy mik a leggyakoribb elle-
nérvek a cloud technológiákkal szemben, illetve milyen 
szempontok gátolják használatuk bővítését. A megkér-
dezett vállalatok 39 százaléka válaszolta, hogy a bővítés 
legnagyobb akadályát a az adatbiztonságban látják, mely 
ezzel vezeti a listát. Ezt követik az ilyen jellegű szolgál-
tatások magas költsége (32%), valamint a szabályozást 
érintő bizonytalanság (32%).

 

Mi a felhő?

Minden felhő alapú szolgáltatás közös 
ismertetőjele, hogy a szolgáltatásokat 
nem egy dedikált hardvereszközön üze-
meltetik, hanem a szolgáltató eszközein elosztva. 
A szolgáltatást a felhasználók hálózaton keresztül 
érhetik el, mely lehet egy privát hálózat, vagy akár  
az internet is.

Írta: Bürger Tamás
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Azon cégek körében, akik eddig semmilyen felhő ala-
pú technológiát nem használtak 42 százalék válaszolta, 
hogy a legnagyobb hátráltató tényező a megfelelő is-
meretek hiánya, és csak ezután következnek az adat-
biztonsággal kapcsolatos aggályok 37 százalékkal. 
De érdemes megemlíteni még, hogy 33 szá-
zalékukat az is zavarja, hogy nincsenek 
tisztában az adatok pontos helyével, il-
letve itt is felbukkant 32 százalékuknál 
a szabályozással kapcsolatos bizonyta-
lanság.

Az mindenesetre kiválóan látszik, hogy 
rengeteg a bizonytalanság a cégek részéről. 
Az adatbiztonság pedig mindkét csoportban ha-
sonló százalékkal került a dobogóra. Ezek a biztonsági 
kérdések pedig mind a szolgáltató, mind pedig a felhasz-
náló részéről megkövetelik az odafigyelést. A szolgálta-
tónak biztosítania kell a felhasználót arról, hogy adatai 
biztonságban lesznek nála, hogy azok védve vannak  
a külső támadásokkal szemben. A felhasználói oldalon 
pedig fontos a körültekintő használat, például, hogy  
a tulajdonos megfelelően válassza meg a szolgáltatáshoz 
tartozó jelszavát, vagy vírusmentes számítógépről vegye 
igénybe a szolgáltatást. 

A szolgáltatók a legtöbb esetben nem vállalnak garanci-
át az adatvesztésre, csupán az általuk nyújtott szolgálta-
tás rendelkezésre állására tesznek ígéretet. Bár az igazán 
komoly versenyzők különböző módokon védekeznek  
az adatvesztés vagy adatlopás ellen, mely adott esetben az 
ügyfél számára hatalmas segítség lehet, azonban garanciát 
általában itt sem kapunk.

A Cloud Computing Alliance által a fel-
hők veszélyeiről összeállított lista 
első helyén szerepel az adatlo-
pás. Ez pedig igenis reális 
veszély. Gondoljunk csak 
a Fappening néven elhíre-
sült botrányra, melynek 
során rengeteg 

sztár személyes, és sokszor nagyon intim képei kerültek 
fel a legnagyobb fájlmegosztó oldalakra.

Érzékeny adatainkat persze védhetjük akár titkosítással is, 
mely nagymértékben csökkenti annak a veszélyét, hogy 
rossz kezekbe kerülve mások hasznot húzhatnak belőlük, 
azonban ezzel egyben megteremtjük annak a kockázatát is, 
hogy a titkosítási kulcs elvesztésével mi magunk sem leszünk 
képesek hozzáférni saját adatainkhoz. A másik lehetőség  
az, hogy offline biztonsági mentést készítünk adatainkról, 
ami viszont végeredményben növeli a biztonsági kockázatot.

Jogi környezet
A Eurostat által készített felmérésben előkelő helyen sze-
repeltek a felhőkkel kapcsolatos jogi bizonytalanságok is. 
Ez sem véletlen, ugyanis nem csupán arról van szó, hogy 
egy adott ország törvényhozása nem tudta tartani a tempót 
a megváltozott technológiai környezettel, hanem arról is, 
hogy egy, a világ minden pontján igénybe vehető szolgál-
tatás esetében melyik ország jogrendszere a mérvadó. Ken 
Rashbaum szerint a törvényi korlátok azért mosódtak el, 

mert a technikai korlátok sincsenek megfelelően 
tisztázva. Az országok jogszabályalkotói jelenleg 

még csak követni próbálják a történéseket, 
de érdemben nincs jogi megol-

dás. Rashbaum szerint arra 
még néhány évet biztosan  

várni kell.

 
Mostanában igen 

gyakran jelennek meg 
újabb és újabb ransomware 

fenyegetések, melyek első körben titko-
sítják fájljainkat számítógépünkön, majd vált-
ságdíjat követelnek azok feloldásáért, tehát, hogy 

„visszakapjuk” őket. Általában ezt a fajta titkosítást nem, vagy 
csak nagyon nehezen lehet visszafejteni, így ha gépünk megfertőző-

dött, akkor vagy fizetünk – ami még mindig nem garancia arra, hogy vissza 
is kapjuk fájljainkat – vagy hagyjuk elveszni az adatainkat. A komoly problé-
mát pedig az okozza, hogy amennyiben felhőben tárolt fájljaink szinkroni-

zálva vannak számítógépünkkel, akkor azok is ugyanúgy ki vannak téve  
a veszélynek, biztonsági mentés, ide vagy oda.

BBiztonság
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A szolgáltató értelemszerűen próbálja védeni saját ma-
gát, ezért sokszor olyan passzusok kerülnek a szerződés-
be, melyek teljes egészében kizárják az ő felelősségüket. 
Tehát, ha igénybe vesszük valamely szolgáltatásukat, ak-
kor az legtöbbször saját felelősségre történik. Ez persze 
egyrészről érthető, hiszen egy leállás vagy meghibásodás 
esetében több felhasználót is kár érhet, mely egyszerre 
róna óriási terhet a szolgáltató nyakába, hisz ilyenkor 
valamilyen módon kárpótolnia kellene ügyfeleit. Más-

részt azonban, ha az ügyfél nem érzi magát, 
illetve adatait biztonságban egy fel-

hőszolgáltatónál, akkor az lassít-
hatja a technológia terjedését 

és csökkentheti  

a felhasználási kedvet is. A megoldás tehát a felelősség  
és a kártérítés megfelelő kezelésében rejlik, melyet a meg-
felelő szabályozás kialakításával próbálnak elérni.

Tartalomkezelés
Másik fontos szempont egy szerződés megkötésekor  
a felhőben tárolt adatok felhasználása. Ezen a területen 
nagyon széles skálán mozognak a lehetőségek. Mint fel-
használó szeretnénk, ha a szolgáltató csupán olyan mér-
tékig kapna engedélyt az adatok felhasználására, amely 
a szolgáltatás üzemeltetéséhez indokolt. Bizonyos ese-
tekben a szolgáltatói szerződések nem térnek ki külön  
az adatok felhasználásának mikéntjére. Néhány esetben a 
szerződés leszögezi, hogy a tárolt adat a felhasználó tulaj-
donát képezi, legtöbbször azonban többé-kevésbé széles 
felhasználási engedélyt kér azokhoz.

Máskor viszont akár olyan bekezdések is helyet kapnak  
a szerződésben, amelyek jogot adnak a szolgáltató számá-
ra az adatok kereskedelmi vagy marketing célú felhasz-
nálására.

A felhasználók számára kiemelten fontos például a bizal-
masnak minősülő adatok megfelelő felhasználása. Egy 
ügyvédi iroda számára például aggodalomra adhat okot, 
ha a felhőben tárolt adatok áttekintésére valamely ható-
ság sokkal könnyebben szerez engedélyt, mint ha azok 
csak fizikailag lennének elérhetőek az irodában.

Előfordulnak olyan esetek, amikor a szolgáltató a szerződésben kiköti,  

hogy a felhasználó által a felhőben létrehozott vagy oda feltöltött adatok  

a szolgáltató tulajdonát képezik

Elérhetőség
Az EU 2013 októberében már létre is hozott egy szakértői 
csoportot (Cloud Computing Contracts) a terület prob-
lémáinak feltérképezésére és megoldási javaslatok kidolgo-
zására. Céljuk, hogy biztonságos és fair jogi környezetet 
hozzanak létre mind a felhasználók, mind pedig  
a szolgáltatók számára a felelősség, elérhetőség, 
adatkezelés és felhasználás területén.

Addig is, amíg az egységes és mindenki szá-
mára elfogadható törvényi szabályrendszer 
létrejön, különösen fontos, hogy gondosan 
olvassuk át a szerződéseket és figyeljünk oda  
a felelősségi szintekre és az adatkezelésre.
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OBJEKTUMVÉDELEM, 
beléptető rendszerek
Jelenleg, ha kiejtjük az 
„objektumvédelem” szót,  
az utca embere rögtön rávágja: 
Biztonsági őr! Ez nem is 
baj, hiszen az utca embere 
nem feltétlenül biztonsági 
szakember. Sajnos azonban 
az épületüzemeltetés során 
is gyakran találkozunk olyan 
esetekkel, amikor ennyiben 
merül ki a védelem.

Pedig ez a hozzáállás még egy játszótér esetében sem elég-
séges, nem hogy egy olyan komplex esetben, mint egy 
irodaház.

Azzal természetesen mindannyian egyetértünk, hogy 
a „gép” nem helyettesítheti teljes egészében az embert, 
de ha a gazdasági szempontokat, a megbízhatóságot, az 
időfaktort, az emberi (vétlen és szándékos) hibákat és  
a nyomon követhetőséget is figyelembe akarjuk venni, 
akkor a válasz már sokkal árnyaltabb. Egy megbízhatóan 
működő, megfelelő minőségű rendszerelemekből felál-
lított és jól komponált elektronikai beléptető rendszer, 
amit folyamatosan üzemeltetnek és karbantartanak már 
igenis jó érvek az élőerő ellen.

Ezek az érvek még meggyőzőbbek tudnak lenni, ameny-
nyiben alrendszereinket egy központi épületfelügyeleti 

rendszerbe integráljuk. Az ok 
egyszerű: Az Integrált épü-

let-felügyeleti rendszerrel 
rendelkező „intelligens 
épület” gazdaságosabban 

üzemel, mint felügyelettel 
nem rendelkező objektu-

mok. Általánosságban el-
mondható, hogy az 

integrált fel-

ügyelettel jelentős fűtési, hűtési energia takarítható meg 
(pl. tárgyalótermek, előadótermek, irodák fűtési, hűtési 
szabályozásai dinamikusan, a termek előre ütemezett, 
illetve tényleges foglaltságaihoz alakíthatóak); továbbá 
a központi világításszabályozással egyes esetekben akár 
60-70% világítási energia-megtakarítás érhető el. 

Esetünkben, ha csak a beléptető rendszerre vonatkoztat-
juk a költségek csökkentését, komplex létesítményeknél 
a rendszer kiépítésével csökkenthető a kezelői személy-
zet létszáma, illetve vészhelyzet esetén a rendszer gyors és 
hatékony reakcióival emberi életeket és jelentős vagyoni 
értékeket menthetünk meg. A komplex épületfelügye-
leti rendszerek az egyes biztonságtechnikai rendszerek 
minden eseményét regisztrálják, majd azokat grafikus 
térképeken, könnyen kezelhető és átlátható formában 
megjelenítik. 

Ezzel együtt a megnövekedett kényelmi és komfort funk-
ciókat is szükséges itt megemlíteni. Az üzemeltető vál-
láról nagy terhet vesz le a központosított monitorozási, 
kezelési lehetőség, főleg hogy ha több objektum belépte-
tését is szeretnénk egy kiszolgáló személyezettel egyszer-
re megoldani. A hatékonyan, probléma nélkül működő 
rendszer az épületben élő és dolgozó személyek minden-
napjait is megkönnyíti, ők egy magas szinten biztosított 
környezetben tevékenykedhetnek anélkül, hogy korlátoz-
va éreznék magukat a mozgásban. 

Beléptető rendszer
A beléptető rendszerek fő feladata az objektumon belüli 
személy és gépjárműforgalom ellenőrzése, nyomon kö-
vetése, személyek épületen belüli mozgásának naplózása, 
valamint a fizikai áthaladás megakadályozása mechanikai 
vagy elektromechanikai berendezések segítségével.

Az jogosultság ellenőrzésének megfelelően gyorsnak és 
megbízhatónak kell lennie, egyértelműen és hiba nélkül 
kell szűrnie a belépésre jogosultak körét. Fontos, hogy  
a felhasználók ne érezzék „bezárva” magukat és a rend-
szernek a nap 24 órájában biztosítani kell a működést. 

A rendszer főbb elemei az olvasó(k), a vezérlő(k), me-
chanikai szabályzó(k) és a felügyeleti rendszer. Az olva-
sók feladata, hogy adatokat szolgáltasson a kontroller 
felé, megfelelő titkosítással és a vezérlő számára érthető 

Írta: Soczó Béla – üzemeltetési és biztonsági vezető
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nyelven; a vezérlőnek el kell döntenie, hogy a személy 
az adott helyen és időben áthaladásra jogosult-e, vezé-
relnie kell az elektromechanikai eszközöket és rögzíteni  
az eseményeket a belső memóriájában. Az elektromecha-
nikus eszközök (forgóvilla, gyorskapu, elektromos zár..) 
megakadályozzák az illetéktelen behatolást; a felügyeleti 
rendszer ellenőrzi a rendszerállapotokat, rögzíti az esemé-
nyeket, riportok készítését teszi lehetővé, információkat 
adnak grafikus módon az aktuális rendszerállapotról, ill. 
a vezérlők programozását és jogosultság beállításokat vé-
gezhetjük el központosítva.  

Általánosságban beszélhetünk offline és online rendsze-
rekről, offline a rendszer ha nincs folyamatos kapcsolat 
a felügyeleti rendszerrel és a beállításokat közvetlenül a 
vezérlőhöz kapcsolt PDA vagy PC segítségével módosít-
hatjuk, online a rendszer ha folyamatos kapcsolata van  
a felügyeleti számítógéppel.

A személy azonosítására három féle megoldás lehetséges, 
az információ alapú (hagyományos kódzárak működte-
tése esetén elegendő egy PIN kód), a birtokolt azono-
sító alapú (leggyakoribb - passzív proximity kártyák) és  
a személyes tulajdonság alapú (biometrikus azonosítás).

A PIN kód alapú rendszert évtizedek óta hasz-
nálják, nem a legbiztonságosabb megoldás, rá-
adásul sokszor gondot okoz a kód elfelejtése. 
Korszerű rendszereknél csak kiegészítő eszköz-
ként javasolt a használata.

A birtokolt azonosító csoportba tartoznak a 
vonalkódos kártyák, a mágnescsíkos kártyák, 
a chipkártyák, de a legelterjedtebb a közelítő 
kártya (proximity) használata. 

A kártya azonosítója lehet gyárilag rögzített fix 
kód, de lehet egyszer, vagy többször progra-
mozható is. A kártyák egy integrált áramkört 
és egy antennát tartalmaznak. Amikor a kártya 
az olvasó hatósugarába kerül, az olvasó rádió-
frekvenciás úton energiát ad át a kártyának.  
Az így kapott energia aktiválja a kártyát és az 
rádiós úton átadja az integrált áramkörében 
tárolt azonosítási információt az olvasónak.  
A proximity kártyás rendszerek népszerűsége 
abból adódik, hogy a kártyát nem kell áthúz-
ni, vagy hozzáérinteni az olvasóhoz, elég csak  
a közelébe helyezni. Emiatt a kártya élettarta-
ma is szinte korlátlan, hiszen nem éri mecha-
nikai hatás.

Ezeket a kártyákat általánosságban működési frekvencia 
szerint és az olvasási távolság szerint csoportosíthatjuk. 
Kommunikációs szempontból két RFID technológiával 
készült kártya létezik:

Egyirányú információ átvitel
Csak a belépőkártya küld adatokat az olvasó felé és min-
dig ugyanazt a kódsorozatot. Ezek a rendszerek másolás 
ellen nem nyújtanak védelmet. (az adás valójában infor-
máció nélküli, csak egy erőtér, ami szükséges ahhoz, hogy 
energiát biztosítson a passzív azonosító kiolvasásához) 
A ma használt kártyák döntő többsége ilyen, az azonosí-
tók adatai egy nagy távolságú olvasóval könnyedén kiol-
vashatóak.

Kétirányú, titkosított adatátvitel
Ezekben a rendszerekben a kártya és az olvasó kommu-
nikál. Az adatcsere első szakaszában azonosítják egymást 
a „résztvevők”(anti-collision szűrés), a kiválasztás a gyá-
ri egyedi azonosítók alapján (UID: Unique Identifier) 
történik. Az UID azonosítás után az eszközök áttérnek 
titkosított kommunikációs üzemmódra. A kriptográf 
kommunikációval kölcsönösen ellenőrzik egymást (mu-
tual authentication) és meggyőződnek róla, hogy a part-
ner valóban birtokolja a titkos kulcsot. Véletlen számokat 
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generálnak (hogy mindig más legyen az azonosítási folya-
mat), és titkosítva elküldik a másik félnek. Az dekódolja, 
és újra, de már titkosítva, visszaküldi. A küldő ellenőrizi, 
hogy ugyanazt kapta-e vissza, amit küldött. Ha igen, ak-
kor engedélyezi a hozzáférést, indulhat az érdemi, titkosí-
tott adatcsere. Ez mindig tartalmaz változó elemeket (pl. 
tranzakció azonosító), hogy a megismételt azonos műve-
letek más és más RF kommunikációt eredményezzenek.

A rossz hír az, hogy ezeket a titkosított kommunikáció-
kat is képes feltörni a mai fejlett technika és a feketepi-
acon árulják is ezeket a másolókat. Talán csak a Mifare 
Plus X típusú kártyák sérthetetlensége bizonyított (ilyen 
többek közt a bubi kártya is). 

Biometrikus azonosítás
Ez egy nagyon érdekes és manapság divatos azonosítási 
eljárás. Azonosításkor mérjük és rögzítjük egy személy 
egyedi fizikai, testi jellemzőit és ezeket az adatokat azo-
nosításra és hitelesítésre használjuk fel. A rendszer alapja 
egy szenzor, ami rögzíti a biometrikus min-
tákat (ujjlenyomat, arcgeometria, véna-
hálózat, hangminta, Írisz-textúra..) 
és egy adatbázis, amely tartal-
mazza az elmentett azonosítókat.  
Az egyezéseket egy összehason-
lító eszközzel tudjuk ellenőrizni. 
Elterjedésének oka, hogy biomet-
rikus jellemzőkkel minden személy 
rendelkezik és ezek a jellemzően 
egyediek. Azonban ezek a jellem-
zők változ(hat)nak ami 
jelentős fennakadá-
sokat generálhat  
a beléptetésben. Ne 
felejtsük el, hogy 
a hangunk, az ar-
cunk, a tenyérmére-

tünk is változhat és a nem változó azonosítókat sem ké-
pes a rendszer minden pillanatban ugyanúgy azonosítani.  
A jelenleg korszerű berendezések kevesebb, mint egy má-
sodperc alatt elvégzik az ellenőrzést, de még mindig nem 
elég gyorsak, hogy egy nagy forgalmú beléptető ponton 
ne okozzanak fennakadást, mert ha egy rövid időre is,  
de meg kell állni a személynek, amíg az olvasó dolgozik, 
továbbá jogi, adatvédelmi kérdéseket vethet fel, ha a leol-
vasás az adott személy beleegyezése nélkül is megtörtén-
het (például arc-azonosítás).

A biometrikus rendszerek megbízhatóságának mérésére a 
következő mérőszámokat használják
• A hibás elfogadás aránya (FAR – False Acception Ra-

tes) annak a valószínűségét adja meg, hogy illetékte-
len behatolót a rendszer tévesen elfogad.

• A hibás visszautasítás aránya (FRR – False Rejection
Rates) annak a valószínűségét jelenti, hogy regisztrált 
felhasználót visszautasít a rendszer.
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Néhány biometrikus rendszer FAR mutatója érdekességképpen:
• hangazonosítás: 500:1
• arcfelismerés: 2000:1
• ujjnyomat-azonosítás: 1 000 000:1
• íriszvizsgálat:10 000 000:1
• retinavizsgálat:10 000 000:1

Összegzés

Milyen előnyei vannak egy „egyszerű” beléptető rend-
szernek ?
• Gyorsan bevezethető: hiszen egy előre elkészített

szoftvert kell telepíteni és integrálni
• Olcsónak tűnik: mert az egyszeri díja alacsony és át-

futva a funkciókat azt látjuk, hogy nekünk is meg fog 
felelni, hiszen annyi mindenki másnak is megfelelt már. 

• Nem igényel annyi saját munkát: mivel nem szük-
séges végiggondolni a folyamatokat, hiszen van egy 
megoldás és annak a keretein belül lehet mozogni

Mi a hátránya?
• Kötött rendszer, kötött funkciólistával: kizárólag

azt tudja, ami a leírásában szerepel.
• Nem módosítható: vagy csak méregdrágán, viszont

az igények általában a használat közben merülnek fel.
• Az ügyfelek kifizetik a felesleges funkciókat: olyan

funkciókért is fizetni kell, amire sosem lesz szükség.
• Sok esetben amikor rájönnek, hogy nem jó, akkor 

ki kell dobni: legtöbbször a hardvert is ki kell vele 
dobni, mert csak ezzel a termékkel működik együtt, 
így viszont az egész bevezetés kudarcot vall. Nem, 
vagy nehezen integrálható más rendszerekhez.

Összefoglalva
Aa már nem erre van szükség. Tíz évvel ezelőtt ezek még 
jó megoldások voltak, de ez idő alatt a vállalatok munka-
idő kezelése is sokkal rugalmasabb lett. Ma már egy olyan 
hatékony megoldásra van szükség, ami teljes mértékben 
támogatja a cég működését, nem csak elméletben, hanem 
gyakorlatban is.

Hogyan lehet 100%-os megoldást nyújtani?
Tapasztalataink alapján a beléptető rendszerek olcsóbb 
verziói a legritkább esetben elégítik ki maradéktalanul  
a megrendelők igényeit. A kérdés általában az, hogy 
mennyi és milyen kompromisszumokat kell kötniük 
azoknak, akik ezeket választják.

Ezt felismerve mi mindig olyan rendszereket szállítunk 
Ügyfeleinknek, amelyek az igényeik 100%-át kielégí-
tik, és alkalmasak a jövőben felmerülő igények lefedésére 
is. További felismerés az, hogy e rendszereknél a legrit-
kább esetben áll rendelkezésre már a projekt elején teljes 
körű specifikáció, ami ne változna meg a projekt végéig, 
ráadásul a tapasztalatok alapján folyamatosan újabb igé-
nyek jelennek meg.

Ily módon lehetőség nyílik arra, hogy a projekt elején 
specifikálva a funkciókat, a fejlesztés során használatba 
véve azokat, a tapasztalatok alapján dinamikusan bő-
vülhessen és/vagy változzon a végleges funkcionalitás. 
Ezzel a módszerrel érhető el az, hogy a projekt vé-
gén egy olyan rendszer álljon elő, ami a megfogalma-
zott igények alapján 100%-osan lefedi megrendelő  
igényeit.
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Egy informatikai hálózat kiépítése és megfelelő számú 
végpont biztosítása még nem elegendő, hogy CCTV 
rendszerekhez hasonlóan „IP tűzjelző” rendszert épít-
sünk. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet nem teszi lehetővé, hogy 
a végpontokra csatlakoztatott érzékelőkkel, hangjelzők-
kel, vezérlő és bemeneti egységekkel gyorsan le is tudjuk 
a telepítést. A vezetékekre vonatkozó XV. fejezet 162. § 
(2) bekezdése előírja, hogy „…legalább 30 percig ellen 
kell állniuk a tűznek, vagy ilyen időtartamú védettséget 
kell számukra biztosítani.” A tűzjelző központunk sem 
helyettesíthető egy számítógéppel. Joggal merül fel a kér-
dés, akkor meg mitől IP? A megoldást nem a tűzjelző 
berendezésen belül kell keresni, hiszen a beépített tűzjel-
ző berendezések kivitelezése és szabályozása tekintetében 
gyökeres változás nem történt, és a közeljövőben nem is 
várható. A kiépítés során az eddig jól bevált és elfogadott 
megoldásokat kell alkalmazni. Az érzékelők és a perifé-
ria eszközök továbbra is a központ saját kommunikációs 
protokollját használják, a vezérlések jellemzően ezentúl is 
funkciótartó kábelezéssel és tartószerkezettel épülnek ki.  
Amennyiben nem biztosított a 24 órás felügyelet, a „tűz-
oltósági átjelzés” is a hagyományos módon épül ki. Az IP 
megoldásokat és a technológia alkalmazásának a lehető-
ségeit is a rendszeren kívül, vagy a csatlakozási pontoknál 
kell keresni. A csatlakozási pont a hagyományos RJ45 al-
jzat képében általában a tűzjelző központon bukkan fel, 
időnként előfordul a központtól független „IP modul” 

formájában is. A gyakor-

latban tűzjelző központ egy meglévő informatikai 
rendszerre csatlakozhat, ezáltal a központ jelzései kli-
ens PC-n megjeleníthetők, valamint a rendszer keze-
lése is lehetővé válik. Egy elszigetelt alkalmazás esetén 
mindössze egy router és internetkapcsolat segítségével 
máris távolságtól független hozzáférést biztosítottunk  
a rendszerünk számára. Nézzük, mire is használható ez a 
plusz lehetőség a gyakorlatban.

A felhasználók életét nagyban megkönnyíti, ha több 
helyszínen telepített kis rendszereit egy központi helyen 
összefogva tudja felügyelni. Költséghatékony megoldás, 
ha a tűzjelző központ internetre csatlakozik és ilyen mó-
don távolságtól függetlenül könnyen felügyelhetők a há-
lózatra csatlakoztatott rendszerek. Egy központi számí-
tógépről a kiválasztott rendszer, természetesen megfelelő 
jogosultság birtokában kezelhető is. Egyes rendszerek a 
felhasználóhoz rendelt nyelvet automatikusan váltják, ha 
többnyelvű kezelőszemélyzet lát el szolgálatot.  Munka-
végzés esetén érzékelők kapcsolhatók ki a központi fel-
ügyeleti helyről, így nem kell egy zárt helyen lévő távoli 
berendezéshez csak a kikapcsolás miatt elutazni. Jellemző 
felhasználási területek lehetnek a szélturbinák, elektro-
mos elosztó állomások, benzinkutak és egyéb szétszór-
tan telepített kisméretű, de egy helyről felügyelt tűzjelző 
rendszerek. 

Természetesen nem csak kis, szétszórtan telepített tűz-
jelző központok összefogására alkalmas az IP techno-
lógia, hanem nagy, bonyolult, egy helyszínen telepített 

rendszer esetén is hasznos lehet. Ilyen 
alkalmazások nagy kiterjedésű ipa-
ri létesítmények, gyárak, logisztikai 
központok, esetleg bevásárlóközpon-
tok lehetnek. A biztonsági szolgá-

lat munkáját segíti az az alkalmazás, 
amely segítségével okostelefonról vagy 

tabletről is elérhető a tűzjelző központ 
kezelőfelülete. Jelzések vagy egyéb esemé-

nyek megjelennek a mobil eszközön, segí-

IP tűzjelző rendszerek 
alkalmazása a gyakorlatban
Napjainkban egyre inkább teret hódít az IP technológia. Az élet számos területén találkozhatunk olyan 
eszközökkel, amelyek ezen a technológián alapuló megoldásokat alkalmaznak. Nincs ez másképpen a 
biztonságtechnikában sem, itt is gyakran találkozhatunk ilyen eszközökkel. Az IP technológia egy olyan közös 
platform, ahol különböző területeken működő eszközök integrációja is viszonylag egyszerűen megoldható.  
A biztonságtechnika talán legjobban szabályozott területe a tűzvédelem, ezen belül a tűzjelző rendszerekben 
felhasználható megoldásokkal foglalkozom. 
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tik a tűzjelzés okának késedelem nélküli felderítését és 
a korai beavatkozást. A technikusok számára a rendszer 
jelzéseit szűrten, jellemzően a hibajelzéseket továbbítja, 
a beavatkozó személyzet számára pedig a számukra fon-
tos jelzéseket küldi el. A mobil eszközökről a szükséges 
kezelési funkciók is elvégezhetők. Ebben az esetben a 
beavatkozás lehetősége a mobil eszközökről a beépített 
GPS funkció miatt csak telephelyen belül engedélyezett, 
telephelyen kívül csak a jelzések jelennek meg, kezelés-
re nincs lehetőség. Nagy rendszerek esetén több kezelő 
alkalmazásával a megrendelő igényeinek megfelelően 
bővíthető a hozzáférési pontok száma. Kórházak esetén 
osztályonként, gyáraknál részegységenként igényként 
merülhet fel a területhez tartozó bővebb információt 
nyújtó önálló kezelőfelület. Kihelyezett kezelők helyett 
a területen nagy valószínűséggel már amúgy is megta-
lálható kliens PC-k csatlakozásával költséghatékonyan 
növelhető a hozzáférési pontok száma.

A szerviz technikusok számára küldött értesítések segí-
tik a hibák pontos azonosítását és hatékony elhárítását. 
Távoli eléréssel lehetővé válik a rendszerek kisebb progra-
mozási műveleteinek elvégzése és az üzembe helyezés köz-
ben nyújtott távoli segítség is megkönnyíti a munkát. A 
rendszer képes SMS és e-mail küldéssel támogatni a kar-

bantartók tevékenységét is. Bizonyos hibák esetén elégsé-
ges lehet a távoli elérés biztosította beavatkozás is, ideá-
lis esetben előfordulhat, hogy a hibaelhárítás hamarabb 
megtörténik, mint azt az üzemeltető bejelentené. Hasz-
nos lehet, ha kezelési problémák esetén a szerviz segítsé-
get tud nyújtani a gyakorlatlan kezelőszemélyzet számára.   
Ez a funkció a felhasználó számára költséget, a karbantar-
tó számára pedig időt takaríthat meg.

A grafikus felügyeleti szoftverek további kliens számító-
gépeken futtathatók, nincs szükség további kábelezésre, 
hiszen a meglévő informatikai hálózaton a jogszabá-
lyoknak megfelelően kialakított alapkiépítésen túli plusz 
megjelenítők csatlakoztathatók. Az IP technológia alkal-
mas lehet több rendszer összekapcsolására, így az integrá-
ció egy PC-n jelenítheti meg különböző rendszerek kez-
előfelületeit. A fizikai korlátok ma már nem jelentenek 
akadályt a vonatkozó előírásoknak megfelelően telepített 
rendszerek távoli elérését és összekapcsolását illetően. 
Mindent egybevetve kijelenthetjük, hogy a tűzjelző rend-
szerek kiépítésének során az IP technológia alkalmazása 
versenyelőnyt jelent a gyártók és a telepítők számára.  
A felhasználókat illetően az előny a kényelmi szolgálta-
tásokban és a költséghatékonyság növelésében nyilvánul 
meg.
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Az úgynevezett prepaid, azaz előre feltöltött egyenleg 
terhére történő mobilfizetés immár tradícionálisnak ne-
vezhető fizetési megoldás. Jelenleg legalább 110 ilyen 
mobilfizetési rendszer van használatban világszerte, több 
mint 40 millió felhasználóval. Legnépszerűbb a Kenyából 
indult M-PESA nevű rendszer, amely jelenleg 6 ország-
ban működik, 20 millió felhasználóval, akik 500 millió 
dollárt forgalmaztak 2011-ben. Mivel a prepaid mobilfi-
zetési megoldások hiánypótló szolgáltatást nyújtanak  
a bankszámlával nem rendelkező rétegek számára, ezért a 
mobilfizetés népszerűsége a fejlődő országokban a legma-
gasabb, de a megfelelő szolgáltatási ökoszisztémával ren-
delkező vagy azt kialakító országokban is  számíthatunk 
a térhódítására. 

Nyugat-Európában 2000 óta vehetünk igénybe mobilfi-
zetési szolgáltatásokat parkolásnál és   közlekedési jegy 
vásárlásánál. Ezzel a megoldással a közlekedési vállalatok 
csökkentik a költségeiket és gyorsítják a jegyvásárlás fo-
lyamatát, emelett az utazási szokások jobban nyomon 
követhetők, aminek eredményeként egyénre szabott uta-
zási termékek is bevezethetők. Ezen a területen prepaid  

és  postpaid, azaz utólagos elszámolású, például mobil-
telefonszámla terhére történő, illetve a bankszámláról 
levont mobilfizetési megoldások is működnek. Az i-Cell 
már évekkel ezelőtt részt vett európai mobilparkolási 
rendszerek fejlesztésében, Magyaroszágon pedig többek 
között a közösségi közlekedés elektronikus jegyértéke-
sítésének előszobájaként értelmezhető utastájékoztatási 
rendszereket épített. Európában ugyanezeket a techno-
lógiákat egyéb területen is  alkalmazzák, többek között  
az étel és ital automatáknál történő fizetésnél.  

A magyarországi mobilfizetés több mint 10 éves törté-
nete a mobilparkolással kezdődött, majd az autópálya 
használati díj mobilfizetéses megoldásával folytatódott. 
Számos egyéb vásárlási lehetőség kötődik a mobiltelefon-
hoz, melyek több-kevesebb sikerrel működnek;  külön-
féle belépőjegyek, előfizetések, hirdetések, szerencsejáték 
fizethető mobillal. A hazai mobilfizetési piacon számos 
szereplő próbál a felhasználók számára vonzó szolgálta-
tásokat bevezetni és terjeszteni. A teljesség igénye nélkül:  
a nevét szándékosan kisbetűvel író evopay progresszív 
mobilparkolási megoldásokra szakosodott, a Cellum Zrt.  

A készpénzfizetés visszaszorítása 

Írta: Haraszi Tibor

A MOBILFIZETÉS HAZAI JÖVŐJE
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a MasterCard Mobile elnevezésű, bankkártyás fizetésre, 
QR-kódos netes vásárlásra használható alkalmazást ve-
zette be 2011-től, a Magyar Mobiltárca Szövetség szintén 
2011-ben alakult hat szolgáltató összefogásával, a szövet-
séghez időközben csatlakozott cégekkel együtt jelenleg 
18 tagú a szervezet. A tagok között találjuk a mobilszol-
gáltatókat, valamint a bankszektor és a pénzügyi, infor-
mációtechnológiai szektor különféle képviselőit. A Ma-
gyar Mobiltárca Szövetség a mobil NFC technológiára 
alapuló fizetési megoldások, rendszerek és szolgáltatások 
hazai elterjedésének előmozdítására, az ezzel kapcsolatos 
szakmai irányelvek kialakítására és betartatására, a szak-
mai színvonal biztosítására és folyamatos fejlesztésére, 
valamint a technológia mögött lévő platform egységesí-
tésére alakult. 

Fejlesztési szempontból nagyon jól áll Magyarország, 
számos innovatív fejlesztés gyarapítja a kínálatot;  
a mobilfizetés eddig mégsem az elvárásoknak megfelelő 
ütemben hódított. A magyarázat nem a technológiai, 
hanem a szolgáltatási vagy termék-oldalon található: 
roppant nehéz az egymástól elkülönölő, szigetszerű 
mobilfizetési fejlesztésekbe annyi szolgáltatót, termék-
tulajdonost bevonni, hogy a mobilfizetés valóban széles 
rétegek által a mindennapi életben sűrűn használt fize-
tési móddá váljon. 

Véleményem szerint a mobilfizetés hazai elterjedésének 
megoldása a különféle mobilfizetési rendszerek átjárha-
tóságában és a mobilfizetésbe bevonni kívánt szolgál-
tatási területek pontos kiválasztásában rejlik. Az i-Cell 
még 2005-ben fejezte be azt a K+F+I (kutatás, fejlesztés, 
innováció) projektet, amelynek keretében helyzetkép és 
elemzés készült a hazai mobilfizetés jelenéről és lehetősé-
geiről. Akkor arra a megállapításra jutottunk, hogy a mo-
bilfizetés Magyarországon a legtágabban értett közleke-
déshez kapcsolódó szolgáltatások bevonásával fejlődhet, 
mert ezen a területen jelenik meg a szükséges  felhaszná-

lói és tranzakció volumen.  
A közlekedéshez kapcsoló-
dó szolgáltatás a parkolás,  
a különféle úthasználati dí-
jak, illetve a közösségi köz-
lekedés jegyértékesítése és 
utastájékoztatási szolgáltatá-
sa. A projekt egyik konklú-
ziója volt az is, hogy egy 
olyan platform fejlesztése 
szükséges, amely biztosít-
ja, hogy vásárlók (autósok, 

közlekedők) számára a különféle 
szolgáltatások egy „kapun” keresztül igénybe vehetők 
legyenek, azaz ugyanazt a rendszert használva tudjunk 
mobilparkolni, jegyeket vagy autópálya használatot vásá-
rolni. Ezt jelenti a gyakorlatban az átjárhatóság. Miután  
2010-ben a közterületi parkolás teljes mértékben ön-
kormányzati hatáskörbe került, kivétel nélkül közszol-
gáltatásokról van szó, ezért az i-Cell felfogásában a hazai 
mobilfizetés tényleges fejlesztésének elengedhetetlen fel-
tétele a közszolgáltatók, vagyis az állami szféra és a piaci 
szereplők együttműködése. 

Ebből a szempontból mérföldkő a mobilfizetésről szó-
ló 2011-es törvény, amely megteremti az állami sze-
repvállalás jogi hátterét, illetve megalapozta a Nemzeti  
Mobilfizetési Rendszert, amely piaci szereplőkkel közö-
sen nyújt a közlekedéshez kapcsolódó mobilfizetési szol-
gáltatásokat. A hazai mobilfizetés térhódítása szempont-
jából ugyanilyen jelentőségű a Nemzeti Személyszállítási 
Intelligens Közlekedési Rendszerek Platform (NESZIP) 
már elindult fejlesztése, amely a közösségi közelekedés 
elektonikus jegyértékesítésének országosan egységes 
rendszerét biztosítja. Ahhoz, hogy a mobilfizetés tényle-
gesen a készpénz-használat alternaítvájaként jelenhessen 
meg a piacon, és hogy a mobilfizetésben résztvevő piaci 
szereplők számára megérje a szolgáltatást nyújtani, ez az 
állami szerepvállalás nélkülözhetetlen. 

A jól működő mobilfizetési ökoszisztéma kialakítása érde-
kében az  Európai Fizetési Tanács (EPC) és az érdekeltek 
(piaci szereplők, közszolgáltatók és fogyasztói szervezetek) az 
Egységes Euró Fizetési Övezet (Single Euro Payments Area 
-SEPA) mobiltelefonon keresztüli fizetési rendjének megal-
kotását tűzték ki célul. Az EPC egy ún. Fehér Könyvet adott 
ki, amely iránymutatást nyújt a mobilfizetéssel kapcsolatos 
kérdésekben és szabályozza a megbízó (vásárló) és a kedvez-
ményezett (eladó) közötti mobilfizetést (m-payment). 
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A CPTED, azaz Crime Prevention Through Environ-
mental Design itthon az építészeti bűnmegelőzés elneve-
zést kapta. Ez a név pedig egy olyan módszertant takar, 
melynek célja a bűncselekmények csökkentése az építé-
szet és különböző térformáló módszerek segítségével.

Az Egyesült Államokban több, mint negyven éve kezdtek 
el foglalkozni azzal, hogy a környezet tudatos kialakítá-
sával hogyan előzhetőek meg a bűncselekmények. Majd  
a különböző, egyéb tudományágak fejlődésével és bevoná-
sával, mint például a pszichológia, vagy a kriminológia, 

egy széles körben elismert és Európa bizonyos részein 
szintén használt módszertan alakult ki, mely 

lényegében négy alapelvre támaszkodik. 
Ezek lényege, hogy az elkövető szá-

mára kényelmetlen környeze-
tet hozzanak létre.

 Az első pillér a természetes láthatóság. Kutatások bizo-
nyították, hogy a lebukás veszélye sokkal nagyobb súllyal 
esik a latba egy bűntény elkövetésekor, mint a várható 
megtérülés. Egy megfelelően megvilágított közterület, 
vagy épület bejárat, a felhúzott redőnyök, vagy egy olyan 
kerítés, amely nem akadályozza a terület szabad átlátását, 
mind olyan elemei az építészeti bűnmegelőzésnek, me-
lyek hozzájárulnak a terület biztonságosabbá tételéhez.

Második pillér a megközelíthetőség szabályozása. Ez per-
sze nem jelent egyet egy betonfal felhúzásával, melynek 
a tetejére szögesdrótot rögzítettek - ami egyébként ellent 
is mondana az első pillérnek. Ennek lényege, hogy jól 
láthatóvá és átláthatóvá tegyük azokat a pontokat, ahol 
rendeltetésüknek megfelelően közelíthetőek meg az egyes 
objektumok. Legyen szó egy épület bejáratáról, melyhez 
irányító táblák, és megvilágított járda vezet, vagy egy  
lakóház földszinti ablaka alá elhelyezett szúrós bokorról.  

A hangsúly az emberek áramlásának irányításán van.

CPTED, avagy építészeti bűnmegelőzés. Ha valaki ezt  
a kifejezést hallja - és eddig nem találkozott vele - akkor a két 
szóhoz kapcsolódó összes asszociáció segítségével elkezdi 
összerakni, hogy mit is jelenthet. De még mielőtt a térfigyelés, 
vagyonvédelem, esetleg a szögesdrót vagy a rottweiler szavak 
jutnának eszünkbe zárjuk is le ezt a gondolatsort, hiszen itt  
másról és bizonyos szempontból sokkal többről van szó,  
mint biztonsági rendszerekről.

ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS
Hogyan építsünk biztonságos otthonokat

Írta: Bürger Tamás
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Definíció: 
Az építészeti bűnmegelőzés olyan 
építészeti, településfejlesztési, táj- 
és kertépítési, forgalomtechnikai, 
fénytechnikai, pszichológiai és 
kommunikációs módszerek összessége 
és együttes alkalmazása, amelyek az 
épített környezet utólagos átalakításával, 
valamint az építendő tudatos tervezésével 
és megvalósításával a bűnelkövetés 
lehetőségeit csökkentik, illetve 
megszüntetik. 

Dallos Endre,  
Fizikai környezet és bűnözés előadás

A harmadik pillér a terület határainak egyértelmű jelzése. 
Célja, hogy megakadályozzuk az illetéktelen behatolást, 
illetve világossá tegyük a magán- és köztulajdon közöt-
ti különbséget. Egy ilyen elhatárolt terület a tulajdon-
lás érzését biztosítja, illetve elbizonytalanító hatása van 
a betolakodókra nézve, akiket könnyebb észrevenni, ha 
egy mindenki számára jól láthatóan elkülönített területre 
hatolnak be.

Az utolsó pillér a gondozottság, mely a lakóépületek és 
azok közvetlen környezetét jelenti. A “törött ablak elmé-
let” azt mondja, hogy egyetlen törött ablak elég ahhoz, 
hogy a közvetlen környezetében az ápolt városkép amor-
tizálását hozza magával. Vagyis, ha egy valaki nem figyel 
arra, hogy rendben tartsa magántulajdonát vagy annak 
közvetlen környezetét, az hasonló magatartásra készteti 
szomszédjait is. A körülmények pedig nagymértékben 

befolyásolják a bűnözési hajlamot. Egy rossz állapotú 
városrészeken pedig sokkal nagyobb számban fordulnak 
elő bűncselekmények, ráadásul rendezett környezetben 
az idegenek is szabálykövetőbb magatartást tanúsítanak.

A fenti négy alapelvből jól kirajzolódik az utcakép, me-
lyet oly sokszor láthattunk már a mozivásznon. Rende-
zett környék, sétáló emberek, gondosan nyírt alacsony 
sövény, mozgásérzékelős világítás a bejáratnál és még 
számtalan apró tényező, melyek mind azt szolgálják, 
hogy ne az ott lakóknak, hanem az elkövetőknek legyen 
félnivalója.

Egyes felmérések szerint akár 30-84 százalékos csökke-
nés is bekövetkezhet a betörések számában, amennyiben 
a CPTED alapelveket kombinálva használják a terület 
kialakításánál.

A CPTED nyilvánvalóan nem a bűnmegelőzés Szent 
Grálja. Mégis olyan szempontokat sorakoztat fel, me-
lyeket mind új városrészek építésekor, mind pedig már 
meglévők felújításánál érdemes lehet megfontolni.  
A legfontosabb azonban az, ami nélkül sajnos az építésze-
ti bűnmegelőzés sem működhet megfelelően: a közösség. 
Ugyanis hiába láthatja mindenki, ha valaki gyanúsan vi-
selkedik, ha nem figyelünk oda egymásra.

BBiztonság
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A Gellért Hotelben rendezett 
KLENEN konferencián a hazai 
és külföldi energetikai szektor 
neves szakemberei találkoznak 
egymással immár egy évtizede. 
A téma: az energiatakarékosság 
és a környezetvédelem.   
A hazai energetikai szektor jelentős szakmai és tudomá-
nyos szervezetei – köztük az Association of Energy En-
gineers (AEE) magyar tagozata, az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesület (ETE) és a BME – 1999 júniu-
sában rendezte meg az „Energiahatékonyság, Energiapiac 
és környezetvédelem az ezredfordulón” című nemzetközi 
konferenciát. „Az esemény színhelyül Egert választottuk, 
hogy külföldi vendégeinkkel is megismertethessük ezt a 
festői környezetben fekvő várost” – mondta a Perspective 
Magazinnak Dr. Zsebik Albin egyetemi docens, a szer-
vezőbizottság elnöke az AEE tagja és az ETE elnökségi 
tagja. A szervezők a későbbi konferenciák helyszínének 
kiválasztásánál is fontosnak tartották az ország szép, a tu-
risták számára is vonzó vidékeinek népszerűsítését: ez volt 
az oka annak is, hogy a következő, „Energiahatékonyság, 
energiapiac és környezetvédelem az új évezred kezdetén” 
című találkozót Sopronban tartották.

Energiahatékonyság,  
energiapiac és környezetvédelem
A 2003 óta „Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energia-
hatékonyság (KLENEN)” nevet viselő konferencia mára 
komoly nemzetközi találkozóvá nőtte ki magát; nem vé-
letlen, hogy az idén már tizedik alkalommal rendezik meg.  
„Azért választottuk ezt a nevet, mert hiszünk a fenntartha-
tó fejlődés fontosságában, és abban, hogy az energiatuda-
tosságnak és a hatékony energiagazdálkodásnak is komoly 
szerepe van a természet törékeny egyensúlyának megőr-
zésében. Ezt a szemléletmódunkat tükrözi a konferencia 
mottója is:» Dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának 
megőrzésén«” – magyarázta Dr. Zsebik Albin.

Az idei konferenciát 2015. március 10-11-én, a buda-
pesti Gellért Hotelben tartják. A szervezők elsősorban 
az energiagazdálkodással foglalkozó hazai és külföldi 
szakembereket – köztük az állami, önkormányzati és ma-
gánvállalatok, közintézmények vezetőit és munkatársait 
– várják, céljuk, hogy ösztönözzék a kölcsönös tapaszta-
latcserét, a szakmai párbeszédet, és résztvevők számára 
hasznos új technológiákat, szolgáltatásokat, jó gyakorla-
tokat mutassanak be. 

„A konferenciasorozat szervezését azokkal a szakem-
berekkel kezdtük, akik megtanulták, a gyakorlatban 
alkalmazták és tanították a tüzelőanyag és az ener-
gia hatékony felhasználásának módszereit – fejtegette  
a szervezőbizottság elnöke. – Célunk az volt, hogy az így 
szerzett tapasztalatokat és ismereteket minél szélesebb 
körben megoszthassuk, és ezzel hozzájáruljunk az ener-
giaforrásokkal való takarékossághoz és környezetünk 
megóvásához.”

Jó példák
A KLENEN-konferenciákon a résztvevők önálló, ki-
emelt szekciókban és pódiumviták keretében vitatják 
meg az aktuális témákat „Ilyen volt például éppen tíz 
évvel ezelőtt az Európai Unió támogatásával megvalósult 
SOLANOVA projekt elemzése, amelynek keretében ne-
gyedére csökkentettük egy negyvenkét lakásos panellakás 
energiafelhasználását” – mondta Dr. Zsebik Albin, aki 
hangsúlyozta, hogy a projekt tapasztalatai ma is minta-
ként szolgálhatnak az épületek felújításában.

A konferencia 2011 óta szorosan összekapcsolódik a 
Virtuális Erőmű Program (VEP) Energiahatékonysági 
Kiválósági Pályázatával, a találkozón összefoglaló plenáris 
előadás keretében mutatják be a pályázat díjazottjait és 
a nyertes projekteket. Az elmúlt években hagyománnyá 
vált, hogy önálló szekciókban ismertetik a BME Kuta-
tóegyetemi programjának fenntartható energetikával 
kapcsolatos kutatásait és a Természeti Erőforrás-haté-
konyság Tervezési Platform eredményeit is.  

Középpontban az energiahatékonyság, 
energiapiac és környezetvédelemTíz éve a hazai 

szakemberekért

Írta: Dávid Imre
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Az idei találkozó témái között a hagyományos energia- 
és költséggazdálkodás, a környezetvédelem és megújuló 
energiaforrások hasznosítása mellett az adatközpontok 
energiahatékonysága is szerepel. Ezzel a napjainkban 
egyre fontosabbá váló kérdéssel külön szekcióban foglal-
koznak majd a résztvevők, amelyet az iparág egyik legje-
lentősebb hazai szereplője, az adatközpontok és intelli-
gens épületek építésével illetve üzemeltetésével, valamint 
modern biztonsági megoldások fejlesztésével foglalkozó 
Persecutor Kft. támogat.

A fiatal szakemberek is 
bemutatkozhatnak
„Az elmúlt években a résztvevő cé-
gek számos, a konferencián előadó 
egyetemistának állást ajánlottak. 
Ezért is döntöttünk úgy, hogy 
az idén egy önálló szekció kere-
tében lehetőséget biztosítunk a 
tehetséges fiatal energetikusok 
bemutatkozására” – húzta alá a 
szervezőbizottság elnöke.  

A  konferenciáinkkal is segíteni kí-
vánjuk a magyar kreativitás bekapcso-
lását az európai integrációs folyamatokba. 
Ezért szerveztünk tavaly pódiumvitát a hazai 
innováció ösztönzéseiről és korlátairól.

„A konferencia  eredményének tekintjük, hogy a rész-
vevőket a szerzett tapasztalatok ösztönzik hasonló, sok 
millió forint megtakarítást eredményező energiahaté-
konyság-növelő intézkedések megvalósítására, s azokról 
a következő években szívesen beszámolnak. Ahogy azt 
is, hogy a konferencia alkalmával szervezett kiállításon  
a kiállítók bemutathatják, a résztvevők megismerhetik az 
energiahatékonyságot növelő legújabb eszközeiket” – fej-
tegette Dr. Zsebik Albin.

Középpontban az innováció
A tavalyi konferencia keretében a résztvevők pódiumvitát 
tartottak a hazai innováció ösztönzéséről és korlátairól. A 
szervezők különösen fontosnak tartják az újító megoldá-
sok, technológiák felkarolását, ezért az idén innovációs 
ötletbörzét tartanak, amelynek keretében minden olyan 
energetikai újítást szívesen várnak, amelyekből verseny-
képes piaci termék válhat. 

„Az innovatív, jobbító ötletek a gazdaságban, és ezen 
belül az energiagazdálkodásban is fontos szerepet játsza-
nak. Példaként a mobiltelefont szoktam említeni, amit 
nem azért cserélünk le, mert már nem használható, ha-
nem azért, mert a gyártók évről-évre, újabb, okosabb, 
praktikusabb és könnyebben kezelhető modellekkel 
jelennek meg a piacon” – mondta Dr. Zsebik Albin. – 
Márpedig az energiagazdálkodás eszközei is igénylik  
a jobbítást: általuk lesz hatékonyabb a termelés, a szolgál-
tatás, csökkenthető a komfort biztosításának költsége.”

A BME docense szerint az elmúlt években hazánkban 
nem fordítottak kellő vfigyelmet az innováció-

ra az energetikai fejlesztések során. Pedig 
az EU jelentős összegekkel támogatja a 

versenyképes ötleteket, és a kockáza-
ti tőkealapok is szívesen fektetnek 
az ilyen, jelentős üzleti haszonnal 
kecsegtető fejlesztésekbe „Fontos, 
hogy változtassunk a jelenlegi ál-
datlan helyzeten – hangsúlyozta. 

–  Kezdeményezésünkkel ezt is sze-
retnénk ösztönözni.”

 „A fenntartható fejlődés megteremté-
sének fontos eleme az energia takarékosabb 

felhasználása az élet minden területén. Egy kis oda-
figyeléssel, a fogyasztás ésszerűsítésével, mérésével és elle-
nőrzésével az energiafelhasználás legalább tíz százalékkal 
csökkenthető – hangsúlyozta Gáspár Attila, a VEP prog-
ramigazgatója. – Sajnos, a vállalkozói szféra ma még ke-

Odafigyeléssel és ésszerű gazdálkodással 
az energiatakarékosságért: 
Hazai energetikai szakemberek 2011 
márciusában indították el a Virtuális 
Erőmű Programot (VEP), hogy össze-
gyűjtsék, rendszerezzék, számszerű-
sítsék és közzétegyék a vállalkozások 
energiahatékonyság terén elért ered-
ményeit. Céljuk, hogy a programban 
résztvevő hazai cégek 2020-ig egy 200 
megawattos erőmű termelésének meg-
felelő energiát takarítsanak meg. 
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vés támogatást kap ezen a terü-
leten: ezért is olyan jelentős 
a VEP kezdeményezésében 
elindított Energiahaté-
konysági Kiválósági Pá-
lyázat, amelynek célja az 
energiatudatos vállalatok 

felkutatása és díjazása,  
a példamutatás, a szemlélet-

formálás, a legjobb gyakorla-
tok összegyűjtése és az így szerzett 

tudás megosztása.”

Az Energiahatékonysági Kiválóság díjra három kategó-
riában pályázhatnak a vállalatok. Az „Energiatudatos 
Vállalat” címre bárki pályázhat, aki vállalja, hogy kitölt 
egy önértékelő kérdőívet, és nyilvános, a weboldalán is 
közzétett vállalásokat tűz ki maga elé az elkövetkezen-
dő egy évre energiahatékonyságának fejlesztése, éves 
energiafogyasztásának csökkentése érdekében. „A címet 
elnyert vállalatok között köszönthettük már a Borsod-
Chem-Krems Chemie Formalin Kft-t, a Budapesti 
Közlekedési Zrt-t, a Fővárosi Vízművek Zrt-t, a, Rubin 
Informatikai Zrt-t és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Projektirodáját is” 
– sorolta Gáspár Attila. 

Az „Energiahatékony Vállalat” címre azok pályázhatnak, 
akik már megvalósítottak sikeres energiahatékonysági 
projekteket. A díj odaítélését a VEP Tanácsadó Testüle-
tének Szakmai Zsűri Szakbizottsága bírálja el. „A díjat 
elnyert vállalatok között ott van az Audi Hungaria Motor 
Kft., a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., Ráckeve Város 
Önkormányzata és az NSK-NUVOK Hajós Alfréd Sport 
Uszoda is.

Az Energiahatékony Mentor Vállalatok között azokat a 
cégeket díjazzák, amelyek példaképül szolgálhatnak más 
vállalatok számára. A példakép vállalatok nem csak azt 

vállalják, hogy sikereiket bepakolják a virtuális erőműbe, 
és jó gyakorlatikat megosztják másokkal, hanem aktív 
szerepvállalással népszerűsítik is a programot és a pályá-
zatot, valamint támogatják a szervezeteket energiahaté-
konysági sikereik elérésben. „Mentor Vállalataink között 
ott van a Kész Holding, a Cothec és az Audi Hungaria 
Motor Kft-t is” – mondta Gáspár Attila.
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A Persecutor és a Klenen
A Klenen ’15 egyik kiemelt támogatója a Persecutor Kft. A cég gyakran karol fel különböző 
kezdeményezéseket és szívesen támogat olyan rendezvényeket, melyek előremutatóak, a fenntarthatóság 
és a környezetünkkel való tudatos együttélés témakörében gondolkodnak. A Klenen ’15 kapcsán Nyers 
Marcellel, a Persecutor marketing vezetőjével beszélgettünk.

Miért támogatja a Persecutor Kft.  
a Klenen’15 konferenciát?
A Klenen’15 mögötti szándék egybeesik a Persecutor érték-
rendjével és piaci stratégiájával. A jövő megoldásaival a ma 
biztonságáért mottónk is jelzi, hogy cégünk elkötelezett az in-
nováció, a környezettudatosság és a hosszú távú gondolkodás 
irányába. Ezen a téren pedig az egyik meghatározó globális 
téma az energetikai és energia hatékonyság, amely cégünk 
tevékenységének is egyik fókusza. Ezen rendezvény messze 
túllép az általános PR és marketing célú termékbemutatókon 
és mély szakmai prezentációk keretében elemzi az energetika 
különböző területeit. A célközönség is elsősorban komoly is-
meretekkel rendelkező vagy érdeklődést mutató szakemberek, 
az előadók pedig az adott témát tudományos szinten ismerők 
köréből kerülnek ki. Cégünk 2014 óta rendelkezik saját K+F 
részleggel és fő kutatásunk is az adatközpontok, tágabb értel-
mében az ICT szektor energetikai kérdéseivel foglalkozik így 
kiemelten hasznosnak tartjuk ezen rendezvény támogatását.

Támogatnak-e más hasonló eseményeket,  
és ha igen, melyek ezek?
Fontos számunkra, hogy segítsük a szakmai események 
szervezőit abban, hogy törekvéseiket sikerre vigyék. Ezért  
az év folyamán több olyan szakmai eseményt is támogatunk 
amely az IT, Telco, biztonság és Energiatudatosság kérdése-
ivel foglalkozik. Az elmúlt évben IVSZ által szervezett ese-
ményeket, az INFOTÉR konferenciát és egyéb színvonalas 
eseményeket támogattunk.

Milyen szerepet tölt be a Persecutor  
a hazai piacon?
1993-as alapításunk óta egy dinamikusan fejlődő vállalkozás 
vagyunk. Ez a fejlődés megmutatkozik a szolgáltatási skála 
folyamatos bővülésében, a termelőkapacitások növekedésé-
ben, az elvégzett szolgáltatások komplexitásának, nagyság-
rendjeinek emelkedésében, s a nettó árbevétel évenkénti 
jelentős növekményében.

Jelenleg közel 60 személynek ad munkát, a foglalkoztatot-
tak száma folyamatosan nő, ugyanúgy, mint a megvalósított 
feladatok nagyságrendje.  Köszönhető mindez az innovatív 
gondolkodásnak, a piaci helyzet folyamatos nyomon köve-
tésének és a piaci folyamatok hatékony elemzésének.

Milyen fontosabb új fejlesztésekkel, megol-
dásokkal készülnek az elkövetkező évekre? 
2014 ben indítottuk a különlegesen magas energia-haté-
konyságú adatközponti technológia és alapmodell fejlesz-
tését, amelyet a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
támogatásából valósítjuk meg. A Persecutor Kft. önálló, 
multidiszciplináris kutatási projektet végez, neves hazai és 
külföldi partnerekkel együttműködésben, az adatközponti 
energiahatékonyság területén.

Az adatközpontok összetett energiaellátó infrastruktúrájának 
kialakítása, és a koncentrált, folyamatos és jelentős energia-
igény kielégítése állandó kihívást jelent a létesítmények ter-
vezőinek és üzemeltetőinek. Az adatközpontok létrehozása 
során manapság nem csak a gazdaságos működtetés, hanem 
a fenntarthatósági szempontok is egyre hangsúlyosabbak.

A projekt eredményeként létrejövő műszaki és gazdasági 
modell lehetővé teszi, hogy azon – szabadon megválasztott 
peremfeltételek mellett – szimulációkat lehessen futtatni, 
ezáltal pedig ki lehessen dolgozni az adott alkalmazási kö-
rülmények között leghatékonyabban működő technológiai 
mixet.

Az optimális kiépítés minimalizálja az IT- és a kiszolgáló 
gépészeti és egyéb fogyasztók ellátásának veszteségeit, meg-
teremti a lehetőségét a megújuló energiaforrások hasznosí-
tásának, a hulladékhőhasznosításnak és/vagy továbbértéke-
sítésnek. A kutatási feladatok tehát az innovatív, optimális 
energia mixre és gazdasági optimumra törekvő energiaellátó, 
átalakító, elosztó- és tároló technológiákra irányulnak.

A projekt eredményeként születő state-of-the-art techno-
lógiai tudás-anyag mind hazai, mind pedig nemzetközi 
szinten versenyképessé teszi a magyar adatközpont beru-
házásokat, miközben keresletet generál a magas színvonalú 
know-howra épülő, tervezői, kivitelezői és üzemeltetői szol-
gáltatások iránt.

Célunk, hogy Magyarország preferált helyet foglaljon el  
az adatközpontok nemzetközi térképén, és új piaci pozíci-
ókat teremtsünk cégünk és hazánk számára, ezen a magas 
tudásigényű szakterületen.
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Hogyan alakul Magyarország  
és a világ energetikai stratégiája?

Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése gaz-
dasági és társadalmi szempontból is pozitív változásokat 
hozhat. Költséghatékonyabbá teheti a vállalatok, állami 
szervezetek és az ellátó szektor működését, és afféle „já-
rulékos nyereségként” jelentősen csökkentheti a környe-
zetszennyezést is.

„A fejlett országokban ma már az energiafogyasztás nö-
vekedése nélkül is folyamatosan nő a GDP – ez az oka 
annak, hogy a prognózisok szerint az Egyesült Államok, 
az Európai Unió és Japán energiafelhasználása 2040-ig 
stabilan stagnálni fog. Ezt a pozitív változást elsősorban 
az energiahatékonyság fejlődésének, az ipari szerkezetvál-
tásnak és az energiatudatos emberi viselkedésnek köszön-
hetjük – mondta a Perspective Magazinnak nyilatkozva 
Dr. Molnár László, az Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesült (ETE) főtitkára. – Az elmúlt években Magyar-
országon is stagnált, illetve csökkent a fogyasztás, de szá-
mos szektorban továbbra is nagy megtakarítási potenciál 
van: például az ipari-, köz- és lakóépületek esetében, ahol 
akár húsz-negyven százalékos megtakarítás is elérhető.”

Egyre fontosabb szerepet játszanak  
a megújulók
A nemzetközi energiapolitikában ma még az ellátásbiz-
tonság miatt fontos szerepet játszanak a fosszilis ener-
giaforrások. Azokban a nyugat-európai, skandináv és 

észak-amerikai országokban azonban, ahol 
már kiépült az ellátás és a gazdaság jól 
teljesít, rohamosan nő a megújuló 
energiák – elsősorban a víz-, a szél- és 
a napenergia – szerepe. „Ott, ahol az 
ellátási rendszer még nem épült ki 
teljesen – például a BRIC-or-
szágokban (Brazíliában, 
Oroszországban, Indiában 
és Kínában, a szerk.) –, to-
vábbra is a fosszilis energi-
ára támaszkodnak. Ezekben 
az országokban a megújulók 
csak azután kezdhetik kiszoríta-
ni a hagyományos energiaforrásokat, 
miután kiépültek az ellátás biztonságát 
szavatoló rendszerek” – mondta Lász-
ló Tamás, a KLENEN ’15 konferencia 
szervezőbizottságának tagja, az AEE elnök-
helyettese, az MKET operatív elnöke. A szak-
ember hangsúlyozta: annak ellenére, hogy egyre nagyobb 
szerephez jutnak a megújulók még számos problémát 
meg kell oldani: szükség van például a jelenleginél ha-
tékonyabb energiatárolási megoldások kifejlesztésére is.

László Tamás szerint az olyan, kevésbé tehetős országok-
nál, mint amilyen hazánk is, a megújuló energia beveze-

Lassú haladás
Napjainkban egyre nagyobb szerephez jutnak a megújuló források 
az energiagazdálkodásban, de a fosszilis hordozók teljes kiváltása 
még hosszú ideig álom marad csupán. Szerencsére, hatékony 
energiagazdálkodással is sokat tehetünk a környezet védelméért.

Írta: Dávid Imre
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tése lassan halad. „Talán eleget tudunk tenni a derogáci-
óban vállalt kötelességünknek, és 2020-ra elérjük, hogy 
energiafelhasználásunk tizenhárom százalékát megújuló 
forrásokból fedezzük” – vélekedett László Tamás. Vé-
leményével Molnár László is egyetért, hozzátéve, hogy  
a megújuló energiák részarányának növelése elsősorban a  
támogatások mértékétől függ. „A Nemzetközi Energia 
Ügynökség (IEA) adatai szerint évi száz-kétszázmilliárd 
dolláros támogatással a megújulók aránya tizenöt-húsz 
százalékra nőhet. Jelenleg főképp a biomassza és a víze-

nergia használata terjed, a szél- és napenergia 
részaránya 2040-ben öt százalék körül le-

het” – mondta. 

Stabil és kiszámítható jogi 
környezetre lenne szükség

Magyarországon elsősorban a bio- 
massza, a biogáz, a nap-,  

a víz- és a geotermális energia 
hasznosítható hatékonyan. 
„A biomassza és a biozgáz 
hasznosítása viszonylag jól 

halad, a napenergia elter-
jedésének pedig új lendületet 

adhat az a kormányrendelet, amely 
lehetővé tette háztartási kiserőművek 
létesítését – magyarázta László tamás. 
– A vízierőművek esetében is folyama-

tos a fejlődés: először kis teljesítményű 
erőművek épültek ki, majd Kőrösökön,  

a Maroson, a Tiszán és Dunán is épülhetnek 
nagyobb teljesítményű erőművek. A geotermális energia 
is terjed, igaz van még néhány olyan nagy hőfokú forrás, 
amelynek kiaknázása érthetetlen módon késik.”

A szakember szerint a megújulók elterjedéséhez szükség 
lenne a stabil és megbízható jogi környezetre. Sajnos, 
a megújuló és alternatív energiaforrásokból előállított  

hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer  
(METÁR) kialakítása és bevezetése évek óta késik, pedig 
ez komolyan ösztönözhetné az újabb beruházásokat.

Magyar atom
László Tamás szerint a paksi atomerőmű komoly szak-
mai és sajtópolémiát kiváltó fejlesztését a politikai vezetés 
erőlteti. „A Paks II megépítésére a jelenleg tervezettnél 
tíz évvel később kellene sort keríteni, és egy új blokknál 
többre nem lenne szükség” – magyarázta. Véleménye sze-
rint az új blokkok építését tulajdonképpen semmi sem 
indokolja. „Maguk a paksi szakértők is azt mondják, 
hogy a régi és új blokkok futtatása felesleges kiadásokhoz 
és kockázatvállaláshoz vezet” – húzta alá.

Molnár László más véleményen van. Úgy látja, a paksi 
bővítésre igenis szükség van, mert a következő egy-két 
évtizedben több ezer megawattnyi erőmű-kapacitás 
áll le, és Paks I négy blokkját is le kell majd selejtezni.  
„A Paks I blokkjait semmivel sem lehet helyettesíteni, 
álom vagy tudatlanság azt hinni, hogy szél- vagy a nape-
nergia pótolhatja” – jelentette ki.

A szakember hangsúlyozta, hogy az atom-
energia egyáltalán nem ördögtől való.  
„A világ fejlett országainak többsége – 
köztük az Egyesült Államok, Nagy-Bri-
tannia, Franciaország, Finnország, Japán 
és Dél-Korea – is él a nukleáris opcióval” 
– sorolta, hozzátéve, hogy a bővítésnek 
jelentős előnyei vannak: biztosíthatja 
a hosszú távú és biztonságos, az olaj-  
és gázáraktól független belföldi termelést 
és stabilizálja a belföldi energiaárakat. 

2015. március   |   PERSPECTIVE   |   41



Mitől függ az adatközpontok energiahatékonysága?

Egy sokismeretlenes 
egyenlet

A modern adatközpontok energiaéhsége szinte 
kielégíthetetlen. Szerencsére, szakértelemmel és okos 

tervezéssel jelentősen csökkenthető a fogyasztásuk.  

Egy vállalat teljes energiafelhasználásá-
nak 25-55 százalékát az informatikai 
infrastruktúra üzemeltetése teszi ki.  

A Digital Power Group 2013-ban megjelent elemzé-
se (The Cloud Begins With Coal – Big Data, Big Networks, 
Big Infrastructure, and Big Power) szerint „egyetlen frizsi-
derméretű rackszekrény” több energiát fogyaszt, mint egy 
komplett háztartás, és a világ energiafogyasztásának tíz szá-
zalékát – évi 1500 terawatt órát – az információtechnológiai 
ökoszisztéma emészti fel.

Nem csoda, hogy megszületett az igény az adatközpon-
tok fogyasztásának minél pontosabb mérésére. Az üze-
meltetők többsége a PUE (Power Usage Effectiveness) 
értékkel jelzi a szerverparkok energiahatékonyságát.  
Az ennek alapjául szolgáló mérési módszert a Green 
Grid konzorcium dolgozta ki; a PUE-érték az adatköz-
pont által felvett energiamennyiség és a benne működő 
informatikai eszközök energiafogyasztása közötti arányt 
tükrözi. 

„Az ideális PUE-érték nyilvánvalóan 1 lenne, de ez a 
gyakorlatban ez aligha érhető el. A modern adatközpon-
tokban mért mutatók ma jellemzően 1,5 és 2 között mo-
zognak – magyarázta Czinege Zoltán, a Persecutor Kft. 
energetikai kutatója. – Persze, vannak még ennél is ha-
tékonyabban működő létesítmények, a Google Council 
Bluff-ban található adatközpontja például egészen elké-
pesztő 1,12-es PUE-értékkel üzemel.”

Számtalan szempontot kell  
figyelembe venni
Az adatközpontok többsége közel ugyanannyi energiát 
használ hűtésre és az egyéb infrastrukturális rendszerek 
üzemben tartására, mint a szerverek és adattárolók mű-

ködtetésére. Ez az oka annak is, hogy az adatközpontok 
működési költségeinek túlnyomó részét – akár nyolc-
van-kilencven százalékát – az áramfogyasztás teszi ki.   
„A legnagyobb fogyasztók természetesen maguk az IT-be-
rendezések, de a rendszer működését fenntartó berende-
zések – elsősorban a hűtőgépek – is igen sok energiát 
vesznek fel” – mondta Czinege Zoltán.

Sok függ a létesítmények méretétől, kihasználtságától, 
hogy mikor és hol építették fel őket, és hogy mennyi-
re modern az infrastruktúrájuk. Nem véletlen, hogy 
a nagyobb adatközpontok létesítését rendkívül széles-
körű vizsgálatok előzik meg. „Az alap infrastruktúrák 
elérhetőségén túl számos geológiai adottságot, a fizikai 
biztonságot befolyásoló tényezőt, az elérhetőséget és  
az éghajlati tényezőt is mérlegelnünk kell – sorolta a Per-
secutor kutatója. – Érdekességképp említhető például  
a vasúti sínpályák közelsége a vibráció miatt, vagy éppen a  
légifolyosóktól, katonai objektumoktól. vett távolság,  
de az árvízkockázat és a villámlások gyakorisága is mér-
legelendő. Energetikai szempontból jelentős hatása van  
a levegő hőmérsékletének, a páratartalomnak, a napsu-
gárzás intenzitásának valamint a széljárásnak is.”

Az iparág természetesen a nemzeti szabványrendszer 
előírásait és az önszerveződő szakmai csoportok – 
köztük a Telecommunications Industry Association 
(TIA), a The Green Grid és az ASHRAE TC 9.9-es 
munkacsoportjának – ajánlásait is figyelembe veszi  
a nagy szerverparkok létesítésénél. „Az első két ér-
dekvédelmi szervezetet a gyártók és a forgalmazók 
alapították, míg utóbbi tulajdonképpen az ameri-
kai épületgépész mérnökök egyesülete. Közös érdek, 
hogy széles körben használt sztenderdeket dolgoz-
zunk ki, növeljük az energiahatékonyságot, és takaré-

Írta: Dávid Imre
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koskodjunk a környezeti erőforrásokkal” – húzta alá  
Czinege Zoltán.

Legfontosabb a rugalmasság  
és a megbízhatóság
A korszerű adatközpontokban ma már igen pontosan 
nyomon követhető az energiafelhasználás: nem ritka, 
hogy az üzemeltetők akár rackszekrényekre vagy egyes 
szerverekre lebontva is mérni tudják az áramfogyasztást. 
„Sokat spórolhatunk a megfelelő hűtési megoldások al-
kalmazásával és az ellátó rendszerek rugalmas kialakításá-
val. Gyakran előfordul ugyanis, hogy az adatközpontok 
kihasználtsága messze a névleges teljesítőképességük alatt 
marad, ami a redundáns rendszerek alacsony terhelésű 
üzemvitelét eredményezi – fejtegette a kutató.

Mindez logikusan vezetett a moduláris rendszerek kifej-
lesztéséhez, de Czinege Zoltán szerint nem feltétlenül 
ez az egyedül üdvözítő irány. „Az energiagazdálkodási 
szakemberek régóta foglalkoznak optimális teherel-
osztási elméletek kidolgozásával. A kérdés az, hogyan  
lehet ezeket az elveket integrálni a tervezői gyakorlatba 
úgy, hogy ne sérüljön az energiaellátás biztonsága, és  
a költségek is versenyképesek ma-
radjanak. A magam ré-
széről nagy lehetőséget 
látok az adatközpon-
tok belső áramlásainak 
CFD- modellezésében 
(Computational Fluid 
Dynamics – rendkívül 
fejlett számítógépes 
áramlástani módszer, a 
szerk.) is, ami a mérnö-
ki rutint felülíró meg-
oldások kidolgozásával 
jelentős megtakarítást 
eredményezhet” – tette 
hozzá a szakember.

Újra vonzóvá 
tennék 
Magyarországot

Egy adatközpontot felhúz-
ni nem olcsó mulatság, ráadásul igen 
nehéz kiszámítani, hogy mennyi idő alatt térül meg 
a befektetés. „Ha csak az energiahatékonyságot nézzük, 
akkor azt lehet mondani, hogy az egész éves folyamatos 

üzem miatt kedvező a helyzet, de ahogy az lenni szokott 
az energia-megtakarítás nem értékelhető önmagában 
– fejtegette Czinege Zoltán. – Ennek elsősorban az az 
oka, hogy a piac is keresi az energia-hatékony adatköz-
pontokat, így komoly előnyben vannak azok a szolgál-
tatók, amelyek kivételesen alacsony PUE-értékkel vár-
ják a bérlőket. 

Mivel a megrendelők számára tulajdonképpen teljesen 
mindegy, hogy hol hosztolják a szervereiket, az elmúlt 
években egyre több adatközpont költözött a kedvező idő-
járási adottságokkal rendelkező északi országokra. A Per-
secutor Kft. által elindított kutatási programban résztvevő 
szakemberek most azon vannak, hogy megfordítsák ezt  
a trendet, és újra vonzóvá tegyék Magyarországot az adat-
központ-építtetők számára. „A célunk olyan technológia 
mixek kidolgozása, amelyek energiafelhasználása alacsony 
részterhelés mellett is versenyképes lehet a hidegebb éghajla-
tú országokban működő adatközpontokéval” – jelentette ki  
Czinege Zoltán.
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Írta: Kevin Brady

Egy adatközpont szokásos üzemi 
hőmérséklete tíz évvel ezelőtt 
még kb. 22 °C-ra volt tehető. Ma 
azonban már megszokott, hogy 
az adatközpontok 24 °C – 30°C-os 
hőmérsékletszinten üzemelnek – 
amint azt megerősíti az American 
Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers 
(ASHRAE), mely kiterjesztette az 
adatközpontok javasolt üzemi 
hőmérséklet-tartományára 
vonatkozó irányelveket.

Az adatközponti környezet egyre melegebbé válik, az 
adatközponti menedzsment pedig folyamatosan fejlődik, 
hogy nagyobb teljesítmények és magasabb hőmérséklet-
szintek kezelésére is képes legyen. Mindez megnyitotta  
a lehetőséget az adatközpont üzemeltetők és gyártók 
előtt, hogy kreatív megoldásokat alkalmazzanak a hűtés 
megvalósítására. 

A hűtés és a villamosenergia-fogyasztás igen jelentős 
hányadot képvisel az adatközpontok üzemeltetési költ-
ségén belül. Az adatközpont hatásfoka szempontjából 
kulcsfontosságú kérdés a berendezések folyamatos üzeme  
és a teljesítmény szempontjából optimális környezeti  
paraméterek biztosítása. Jelenleg még elterjedt gyakorlat 
a létesítményeknek az épület szélén elhelyezett légkondi-
cionáló egységekkel történő hűtése, melyek hűtött leve-
gőt fújnak be a helyiségekbe. Ez a módszer a hűtő- és lég-
kondicionáló rendszerek folyamatos működését igényli, 
és magas költségekkel, valamint jelentős környezeti ha-
tással jár. Az ilyen megoldások alkalmazásakor a pPUE 
(parciális vagy mechanikai PUE) mutató értéke 1,6 vagy 
magasabb is lehet. 

Az elméleti, 1-hez közeli pPUE érték elérése gyakorlati-
lag lehetetlen ezekkel a hűtési technológiákkal, így ennek 
következtében innovatívabb és hatékonyabb energiagaz-
dálkodási rendszerek jelennek meg a piacon. Az egyik 
leghatékonyabb megoldás az adiabatikus hűtés, mely egy 
ókori technológia a 21 századba átültetve.

Az adiabatikus hűtés működési elve
Az adiabatikus hűtés – mely a Római Birodalomig visz-
szavezethető múlttal bír – lényege, hogy a levegő hőmér-

Régi megoldás 
egy modern problémára
Az adiabatikus hűtés alkalmazása adatközponti, hűtött vizes szabadhűtésnél
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sékletét víz elpárologtatása lévén csökkentik. Már több 
mint 2000 évvel ezelőtt is arra használták ezt a megol-
dást, hogy egy forró levegőjű szobát oly módon hűtse-
nek, hogy vizet fecskendeznek a levegőbe vagy a padlóra, 
kihasználva, hogy a víz hűtőhatást fejt ki a környezetére, 
miközben elpárolog.

Az adiabatikus hűtés ma is az ókori rendszer működési 
elvét használja, a 21. századi energiagazdálkodási techno-
lógiák előnyeivel kiegészítve.

Az adiabatikus hűtés előnyeinek 
alkalmazása levegős szabadhűtés esetén
Az adiabatikus hűtés ókori elvét ma is használhatjuk, 
hogy jelentősen csökkentsük az adatközpontok energi-
aköltségeit. Az egyik legérdekesebb lehetséges alkalma-
zási terület a szabadlevegős hűtőberendezések hatékony-
ságának növelése. Ez úgy érhető el, hogy nedvesítjük  
a hőcserélő hőleadó csőkötegeire jutó környezeti levegőt. 
(ideértve a kondenzációs és a szabadhűtésű csőkötegeket 
is) A levegő különleges, nedvesítő hatású, ún. adiabatikus 
falakon halad keresztül, mielőtt belépne a csőkötegekbe, 
és a hőátadás ezáltal hatékonyabbá válik. A szabadhűtés 
kapacitása jelentős mértékben megnő, minimalizálva ez-
zel az energiafogyasztást. 

A rendszer alkalmazásával az alábbi éves energia-megta-
karítást érhetjük el:

• Egy levegőhűtésű szabadhűtőhöz képest 25-30%-os 
megtakarítást

• Egy szokásos levegőhűtésű hűtőhöz képest 50-60%-
os megtakarítást

Az adiabatikus szabadhűtésű hűtőberendezés (Adiabatic 
Free Cooling, AFC) az első a piacon, mely együttesen 
és teljes redundanciával kínálja az adiabatikus és a 
szabadhűtés technológiáját, új hatásfok-
szintet érve el ezzel és lehetővé téve az 
adatközponti üzemeltetők számára az 
üzemeltetési költségek csökkentését.

Hideg jövő áll előttünk
A jövőben azok az ún. okos adatköz-
pontok válhatnak általánossá, me-
lyek képesek arra, hogy együttesen 
alkalmazzák a hagyományos hűtést 
és az adiabatikus hűtéshez hasonló 
újszerű megoldásokat.

Ezek az adatközpontok képesek lesznek alkalmazkodni  
a különféle, pillanatnyi követelményekhez és helyzetek-
hez annak érdekében, hogy mindig az optimális, leg-
hatékonyabb hűtőrendszert üzemeltessék – kiszámítva  
a tökéletes egyensúlyt a víz és a villamos energia költségei 
között – az adiabatikus hűtés pedig fontos szerepet játsz-
hat majd a teljes üzemeltetési költség csökkentésében.

Az okos megoldások eredményeként az újgenerációs 
adatközpontok képesek lesznek arra, hogy ügyfeleiknek 
kiemelkedő előnyöket nyújtsanak egyrészt a költség-
megtakarítás, másrészt pedig a megbízhatóság és a hűtés 
rendelkezésre állása terén. Egy integrált adiabatikus rend-
szerrel ellátott szabadhűtésű hűtőberendezés minden idő-
pillanatban képes a 100%-os hűtési igény kielégítésére, 
még a legrosszabb környezeti körülmények, a környezeti 
hőmérséklet csúcsértékei, illetve az adiabatikus hűtéshez 
szükséges víz hiánya esetén is: a tartalék kompresszorok 
szükség esetén biztosítani tudják a teljes kapacitást.  

Egy másik fontos előnye az ilyen egységeknek az, hogy  
a már meglévő energetikai rendszerekbe vagy hűtött vizes 
konstrukcióba retrofit során beépíthetők, anélkül, hogy 
az egész rendszert újra kelljen tervezni 

Az energiaárak növekedésével, azok ellensúlyozására az adat-
központok üzemeltetői egyre inkább olyan kreatív megoldá-
sok után kutatnak majd, mind az adiabatikus hűlés.

Ha a jövő adatközpontjait tervezzük, időnként tanul-
hatunk a múltból is, bármilyen régre is kelljen vissza-
tekinteni.







Milliónyi érzékelő 
egy gépteremben

Írta: Kulik Antal, Green Technology Power Kft. 
             Péter Norbert, CFD.HU Kft.



CFD alapú virtuális modellépítési szolgáltatás az ICT géptermek biztonságának, 
beruházásvédelmének és energiahatékonyságának növelésére.

Milliónyi érzékelő 
egy gépteremben

Milyen igény hívta életre  
az adatközpontok CFD  
elemzésének technológiáját?

Élő géptermi környezetben minden változtatás rendkívül 
bonyolult, költséges és kockázatos, viszont a berendezé-
sek és ICT technológiák folyamatos változásával számol-
nunk kell. A szimulációs megoldások azonban lehetőséget 
biztosítanak számunkra, hogy valósághű modelleken meg-
ismerjük az adatközpontunk hő- és áramlástani viselkedését 
tetszőleges teszt körülmények mellett. Az így kapott eredmé-
nyek birtokában pedig különböző tervezési koncepciók 
vagy meglévő adatközpontok esetében az átalakítások 
hatásait pontosan előre tudjuk jelezni. A ma már igen 
megbízható elemzések segítenek bennünket, hogy egy-
szerre növeljük a rendszer biztonságát és csökkentsük az 
üzemeltetés költségeit.

Az űrkutatás, az energetika, a repülőgép és autógyár-
tás, a high-tech épületek tervezői és számos egyéb 
iparág már régóta használják a CFD elemzés előnyeit  
és a fejlett iparágakban már a gyártási, fejlesztési rutin 
része a technológia. Legnagyobb előnye mindenhol, 
hogy a kutatási költségek és a ráfordított idő jelentős 
csökkentése mellett tudnak biztonságos termékeket 
előállítani.

Csak idő kérdése volt hát, hogy a kezdeti próbálkozások 
után mára már az adatközpontokban is rutinszerűen, 
egyszerűen és hatékonyan alkalmazható megoldások je-
lenjenek meg.

Érdekes, hogy a legtöbben azt gondolják, hogy az ener-
giahatékonysági kérdések indokolják leginkább a CFD 
alapú optimalizációs szolgáltatást, holott a tapasztalat 
hamar rámutatott, hogy hasonlóan a korábban is em-
lített high-tech iparágakhoz a biztonság és a beruházás 
védelem az a két fő terület, ahol rövid megtérülési idők 
mellett kiemelkedő eredményeket tudunk elérni. A dön-
téshozatal megalapozottsága, biztonsága és a döntési 
idő rövidülése egyértelmű további előnyöket tár fel. 
A szimulációs eredmények magas szintű vizualizációja 
pedig az általában nem gépészeti szakértő döntésho-
zóknak is érthetővé teszi a lejátszódó folyamatokat. 
Emellett az energetikai és gazdasági elemzéseket konk-
rét, számszerű kiértékelések is megalapozzák.

Az, hogy az optimalizációs szolgáltatás során jelentkező 
energiamegtakarításokra csupán pozitív mellékhatásként 
tekintünk, abból a felismerésből ered, hogy önmagukban 
az adatközponti energiahatékonysági beruházások még 
15-25%-os megtakarítás mellett is csak nagyon hosszú 
idő alatt térülnek meg, megvalósításuk is sokszor koc-
kázatos az üzemelő géptermekben, és valós hatásuk más 
technológiákkal nehezen mérhető fel előre. 

Örömteli tény azonban, hogy az elért energiamegtaka-
rításoknak általában fontos hír- és marketingértéke van, 
mivel az ügyfelek általában nagyon érzékenyek minden, 
a környezetvédelemmel kapcsolatos hírre, és az ener-
gia-megtakarításoknak a környezetre gyakorolt jóté-
kony hatása a fejekben nagyon is összefonódik a felelős 
gondolkodással. Mindeközben a biztonság terén elért 
kockázat csökkenése és a korábbi beruházás értékének 
visszanyerése, és ezzel egy időben az új beruházások szük-
ségességének eltolódása bizalmas üzleti információnak 
számít. Tehát kézzelfogható, és magas összegű, de inkább 
csendben örülünk neki. 

Mitől több ez a szolgáltatás, mint egy 
professzionális környezetfelügyeleti 
rendszer?

A gépterembe telepített környezetfelügyeleti rendszer,  
és a CFD elemzés együtt adnak optimális és kiemelkedő 
megoldást, így nem mondhatjuk, hogy szolgáltatásunk 
felváltaná vagy szükségtelenné tenné a környezetfelügye-
leti rendszert. Sokkal inkább kiegészíti és felhasználja azt. 
A segítségével kevesebb fizikai érzékelő alkalmazása mel-
lett is részlet-teljesebb képet kaphatunk a gépteremben 
zajló hő- és légtechnikai folyamatokról.

CFD elemzéssel olyan teszteket végezhetünk a virtuális gép-
termi modellen, amelyek a fizikai környezetben a magas 
kockázatok miatt egyszerűen megvalósíthatatlanok. Még 
a beszerzés előtt tesztelhetjük például a klímaberende-
zések hibás működésének, vagy leállásának hatását, vagy 
új szervercsoportoknak a gépterem különböző pontjai-
ra való telepítését. Mindez segíthet például az új IT és 
hűtési technológiák kiválasztásában, vagy akár konkrét 
típusok összehasonlításában is, ráadásul teljesen kocká-
zatmentes, mivel minden teszt a virtuális géptermi mo-
dellen történik.

TTechnológia
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A technológia legnagyobb megtakarítást és megtérülést 
jelentő alkalmazási területe egyértelműen a korábbi be-
ruházások értékének megtartása, hiszen a géptermi fizi-
kai infrastruktúra erőforrások –mint hűtés, áramellátás 
vagy a rendelkezésre álló hely– optimális felhasználásával 
jobban meg tudjuk közelíteni a tervezéskori értékeket, és 
megvédhetjük magunkat attól, hogy bármelyik erőforrás 
kimerülése miatt idő előtt új gépterem vagy adatközpont 
építésbe kelljen fogni.

Az géptermi kapacitások idő előtti kimerülésének legti-
pikusabb oka, hogy az építéskor tervezett ideális állapot 
elérésére általában nincs megfelelő módszer és a gépte-
rembe többnyire koncepciótlanul kerülnek be az ITC 
eszközök. Mindez a gépterem feltöltésének előrehaladtá-
val egyre inkább rontja a hűtési és a helykihasználási mu-
tatókat. A felhalmozott kapacitásvesztés a gépterem teljes 
feltöltésekor akár az alapterület 30-40%-át is elérheti.

Könnyen kiszámolható, hogy pl. már egy 50m2-es gép-
terem esetén –2-4 millió forintos géptermi négyzetméter 
árral számolva is– 30% alapterületi kapacitáscsökkenés 
esetén mekkora veszteség éri a gépterem tulajdonosát. 
Arról nem is beszélve, hogy újabb beruházás válik szük-
ségessé idő előtt.

Az optimalizáció alkalmazásával és folyamatos szolgálta-
tásként való igénybevételével a kapacitásvesztés elkerülhető, 
vagy jelentősen csökkenthető. Az üzemeltetés biztonsága 
jelentősen növelhető, számottevő energiát takaríthatunk 
meg, és folyamatosan nyomon követhetjük a kapacitásaink 
alakulását, amely nagyon pontos kiindulási alapot adhat  
a jövőbeli költségek és beruházások tervezéséhez.

Kinek van szüksége CFD elemzésre?

Gyakorlatilag minden adatközpontban úgy jelent hasz-
nos és megtérülő szolgáltatást a CFD elemzés, hogy  
a költségek a gépterem komplexitásával és kiterheltségé-
vel arányosak, és a gazdaságosságért felelős vezetők, vál-
lalható és értékarányos szolgáltatást kapnak. El kell azon-
ban mondani, hogy az ilyen típusú, beruházáscsökkentő, és 
egyben profit- és biztonság növelő szolgáltatásokra elsősorban 
az adatközpontok felelős vezetői (IT, üzemeltetési és gazda-
sági vezetők, valamint a tulajdonosok) fogékonyak, hiszen  
a berendezésgyártók, és gépteremépítők inkább további gép-
termeket, és berendezéseket értékesítenének.

A legnagyobb előnyöket talán a már meglévő és a feltöl-
tésben is előrehaladott géptermek optimalizálásakor lehet 
elérni. Az alacsonyabb feltöltöttségű géptermekben azon-

ban a modellépítés és az optimalizálás is kevesebb mun-
kaórát igényel, így itt is érdemes belevágni, hiszen minél 
hamarabb alkalmazzuk a technológiát annál kisebb erőfe-
szítéseket kell tenni az optimalizált állapotok eléréséhez, 
és annál több kapacitást tudunk megtakarítani. A korai 
alkalmazás folyamatosan magas szinten tartja a gépterem 
üzemeltetési biztonságát, hiszen nem kell áttelepítésekkel 
számolni a kapacitások visszanyerése érdekében.

A CFD elemzés már a tervezési fázisban is hatékonyan 
alkalmazható, és a hagyományos építészeti, gépészeti ter-
veket valódi tartalommal tölti meg már az első szerver 
telepítése előtt.

Milyen újdonságot hozott  
az adatközpontok optimalizálásában  
a CFD elemzés?

A legnagyobb újdonság a tér teljes térfogatának többdi-
menziós feltérképezése, ami olyan, mintha a tér minden 
köbméterében több ezer érzékelőt helyeztünk volna el. 
Bárhol lekérdezhető a hőmérséklet, páratartalom, légnyo-
más, az áramlás sebessége és annak iránya, ezáltal a tér 
bármely szeletéről pontos, élethű képet kapunk. Mindez 
nagyon hasonlatos a tudományos fantasztikus filmek 
által korábban elképzelt világra. Megemlíthetjük a mára 
kultuszfilmmé vált „Mátrix” vagy a „Tron” című filmeket, 
ahol a cselekmények nagy része a virtuális térben történ-
nek. Lényeges különbség, hogy a CFD virtuális terében, 
a modellen történő munkának nincs kockázata a valós 
működésre.

További előnyként értelmezhető, hogy a modellépítés 
pozitív „mellékhatásaként” létrejön egy pontos eszköz-
nyilvántartás és kábelezési adatbázis is, amely alapvető 
adatokat szolgáltat az adatközpont adminisztrá-
ciójához és menedzsmentjéhez. Az álta-
lunk is használt szoftveres megoldás-
nak adatközponti menedzsment 
modulja is elérhető, amely a már 
meglévő környezetfelügyeleti, me-
nedzsment és ügyviteli megoldá-
sokkal is integrálható.

Hogyan lehet egy komplex 
gépterem folyamatosan 
változó működését  
egy virtuális modellel leírni?

A pontosságnak, és a működés megbízhatóságának 
kulcsa a gondos geometriai és paraméterezési reprezentáció 
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mellett a valós fizikai folyamatokkal történő összehasonlítás-
ban, a kalibrációban rejlik, hiszen a modell a legnagyobb 
részletgazdagság ellenére is mindig egy egyszerűsített 
mása a valóságnak. 

A modell tehát a tér és a berendezések felvétele, felépí-
tése után egy kalibrálási fázison megy végig, ahol az első 
szimulációs eredmények alapján, a kalibráció során han-
goljuk be a modellt. Ennek szükségessége elsősorban az 
adatszolgáltatás pontatlanságában, a szerverek felhaszná-
lásának, üzemelésének, konfigurációjának és a futtatott 
alkalmazásainak sokszínűségében gyökerezik. Minden 
egyes működő gép, berendezés tehát egyedi, önálló 
működési karakterisztikával bír, azonban összességében 
stabilan és egységesen működnek, és így a kapott ered-
mények meglepően jól közelítik a valóságot. Itt fontos 
megjegyezni, hogy a géptermek CFD elemzésére hasz-
nált különféle alkalmazások nem egyenértékűek, és egyes 
szoftverek az összetett áramlási struktúrák és az időfüggő 
változások terén is különböző egyszerűsítéseket tartal-
maznak.

Milyen költségekkel kell számolnunk,  
és hogyan számolható  
a megtérülés?

Az ajánlati kalkuláció során 
néhány alapvető para-

métert veszünk figyelembe, hiszen az elvégzendő munkák 
– úgymint modellépítés, kalibráció, változatok tesztelése, 
jelentés megírása és előrejelzések készítése – komplexitása 
és munkaigénye nagymértékben függ a helyszín adott-
ságaitól.

Alapvető paraméter a gépterem alapterülete, a helyszínen 
levő aktív és passzív eszközök száma és fizikai jellemzői. 
Ebből is következik, hogy a terem alacsony feltöltöttsége ese-
tén az elvégzendő munka is kevesebb, így a költségek is ala-
csonyabbak. Díjunk alapvetően munkaóra alapú, és egy 
kalkulációs táblázat segítségével egyszerűen számolható.

A szolgáltatás megtérülésének több összetevője is van.  
A legnagyobb tétel általában az elveszett kapacitások vissza-
nyeréséből adódó beruházási értéknövekedés, ami a vissza-
nyert géptermi alapterület mértékében számolható.

Ezután a biztonság növekedéséből adódó közvetlen és 
közvetett megtakarítások következnek. Közvetlen megta-

karításként értékelhető a döntési folyama-
tok lerövidülése és egyszerűsödése,  

a technológiák kiválasztása,  

Az ábrán:
Hideg-meleg áramlatok  
ábrázolása egy gépterem  
szimulációs modellen

TTechnológia
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tesztelése kapcsán. A szerverek pontos bemeneti paramé-
tereinek szimulációja kapcsán mérhetővé válik az egyes 
eszközök bemenetén található hőmérséklet, amelynek is-
meretében számolható az átlagos meghibásodás kockázata is 
amennyiben referenciaként elfogadjuk az ASHRAE TC9.9 
ITC eszközökre vonatkozó ajánlásában szereplő statisztikai 
értékeket. 

A biztonság egyértelmű, de nehezen számszerűsíthető 
tényezője, hogy a klímaberendezések és a klimatizálás 
redundancia tesztjét rendszeresen elvégezhetjük anélkül, 
hogy akár a berendezéseket, akár az ITC eszközöket veszé-
lyeztetnénk. Minden nagyobb új telepítés előtt felmérhetjük, 
hogy a telepítendő új eszközpark milyen hatással van a klí-
marendszerünkre, a redundanciaszintünkre, a kapacitásaink 
alakulására és a gépteremben korábban telepített ITC eszkö-
zökre. Ez a módszer korábban el nem érhető magabiztossá-
got ad a telepítések során, és kiküszöböli vagy lecsökkenti 
a későbbi áttelepítések szükségessége miatti költségeket és 
kockázatokat.

Végül megemlítjük, hogy a szolgáltatás hatása az áram-
számlában is közvetlen megtakarítást eredményez.

Milyen lépésekből áll egy CFD elemzés?

Előzetes felmérés, amely a helyszíni adatszolgáltatás alap-
ján lehetőséget ad az ajánlatadásra. Ennek elfogadása 
után következik a géptermi virtuális modell felépítése, 
majd a kalibráció.

A kalibrált modellünk segítségével egy „ACE” (Availa-
bility, Capacity, Efficiency) elemzés 
készül, amelynek alapján egy 
optimalizációs menetrendet 
készítünk, és ennek elfogadá-
sa után segédkezünk is a te-
endők megvalósításában.

Fenntartható-e 
az az optimális 
állapot, amit a 
CFD szolgáltatás 
segítségével létre 
tudunk hozni?

Törődés nélkül természe-
tesen nem, hiszen nem 
várható el egy rendszer 
adminisztrátortól, de még 
egy IT vezetőtől sem hogy lássa  

a gépteremben lejátszódó légtechnikai folyamatokat, 
trendeket, és ha mégis ezzel foglalkozna, akkor a sa-
ját munkájára nem tudna megfelelően koncentrálni.  
Folyamatos szolgáltatásunk igénybe vétele esetén havon-
ta végezzük el a modell frissítését a fizikai gépteremben 
megvalósult változások tekintetében. Havi jelentésben 
számolunk be a gépterem erőforrásaiban és kapacitása-
iban történt változásokról és frissítjük az előrejelzéseket 
is. Félévente újabb kalibrációt is végrehajtunk a gépte-
remben, melynek során újra ellenőrizzük a modell he-
lyességét. 

Alkalmanként hibakeresést  
és technológiateszteket is végzünk  
a virtuális modell segítségével. 

Úgy lehet elképzelni a szolgáltatásunkat, mintha alkal-
maznának egy olyan kollégát, aki szabadon jön-megy  
a fizikai és virtuális tér között, és tisztán látja a géptermi 
tér teljes termodinamikai komplexitását, és a feladata, 
hogy ezt a tudást és az ebből eredő trendeket és jövőképet 
érthető, és hasznos formában rendszeresen meg is ossza 
velünk. Célja elsősorban a biztonság növelése és a beruhá-
zásvédelem és ezen felül törekszik a gépterem energetikai 
hatékonyságának növelésére is.
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Mi kell ahhoz, hogy egy 
cég meggyőződhessen 
rendszere biztonságáról? 
Egyrészt olyan alapos 
belső ”rendfenntartók”, akik 
nem csupán a hatékony 

kockázatmenedzsment 
szószólói, de szorgalmasan és 
alaposan követik a már bevált 
kockázatcsökkentő eljárásokat. 
Másrészt, olyan szakemberek, 
akik képesek felderíteni a 
biztonsági réseket. Alább a 
digitális vadnyugat fehér kalapos 
hackereinek jelentőségéről 
értekezünk. 

Írta: Farkas Gergely

Az etikus hackerek 

felemelkedése
A népszerű weblapokat is kínáló internet alvilágából ki-
nyúló hackerek a bankkártya információ lopástól kezdve 
a fiók feltörésen keresztül, a nemzeti rendszerekbe való 
betörésen át, a zavarba ejtő adatok kiszivárogtatásáig 
mindent megtehetnek. Ez pedig csak az érem egyik olda-
la. Mióta a népes felhasználó táborral rendelkező cégek 
internetre kapcsolt szerverekre költöztek, folyamatosan 
dolgozniuk kell a biztonsági mechanizmusaikon, hogy 
lehetőleg megelőzhessék a presztizs- és pénzveszteséget 
okozó betöréseket. A McAfee és a Center for Strategic 
and International Studies 2014 júniusában közzétett ta-
nulmányából kiderül, hogy a becslések szerint a kiber-
bűnözés világszinten megközelítőleg 400 milliárd dollár 
veszteséget okoz. Ha figyelembe vesszük, hogy a számítá-
sok szerint az internetes gazdaság évente 2-3 trillió dol-
lárt generál – és mely tétel a későbbiekben dinamikusan 
nőni fog –, akkor megdöbbentő látni, hogy a kiberbű-
nözés a termelt érték 15-20 százalékát is képes lefölözni. 

 A 2013 januárjában az Európai Unió Europol szer-
vének részeként életre hívott European Cybercrime 

Centre (EC3) feje, Troels Oerting tavaly a Computer  
Weekly-nek kifejtette, hogy „ahogy a világ egyre inkább 
az online felületre költözik, várhatóan minden üzletet 
megtámadnak majd. Azok a cégek, akik nem vélik fon-
tosnak az információ biztonságot, érdemes átgondolniuk 
a dolgot, különben elbúcsúzhatnak az üzlettől.”

Az EC3-nak, mely várhatóan idén már teljesen gőzzel 
működik, bőven lesz dolga, mert a kiberfenyegetés lé-
nyegesen nagyobb, mint ahogy azt sok ember gondolja.  
Az indok meglepően egyszerű: a legtöbb ügyet nem je-
lentik a rendőrségnek és a cégek a digitális tűzoltást nem 
verik nagy dobra. Oerting úgy véli, hogy azok a cégek, 
akik a megelőzési folyamatokra, eljárásokra és techno-
lógiákra költenek, azok hosszútávon jól fognak járni, 
miközben egy szégyenfoltnak pusztító következményei 
lehetnek. Az utóbbira sajnos akad bőven példa.

Az új vadnyugat
Pár hónappal se kell visszatekintenünk a múltba, 
hogy az eddigi legmeghökkentőbb hacker támadásról  
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beszélhessünk. A cikk írásának idején a bankszektor 
elektronikus széfjeinek digitális ajtajai még füstölögnek 
a hacker-mackósok finom munkája nyomán. A világtör-
ténelem legnagyobb bankrablása során, mely több mint 
harminc ország legalább 100 bankját és pénzügyi intéze-
tét érintette, az előzetes becslések szerint 300 millió dol-
lár (megközelítőleg 81 milliárd Ft) szivárgott át stróman 
számlákra. Egyes jelentések szerint azonban a megkaparin-
tott összeg a fenti tétel háromszorosa is lehet. Az e-mailek 
csatolmányain keresztül megfertőzött banki rendszereken 
át a hackerek európai, japán, amerikai és orosz intézetek 
bizalmas adataihoz fértek hozzá és a rendszereket távolról 
kezelhették is. A Kaspersky Labs jelentéséből tudhatjuk, 
hogy a feltételezések szerint a tolvajok a rendszerekben 
banki dolgozóknak adták ki magukat és egyszerre akár  
10 millió dollárt is átutalhattak. A pénzügyi intézetek ne-
vét a titoktartási egyezmény értelmében a Kaspersky Labs 
nem közölte, de azt kiderült, hogy a 2013 vége óta aktív 
hacker csoport a malware-jével leginkább az orosz banko-
kat vette célba.  

A kifinomult, bankszektort érintő digitális rablás fényé-
ben a tavaly novemberében véghezvitt Sony Pictures ellen 
irányuló hacker támadás nem is tűnik olyan hatalmas vo-
lumenűnek. A Kim Jung Un meggyilkolásáról szóló „The 
Interview” című film terjesztését megakadályozni kívánó 
hackerek amellett, hogy rengeteg személyes információt 

szereztek meg, még merevlemezek tartalmát is törölték és 
tetemes kárt okoztak a stúdió gépezetében. Számos mun-
kaállomás használhatatlanná vált, az e-maileket inkább 
nem olvasta senki, Amy Pascal, a Sony társelnöke, pedig 
lemondott posztjáról. De érdemes megemlékezni a 2013 
március-áprilisában nagy port kavaró Spamhaus ügyről 
is, melyet a világ eddigi legnagyobb DDoS támadásaként 
könyveltek el. A spamcímekből összeállított feketelistát 
kibocsátó európai Spamhaust segítő, San Franciscoi szék-
helyű CloudFlare ügyvezetője, Matthew Pronce szerint 
a 2013 március 19-én felélénkülő támadások legalább 
300 Gbpsos DDoS forgalmat generáltak. Ezen forgalom 
döntő többségét nyílt DNS feloldók okozták. A félelme-
tes mindebben az volt, hogy az akkori 21,7 millió nyílt 
DNS-névfeloldóinak csupán csak egy apró töredékét ve-
tették be a Spamhaus ellen.

A 2007-ben kezdődő Heartland Payment Systems elle-
ni támadások során 130 millió bankkártya fiók adatait 
lopták el. Az érintett cégek (NASDAQ, 7-Eleven, Carre-
four, JCP, Hannaford, Heartland, Wet Seal, Commidea,  
Dexia, JetBlue, Dow Jones, Euronet, Emerging Markets 
Payments, Global Payment, Diners Singapore, Ingenicard) 
közül három összesen 300 millió dollár veszteséget jelen-
tett. A Heartland Payment Systemsnek pedig több mint 
110 millió dollár kártérítést kellett fizetnie többek közt  
a Visa-nak, a MasterCardnak és az American Express-nek. 
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A penteszterek kora
A fenti incidensek bármelyike tökéletesen 
példázza, hogy milyen pusztító hatása lehet egy bizton-
sági incidensnek. Habár az NSA tevékenységéről beszá-
moló Edward Snowden ügy óta rengeteg tintát szentel-
tek a kiberbiztonság cégen belüli oldalára, hogy a belsős 
információ kiszivárogtatást meggátolhassák, a betörések 
és az adatlopások zöme továbbra is külső félhez köthe-
tő. A pénzügyi intézetek folyamatos ökölharcot vívnak 
a hackerekkel. Rendszerük minden sérülékeny pontját 
igyekeznek még azelőtt feltárni és javítani, mielőtt a kis 
kockázaton szerezhető nagy nyereségre utazó kiberbűnö-
zők aknáznák azokat ki. 

A támadások számának növekedésével és a hatásuk erő-
södésével a valós támadásokat imitáló úgynevezett penet-
rációs tesztekre egyre nagyobb az igény a cégek körében 
Sőt, az Egyesült Államokban például az elektronikus  
fizetésre szakosodott cégeket rendszeres penetrációs teszt 
elvégzésére kötelezik. Mások azért bérelnek pentesztere-
ket (penetráció tesztelő szakember), mert úgy vélik, hogy 
külsősként olyan réseket is észrevehetnek, melyek felett a 
cégek belső biztonsági csapata esetleg átsiklott. Félreértés 
ne essék, a management nem azért vet be külső biztonsá-
gi szakértőket, mert kételkedik saját csapata kompeten-
ciájában, csupán ki akarják zárni a csőlátás lehetőségét. 

Népszerű fegyverek
A biztonsági cégek, illetve az etikus hackerek itt jönnek a 
képbe, az ügyvezetők pedig általában meglepődnek, hogy 

a szakemberek 
milyen gyorsan 
be tudnak törni  

a hosszú évek mun-
kájával felépített 

cégük modern gerin-
cét képző rendszerbe.  

Az egyik népszerű trükk 
a phising e-mail haszná-

lata. A statisztikák szerint  
a dolgozók egy ötöde nem akad 

fent rajtuk és beütik a szükséges 
adatokat. Miután a hackerek beju-

tottak, a biztonsági mechanizmusok-
tól függően a legtöbb esetben 4-8 óra 

szükségeltetik, hogy át vegyék az irányí-
tást a cég felett. A phising e-mail azonban 

nem a leggyorsabb módszer. A cookie lopás 
hatásosabb. Ráadásul egy 2011 szeptemberé-

ben végrehajtott, BEAST-nek becézett támadás 
rávilágított, hogy az SSL/TLS védelemmel ellátott 

cookie-kat is el lehet csípni. 

Egy másik népszerű módszer a belépési adatok megszer-
zésére mikor a hackerek szimplán kihasználják, hogy az 
irodai dolgozók általában fix helyen töltik az ebédidejü-
ket vagy lazítanak munka után. A kiszemelt helyeken ál-
WAP-okat [értsd. vezeték nélküli belépési pontokat] hoz-
nak létre, hogy annyi céges belépőadatot szedjenek össze, 
amennyit csak tudnak. A fent tömören ecsetelt módszer 
water-hole támadás névre hallgat. Akár csak az, amikor 
a hackerek a dolgozók által látogatott oldalakat fertőzik 
meg, hogy ugyanazt tehessék, mint az ál-WAP-okkal.  
Az utóbbi módszer pedig igen csak hatásosnak mondha-
tó annak fényében, hogy 2013-ban az olyan nagy tech 
cégek fejlesztői, mint az Apple, a Microsoft, a Facebook 
és még sorolhatnánk, szaladtak óvatlan bele kártékony 
JavaScripttel beoltott oldalakba, melyek malware-t tele-
pítettek a gépeikre. Onnantól kezdve a hackerek a fejlesz-
tők gépéit arra használhatták, hogy belépjenek a cégek 
belső rendszerébe.

A digitális vadnyugat
A hackelés bizonyos formáit már az 1970-es években is 
bevetették a cégek és az intézmények, hogy levizsgáztat-
hassák a védelmi rendszereiket. Az évtizedek folyamán az 
IBM által kovácsolt etikus hacker fogalomból egy egész 
iparág nőtte ki magát, mely nagyjából az etikus hackelés 
köré épül. Még egyszer hangsúlyoznánk, hogy csak nagy-
jából. Közelebb kerülünk az igazsághoz, ha a számítógé-
pes biztonság oldaláról közelítjük meg a dolgot. Az ebben 

56   |   PERSPECTIVE



unlock your 
imagination

Dual Camera
13MP + 5MP

 Android 
5.2 Lollipop

16 GB memory + 
SD up to 128 GB

5" HD Screen

Octacore 
1.5GHz

All rights reserved by ZTE Corporation. All other Corporate names and trademarks are the property of their 
respective companies. E&OE. Images are for illustrative purposes only. Copyright © ZTE Corporation 2014.

ZTEDEVICE.COM

al Camerameraual
P + 5MP5MP3MP 

dddroid
ipop2 LLollip

emoryGB y + B me
128 GD up GBp to 1

reenHD D Scre

acore tac
Hz5GH

A beautiful body combined with powerful performance

Perspective_ZTE_174×253.indd   1 2015.03.04.   17:31:55



Kell ez nekem? 
A szerződött etikus hackerek sem válogatnak a 
fegyvernemek között, hiszen céljuk az, hogy mi-
nél több sebezhető pontra derítsenek fényt a pe-
netrációs teszt során. Mindez azonban legalább 
annyira bizalmi játszma, mint biztonsági intézke-
dés. A cégvezetők ugyan gyakran kelletlenül ráz-
nak kezet a penteszterekkel, de abban biztosak 
lehetünk, hogy alaposan megválogatják őket.

Egyes biztonsági cégek kedvezőbb árfekvé-
sű szoftvermegoldásokat kínálnak, melyekkel 
automatizálják a humán tesztelők tevékenysé-
gét, mondván sosem tudni, hogy a penteszterek 
mennyire tapasztaltak és hogy elég alapos mun-
kát végeznek-e. Másrészt azonban egy etikus ha-
cker nem csak egy kód, ami teszteli a biztonsági 
eszközöket, de a rendszer mélyére próbál hatol-
ni, hogy minden létező kiskaput megtaláljon.  

Azonban arra figyeljünk, hogy a penetrációs 
teszt téves biztonságérzetet kelthet. Amennyi-
ben minden penteszt során észlelt hibát befol-
toztatunk, de pár hónappal később változtatnunk 
kell a rendszerünkön, akkor előfordulhat, hogy a 
folyamat közben új biztonsági rések keletkeznek. 
A kockázat minimalizálása érdekében minden 
változtatás után érdemes penetrációs tesztet 
végezni.

Fontos megemlíteni, hogy még a legalapo-
sabb pentesztek és biztonsági intézkedések sem 
garantálják a cégek biztonságát. Térjünk vissza 
egy pillanatra a Target esetére. A nyomozások 
alapján azt már tudhatjuk, hogy az első behato-
lás a Target egyik fűtés és ventilációs beszállító 
cégénél történt. A hackerek pedig rajtuk keresz-
tül dolgozták be magukat a Target rendszerébe. 
Megdöbbentő ugye? Ekkor pedig még nem is be-
széltünk a céges mobil alkalmazásokról, melyek 
többsége biztonsági eszközök terén évekkel le 
van maradva asztali társaikhoz képest.

a szektorban utazó cégek olyan szakembereket keresnek, 
akik előre mutató, probléma megoldó gondolkodással 
rendelkeznek, nyomon követik a technológia fejlődését, 
kiválóan használják a programnyelveket, temérdek tudás-
sal rendelkeznek az operációs rendszerek működése terén 
és, akik elbánnak bármilyen TCP/IP protokollal. A meg-
szerzett tudás hagyományos igazolására a legjobb módszer 
még mindig egy tanfolyam elvégzése. Miután az ember 
megszerzi az oklevelét bele is vághat a nagybetűs penet-
rációs tesztelésbe. A PayScale.com 2014 decemberi adatai 
alapján a tengerentúlon éves szinten 45030-119448 dol-
lárt lehet a szakmában keresni, ha még ropogós az oklevél. 
Egy tapasztalt penteszter azonban akár már 134256 dol-
lárt is zsebre tehet évente. 

Az etikus hacker iparág pedig folyamatosan bővül.  
A Frost and Sullivan piacelemző cég 2011-es tanulmá-
nya szerint a számítógépes biztonsággal foglalkozó iparág 
etikus hacker szelete a tengerentúlon 4 milliárd dollárt 
ért akkor. A versenyszektorban világszinten anno 2,3 
millió internet biztonsági szakember tevékenykedett. 
Éves szinten pedig 21%-os növekedést prognosztizáltak. 
Emellett az állami szférán is egyre nagyobb a nyomás, 
hogy a tehetséges embereket még azelőtt megcsípjék, 
mielőtt valamelyik magán kézben lévő cég lecsap rájuk. 
A hacker támadások számának növekedésével az igény 
pedig tovább fog nőni. A kormányzat és a bankszektor  
a 2011-es éveben megközelítőleg 25 milliárd dollárt 
fordított a védekezésre. De, hogy frissebb adatokkal 
szolgáljunk, valamint árnyaljuk a képet, a Pricewa-
terhouseCoopers LLP 2014-es tanulmánya szerint  
az észak-amerikai bankok és a pénzügyi intézetek átlag-
ban alkalmazottanként 2500 dollárt fordítanak kiber-
biztonságra. Eközben a kereskedelemben tevékenykedő  
cégek alkalmazottanként csupán 400 dollárt hajlandóak 
az ügyre szánni. Anyagi oldalról tehát könnyű megvá-
laszolni a kérdést, hogy megéri-e ilyen oklevelet szerez-
ni. Ha pedig sem időnk, sem affinitásunk nincs erre,  
a legjobb amit tehetünk, hogy felkeresünk egy ilyen 
szakembert vagy céget, aki szívesen megmutatja nekünk, 
mennyire egyszerű, vagy jobb esetben mennyire nehéz be-
törni a rendszerünkbe.
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Információbiztonság 
magyar módra
Az információ modern 
társadalmunk talán legnagyobb 
kincse. Gondoljunk csak 
bele, mekkora összegekért 
kerülnek értékesítésre 
bizonyos know-how-k, vagy 
milyen gigantikus értékű 
szabadalmakat jegyeznek be 
a legnagyobb tech vállalatok. 
Társadalmunk alapvető eleme 
lett az információ, melyet ehhez 
mérten kiemelten is kezelünk. 
Egyesek szerint pedig már át 
is léptünk az ipari társadalom 
korából, az információs 
társadalom korába, ahol  
az információ önmagában  
is értéket képvisel.

Mi is az információbiztonság?

Az információbiztonság az információ 
bizalmasságának, sértetlenségének és 
rendelkezésre állásának megőrzése; 
továbbá, egyéb tulajdonságok, mint 
a hitelesség, a számon kérhetőség, a 
letagadhatatlanság és a megbízhatóság, 
szintén ide tartozhatnak.
Bizalmasság: annak biztosítása, 
hogy az információ csak az arra 
felhatalmazottak számára legyen 
elérhető.
Sértetlenség: (integritás):  
az információk és a feldolgozási 
módszerek teljességének és 
pontosságának meg őrzése.
Rendelkezésre állás:  annak 
biztosítása, hogy a megfelelő jogkörrel 
rendelkező felhasználók mindig 
hozzáférjenek az információkhoz 
és a kapcsolódó értékekhez, amikor 
szükséges.

Írta: Bürger Tamás
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Az információ egy jelentős része persze bárki számára 
elérhető, ráadásul az előállított adat mennyisége expo-
nenciálisan növekszik. 2014-ben például egy perc alatt 
átlagosan 72 órányi új Youtube videó került feltöltésre, 
204 millió email került elküldésre és 4 millió keresést in-
dítottak a Google rendszerében. De persze nem minden 
információ lesz publikus, vagy legalábbis nem feltétlenül 
szeretnénk, ha azzá válnának. Ezeket pedig érdemes a leg-
korszerűbb megoldásokkal védeni.

Az információbiztonság  
múltja és jelene
Mindebből nem következik, hogy az információnak 
ne lett volna értéke korábban. Annak a hagyománya, 
hogy biztonságban tudjunk bizonyos adatokat, évez-
redekre nyúlik vissza. Julius Caesar, időszámításunk 
előtt 50-ben például titkosírással védte ki annak a 
lehetőségét, hogy levelei tartalma illetéktelen kezekbe 
kerüljön. De még ennél is korábbról Mezopotámiából 
is vannak jelei annak, hogy agyagba nyomott pecsé-
tekkel védték bizonyos raktári iratok hitelességét. A 
pecsétek és a titkosírás is még hosszú évszázadokig be-
vett megoldás maradt például az uralkodók, a kereske-
dők vagy a hadsereg számára.

A technológia fejlődésével a titkosírás is képes volt 
szintet lépni és sokkal inkább titkosítássá vált. Leg-
jobb példája talán az első világháború végén Arthur 
Scherbius német mérnök által fejlesztett Enigma, me-
lyet aztán több alkalommal is továbbfejleszettek. Az 
eszköz olyan jól működött, hogy a második világhá-
ború alatt a német hadsereg üze-
neteit hosszú évekig nem sike-
rült megfejteniük a Szövetséges 
haderőknek.

A huszadik század második felé-
től a telekommunikáció és a szá-
mítástechnika rohamos fejlődésnek 
indult. Az információk pedig egyre 
nagyobb hányada keletkezett elekt-
ronikusan vagy került ilyen formában 
tárolásra. Az új megoldások pedig új ki-
hívásokat is szülnek.

Vállalatok és kormányok energiát és pénzt 
nem kímélve fáradoznak azon, hogy olyan 
biztonsági szabályzatokat, rendszereket és meg-
oldásokat dolgozzanak ki, amelyek képesek mi-
nimalizálni a kockázatokat.

A bizalmas információkhoz való hozzáférést több mó-
don is meg lehet akadályozni. Erre szolgálnak többek 
közt a tűzfalak, a különböző biztonsági előírások és 
titkosítási megoldások. Így akár kívülről, akár belülről 
próbál valaki hozzáférni a védett adatokhoz, az kü-
lönböző akadályokba ütközik. Mindez azonban némi 
hátránnyal is jár, ugyanis azok számára is megnehezíti 
a hozzáférést, akiknek joguk van hozzá, illetve akár  
a mindennapi munkavégzésük során is szükségük van 
az adatokra. A kontrol alapú megoldások nagy hát-
ránya, hogy akadályozzák a mindennapi munka gör-
dülékenységét, ezáltal csökkentik a hatékonyságot. 
Ráaádul többlet terhet jelent az informatikai csapat 
számára, hogy felügyeljék a rendszert és adott esetben 
segítséget nyújtsanak.

Azt szokták mondani, hogy teljes biztonság nem léte-
zik, csak optimális, még elfogadható biztonsági szint.  
Ezt a szintet hivatott a tökéletesség felé ismét elmozdítani 
az a megoldás, amelyet a magyar BalaBit fejleszett ki.

A BalaBit által Blindspotter névre keresztelt informá-
cióbiztonsági megoldás a vállalat eddigi portfolióját 
hivatott kiegészíteni. Az IT biztonság egy teljesen új 
generációját képviselő Blindspotter, az informatikai 
rendszerekből származó adatok összegyűjtésével és va-
lós időben történő elemzésével dolgozik, és így a rossz-
hiszemű, vagy akár csak meggondolatlan felhasználók 
tevékenysége által okozott károk nem csupán feltárha-
tóvá, hanem megelőzhetővé is válhatnak. Az új megkö-
zelítés lényege, melynek a vállalat Contextual Security 

Intelligence (eCSI) nevet adta, hogy a felhaszná-
lókat érintő folyamat-kontrol helyett egy sokkal 
korszerűbb IT-biztonsági hozzáállást alkalmaz. 
Az eCSI tehát nem a korábban népszerű irány-
elveken alapuló kontrolmegoldásokkal dolgo-
zik, hanem a felhasználók viselkedésmintá-
jának monitorozásával. A felhasználókról és 
tevékenységükről a rendszer egyedi profilt 
készít, melyet a különböző algoritmusok 
folyamatosan vizsgálnak és amennyiben 
a megszokottól való eltérést észlelnek, 
megállapítják, hogy az még elfogadha-
tó tűréshatáron belül van-e, vagy sem 
és szükség esetén értesíti ka megfe-
lelő személyt, vagy a megfelelő be-

állítások segítségével rögtön 
be is avatkoznak.
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Azok az eszközök, 
melyek még pár éve 

csúcstechnológiának 
számítottak, mára 

elavulttá váltak. Hasonló 
a helyzet a berögzött 

módszerekkel is. Van, ami 
megállja a helyét, de a 

többség módosítás vagy 
új megközelítési mód 

implementációja nélkül 
csak mementó marad.

Írta: Farkas Gergely
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A legtöbb cég marketing funkciójának szervezeti felépí-
tése több mint 40 éve nem változott. A marketingesek 
ugyan saját bőrükön érzik, hogy változtatásra van szük-
ség, sőt számtalan marketingvezető sutba is dobja a régi 
szervezeti diagramot, de a Marketing2020 tanulmánya 
alapján a legtöbb CMO nem tudja, hogyan érdemes új 
diagramot rajzolni. Azon morfondíroznak, hogy vajon 
hogyan nézhet ki az ideális szervezeti felépítés. A Mar-
keting2020 szerint ez a lehető legrosszabb kérdés, amit 
feltehetnek, hiszen általános terv nem létezik, ami min-
denki számára megfelelhet. Ehelyett szerintük azt érde-
mes mérlegelni, hogy a brand stratégiát milyen érték és 
cél vezérli, milyen képességeket használhatnak a mar-
keting kiválóvá tételére és mindezt milyen struktúra és 
kommunikációs út segítheti? A szervezet felépítésének a 
stratégiát kell követnie, nem pedig fordítva.

Ahhoz, hogy megérthessük, hogy mi választja el egy 
kiemelkedő sikerű marketing szervezet stratégiáját és 
struktúráját a többitől, érdemes alaposan átnézni a 
Marketing2020 tanulmányát, ami az eddig legátfogóbb 
marketing vezető tanulmány, ami valaha megszületett. 
A munka során több mint 350 CEO-t, CMO-t és 
ügynökségvezetőt mélyinterjúztattak, világszerte több 
tucat CMO kerekasztal beszélgetést tartottak és online 
kérdőívezésen keresztül 92 országból több mint 10000 
marketingszakembert ”faggattak ki”. A több mint 80 
kérdésből álló ív a marketingszakemberek adatelemző 
képességét, brand stratégiáját, kereszt-funkcionális és 
globális interakcióit, valamint a dolgozó képzést firtat-
ta. A válaszadókat ezután cégük három évre vetített és 
konkurenciához viszonyított relatív bevétel növekedése 
alapján két csoportra osztották. Az egyikbe a túlteljesí-
tők a másikba az alulteljesítők kerültek. Ezután a két 
csoport stratégiáit, struktúráit és képességeit vették gor-
cső alá. Amit az összehasonlítás során találtak, nem ért 
mindenkit váratlanul. Azok a cégek, akik napjainknak 
megfelelő megoldásokkal és képességekkel kezelték az 
adataikat, gyorsabban növekedtek.

Mindemellett a kutatás új fényben világította meg a kiváló 
marketing teljesítményhez szükséges brand attribútumok 
összességét és a szervezetek természetét, melyek mindezt 
elérték. Világossá vált, hogy a marketing többé nem egy 
különálló, diszkrét entitás, amit elzárva érdemes tartani, 
hanem engedni kell, hogy a cégen keresztül terjeszkedve 
gyakorlatilag minden funkciót érintsen. Annak ellenére, 
hogy a marketing vezetők szerepei, kötelességei és címei 
cégenként és iparonként nagy mértékben különböznek, 
mindnyájan hasonló kihívások elé néznek és ahhoz, hogy 
sikeressé válhassanak hasonló lépéseket kell tenniük.

 Nyertes karakterisztika
A keretrendszer, ami alább következik a kiváló telje-
sítményű cégek jellegzetességeit fogja vázolni, illetve, 
hogy mik a hatékonyságuk kulcsai. Először is vizsgál-
juk meg, azokat az alapszabályokat, melyeken ezek  
a cégek közösen osztozkodnak.

 Big data
Napjaink marketingeseit elárasztják az ügyfél adatok 
és a legtöbben arra használják az adattengerből kinyert 
információkat, jobban célozhassák üzeneteiket. Igazi 
ütőkártyának azonban az számít, ha valaki akár egyet-
len ügyfélre koncentrálva is meg tudja állapítani, hogy  
az adott személy mit, mikor csinál. A Marketing2020 
tanulmánya szerint a kiválóan teljesítő marketingszerve-
zetek egy lépéssel még tovább mennek. Ők azt is tud-
ják, hogy ügyfeleik miért csinálják, amit épp csinálnak. 
Ezen információval a tarsolyukban sokkal jobb rálátást 
nyernek felhasználóik igényeire, ezáltal azokat jobban ki 
tudják szolgálni. 

 Céltudatos pozicionálás
A top márkák kiválóan szállítják a márka cél mind 
három megnyilatkoztatását: funkcionális haszon, ér-
zelmi haszon és társadalmi haszon. Amellett, hogy ez-
által megnyerik az ügyfelet és ösztönzik a dolgozókat, 
az erős és tiszta márka célok az egész szervezeten belül 
javítják a munkát azáltal, hogy a fő csatlakozási ponto-
kon folyamatossá válik a kommunikáció. Példaként az  
AkzoNobel Dulux festékmárkáját érdemes felhozni. 
2006-ban az AkzoNobel még egy erősen decentralizált 
üzleti struktúrát alkalmazott a helyi piacokon. Minde-
gyik helyi üzletnek megvolt a saját márkája, saját üzleti 
céljai és ők határozták meg a marketing mixüket is. En-
nek folytán – nem meglepő módon – a márka pozicio-
nálás egyenetlen volt; a Dulux egyes piacokon szárnyra 
kapott, míg máshol temetni lehetett. 2008-ban a Dulux 
új globális brand csapata elhatározta, hogy megtudják 
milyen a márkafelismerés a különböző piacokon, mi 
célból vásárolnak festéket az emberek, illetve, hogy mi 
ösztönzi őket, hogy fessék környezetüket. Kínából, In-
diából, az Egyesült Királyságból és Brazíliából egyön-
tetűen az a válasz jött vissza, hogy az emberek azért 
használnak különféle színeket, mert azok erősen befo-
lyásolják érzelmeiket. Ezeken a piacokon a Dulux nem 
festékként, hanem optimizmus konzervekként fogyott. 
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Annak érdekében, hogy egy cég zökkenőmentes, adat 
által vezérelt, márkaértékkel feltöltött élményt kínál-
hasson, a cég minden alkalmazottjának ugyanazon  
a közös vízión kell osztozkodnia. A Marketing2020 a  
hatékony céges működés öt építőkövét mutatta ki.  
A legjobban teljesítő cégek marketingjüket szorosan 
összefonják az üzleti stratégiájukkal és a cég többi ré-
szével. Szervezeteiket márka céllal ösztönzik minden 
szinten, embereik figyelmét pár kulcsfontosságú pont-
ra terelik, rugalmas, kereszt-funkcionális csapatokat 
alakítanak ki és olyan képességekre koncentrálnak, 
melyek céljaik eléréséhez szükségesek.

Egy cég teljesítményét a diszfunkcionális alulteljesítő 
csapatok, a gyenge kollaboráció és a közös célok és bi-
zalom hiánya rendkívül csökkenti. A kiválóan teljesí-
tő marketing részlegek vezetői a kulturális és földrajzi 
akadályok ellenére hatékonyan kapcsolják össze a vál-
lalat részlegeit az általános menedzsment osztállyal és 
a többi funkcióval. Szoros kapcsolatot ápolnak az ügy-
vezetővel, gondoskodnak róla, hogy a marketing célok 
támogassák a cég céljait és biztosítják, hogy a helyi, 
regionális és globális marketing csapatok kölcsönösen 
egymásra utaltan működjenek. Vagyis napjaink leg-
jobban teljesítő marketing vezetői nem csak részlegük 
tevékenységét kormányozzák az üzleti stratégia irányá-
ba, hanem aktívan részt vesznek a stratégia kialakításá-
ban. A Marketing2020 kimutatása szerint 2006-2013 

között a marketing részleg stratégia kialakításra gyako-
rolt hatása 20 százalékpontot növekedett.

A hatékony marketing másik alapját az ösztönzés je-
lenti, melyet a cégek csak nagyon ritkán vetnek be, 
pedig ha alkalmaznák, a tanulmányban szereplő ki-
válóságok közelébe kerülhetnének. Ezek a cégek nem 
csak az ügyfeleiket ösztönzik márka célokkal, hanem 
házon belül is megdolgozzák az embereket. Hiszen 
az a dolgozó, aki hisz egy márkában, elszántan teszi 
a dolgát és amennyiben az összes dolgozó ugyanazért 
a célért küzd, akkor mindnyájan azonos irányba evez-
nek majd. Ezáltal javul a kollaboráció és folytonosab-
bá válik a felhasználói élmény. Ahhoz, hogy ezt egy 
cég elérhesse hasonlóan kell eljárnia, mint ha kifelé 
kommunikálna. Erős, véleményvezérekre célzott üze-
neteket és programokat érdemes létrehozni, melyek 
képesek mindenkit beszippantani, és a céges kultúra 
oktatása is javasolt, hogy a friss személyzet is könnyen 
beilleszkedhessen, illetve a vén rókák cégről kialakított 
képét is rendben lehessen tartani. A dolgozók márka-
hűségét mára pedig számtalan cég méri. Ilyen például 
a Google is, mely az alkalmazottak „Googliness”-sége 
alapján értékeli, hogy ki milyen mértékben azonosult 
a cég kultúrájával és céljával.

Ahogy a marketing tevékenységek egyre jobban terí-
tődnek a cégek részlegei között, kiemelkedően fontos, 

  Teljes Élmény
A cégek többsége azáltal, hogy felhasználói élményt 
teremt, növelni igyekszik termékei értékét. Egyesek 
ajánlataik személyre szabásával kívánják az ügyfélkap-
csolatot mélyíteni, mások érintkezési pontok beikta-
tásával szeretnék kiszélesíteni a kapcsolatot. A tanul-
mány alapján pedig jelenleg az a brand jár a legjobban, 
amelyik mindkét módszert alkalmazza. A Marke-
ting2020 úgy véli, hogy a legfontosabb marketing 
mérőszám hamarosan a hangok vagy a tárcák helyett  
az élmények száma lesz. Erre a forgatókönyvre töké-
letes példát jelent az Amazon, a Netflix vagy az Egye-
sült Államokban népszerű FlavorPrint, mely interaktív 

szolgáltatásának algoritmusa minden egyes receptet 
képes íz-profilok alapján csoportosítani és a felhasz-
nálók ízlés preferenciája alapján a legmegfelelőbbe-
ket ajánlani. Ezután a FlavorPrint személyre szabott 
e-maileket, bevásárlási listákat és recepteket generál, 
melyet táblagépre és mobilra szabott formában kínál. 
A felhasználók számára az élményt egyrészt a fentebb 
említett digitális szolgáltatás, valamint a fizikai csatla-
kozási pontok alkotják, melyek a receptkönyveken, a 
termékcsomagoláson és a boltokon keresztül bombáz-
zák az ügyfelek agyát.  
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hogy az adott vezetők marketing céljai egybevágja-
nak. Az a jó, ha egy adott részleg vagy lokális üzlet 
marketingje a globális stratégiát szolgálja és a globá-
lis marketing a lokális társának megértésével készül. 
A konzisztens növekedést elérő cégek márkáik sikerét 
olyan kulcsfontosságú teljesítmény indikátorokhoz 
kötik, mint a bevétel növekedés, a profit és ösztön-
ző programjukat lokális szinten csatolják ezekhez a 
mutatókhoz. Ez azonban csak a mérleg egyik nyel-
ve. Ahhoz, hogy egyensúlyba kerülhessenek az ügyfél 
kommunikáció mellett a belső kommunikációra is ha-
sonló figyelmet kellene szentelni, hogy a márka célja 
mindenki számára világossá váljon. Emellett érdemes 
priorizált növekedési menetrendet létrehozni, tisztázni 
a felelősségeket és rendszeres megbeszélésekkel össze-
kapcsolni a részlegek tevékenységét.

A tanulmány adatai alapján az egyik legkeményebb 
feladatot a szervezet struktúrájának kialakítása, a sze-
repek kiosztása és a folyamatok meghatározása jelenti. 
A távlati célok ellenére a cégeknek rugalmasnak kell 
maradnia, hogy a változó körülményekre tervvel re-
agálhassanak, melyet hetek vagy pár hónap alatt ké-
pesek végrehajtani. Ezt a hagyományos karácsonyfa 
szerkezetű, merev cégek nem képesek elérni, azonban 
a komplex mátrixúak igen, amik szervezete rugalmas, 
több szerepben bevethető emberekből tevődik össze. 
Egy komplex mátrix struktúrával rendelkező cégben 
rövid idő lefolyása alatt össze lehet állítani a speciális 
feladatok ellátására alkalmas, ideiglenes akciócsapa-
tokat, amiket később hasonlóan rövid idő alatt fel is 
lehet oszlatni.

Azonban a növekedéshez szükséges fenti alapanyagok 
egyike sem bontható ki igazán a képességek építése és 
ápolása nélkül. Mikor a Marketing2020 a gyengén és 
kiválóan teljesítő cégeket képzési minőség és mennyi-

ség tekintetében hasonlította össze, jelentős különb-
ségeket találtak. Egy marketing csapat esetében az 
volna a minimum, hogy ha a hagyományos marketing 
és kommunikációs funkciókkal tisztában vannak és 
azokat alkalmazni is tudják. A kutatás azonban úgy 
találta, hogy ez gyakran részben vagy teljesen hiány-
zik, valamint, hogy az alulteljesítő cégek többsége éves 
szinten átlagban csupán fél napot szán belső képzésre. 
A legjobban teljesítő cégek esetében ellenben külön 
csapat vagy marketing akadémia felel azért, hogy kö-
zös marketing nyelvet alakítsanak ki, valamint, hogy 
marketingjüket azonos úton vitelezzék ki. De nem 
csak a marketingre érdemes koncentrálni. Az idősebb 
menedzserek például rengeteget profitálhatnak egy 
közösségi média képzésből, akárcsak a fókuszált kép-
zésekből, melyek mondjuk a portfólió kezelésre, vagy 
a kereskedelmi dinamikára, vagy egyéb, a cég számá-
ra fontos területre koncentrálnak. Az ehhez hasonló 
képzések erősítik a dolgozó és a cég kohézióját és pár-
huzamosan a személyzet tapasztalatát és látószögét is 
növelik.

Összességében, ahhoz, hogy egy cég megindulhasson 
a növekedés egyenletes útján, ezeket a darabokat össze 
kell illesztenie. Ez azonban meglehetősen problemati-
kus. A tanulmányban szereplő legjobbak cégeknek is 
mindössze csak a fele volt képes néhány darabot együt-
tesen alkalmazni. Képzeljük csak el, mi történhetne, 
ha az összes elem összeállna!
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Az ERP, mely a számítástechnika felhasz-
nálásával számos vállalati funkciót köt össze 

és tesz menedzselhetővé, az 1990-es évek közepén vált 
láthatóvá. Népszerűségének növekedése a 2000-res évek 
közepén sem torpant meg, sőt egy évtizeddel később is 
energikusan fejlesztetik a rendszereket. Hogy láthassuk 
miként váltak az ERP rendszerek a cégek idegrendsze-
révé, érdemes visszatekinteni a vállalatirányítási infor-
mációs rendszerek hajnalára. Az 1990-es évek elején az 
ERP-t a nagy karolták fel, hiszen a legtöbb korai rendszer 
magját mainframe számítógépek és a vállalat különféle 
részein elhelyezett kliensekre integrált szoftvermeg-
oldások alkották. Mivel a korai ERP rendszerek akár  
2 millió dollár befektetését is igényelték, valamint imp-
lementálásuk akár 4 évig is eltarthatott, ezért a kezdeti  

vevőkört csupán a Fortune 1000-
es listán szereplő cégekből tevő-
dött össze. A 90-es évek végére így 
az ERP rendszerek eladásai lassulni kezdtek. Egyes számí-
tógép gyártók implementációs problémákba ütköztek, de 
nem csupán ez volt az egyetlen ok, mely jelentős hatást 
gyakorolt a rendszerek kialakítására és beültetésére. Az 
internet terjedésével számos cég közeli kapcsolatot alakí-
tott ki az ügyfeleivel, beszállítóival és ügyleteit onnantól 
kezdve az online  közegben bonyolította. A kis PC-re 
épülő hálózatok gyorsabbak lettek, rugalmasabbak és ol-
csóbbak voltak, mint a mainframe-ek. A 2000-es évek 
gazdasági belassulásából lábadozó piacon az ERP fejlesz-
tőknek ezért új területekre kellett betörniük.  

Miért váltak népszerűvé az ERP-k?
Mikor az ERP-k bemutatkoztak a nagy cégek számára 
vonzó megoldást jelentettek, hiszen számos potenciális fel-

Az erőforrás  
tervezés  
művészete

A szakirodalom a vállalatirányítási információs rendszert a vállalat 
környezetére, belső működésére és a vállalat–környezet tranzakcióira 
vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, 
feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek, 
valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök 
összességeként definiálja. Ennek egy szűkebb kategóriáját képzi az ERP, 
az Enterprise Resource Planning, vagyis erőforrás-tervező alrendszer, de 
a napjainkban már általános kifejezésként használjuk a vállalatirányítási 
rendszerekre.

Írta: Farkas Gergely
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használási területtel kecsegtettek. Például onnantól kezdve 
egy rendszer is elég volt ahhoz, hogy egy vállalat megbecsül-
hesse egy termék iránti kereslet mértékét, berendelhesse a 
nyersanyagokat, létrehozhassa a gyártási ütemezést, nyomon 
követhesse a raktár alakulását, költségeket rendelhessen a fo-
lyamatokhoz, valamint, hogy kivetíthesse a fő pénzügyi szá-
mokat. Az ERP-k azon képességük miatt, hogy különböző 
funkciókat és tevékenységeket képesek egységesen kezelni, 
valamint a kinyert adatokat más céges rendszerekkel meg-
osztani, az üzleti tervezés gerincévé váltak. A cégek elméleti-
leg csak nyerhettek a számtalan belső rendszert kiváltó egy-
séges megoldáson, ehhez azonban sikeres implementáció is 
szükségeltetett. A beültetés pénzügyi vonzatain túl a cég IT 
részlegének bőséges időt kellett hagyni a folyamatra és még 
így se volt biztos, hogy 100 %-osan sikeres lesz az eredmény. 
(Egy 2006-os, tengerentúli, 100 céggel végzett felmérésből 
például kiderült, hogy az IT menedzserek mindössze 5 szá-
zaléka rendelkezett azon képességekkel, hogy az ERP tele-
pítést mindenféle külső segítség nélkül házon belül oldják 
meg.) Miután pedig a rendszer a helyére került, szinte min-
den részleg tevékenységét befolyásolta. A munka új folyama-
tokat igényelt, a dolgozókat képezni kellett és a menedzseri 
és a technológiai támogatást is célszerű volt átalakítani, hogy 
az ERP pozitív hozományait élvezni lehessen. A folyamat 
egyes cégek számára hosszadalmas, költséges és némely eset-
ben fárasztó volt.

Súlypont váltás 
A nagyvállalati piac belassulásával az ERP cégek fókuszpon-
tot váltottak. A 90-es évek végére a kis és középvállalatok 
kerültek a célkeresztbe. Mivel ezen cégek többsége javarészt 

a szolgáltató szektorban tevékenykedett, az ERP-ket is át 
kellett szabni, hogy a nagyipari cégektől forrás, infrastruk-
túra és igény szempontjából különböző cégek is hasznosít-
hassák azokat. Az ERP rendszerek új generációja volt szüle-
tőben, mely könnyebben, kedvezőbb költségen és rövidebb 
idő alatt implementálható és sokkal jobban menedzselhető, 
mint elődjeik. Az új rendszerek többsége moduláris fel-
építésű volt, hogy telepítése kis lépésekben és kevesebb IT 
támogatás mellett is megtörténhessen. Emellett az ERP-ek 
bérelhetővé váltak. Az ERP beszállító fix költségen adta a 
technológiát és technológiai támogatást is nyújtott, mely 
opció olcsóbb és egyszerűbb is volt a ”szimplán megvásárolt 
dobozos” verziónál, hiszen a megrendelő a szolgáltatásért 
fizetett és nem maga bajlódott egy olyan rendszerrel, me-
lyet pár évente frissíteni kell, mert elavulttá válik. A másik 
fejlődési utat a web-alapú ERP jelentette, ami gyakorlatilag 
azt jelentette, hogy az ERP fejlesztő cégek megoldásaikat az 
interneten keresztül tették elérhetővé a kliens cégek számára. 
A kliensek ekkor a megoldást szintén bérelték, de IT csapat 
nem szállt ki telepíteni, mivel az ERP fejlesztő a saját gé-
pein futtatta a rendszert és azokon hostolta a szolgáltatást 
a bérlőknek. Ez a modell a kis cégek számára kifejezetten 
vonzóvá vált, mert költségeiket azáltal alacsonyan tarthatták, 
hogy külön nem kellett hardveres fejlesztésbe fogniuk, va-
lamint IT specialistákat se fogadniuk. Emellett pedig csak 
azokért az ERP alkalmazásokért fizettek, melyeket valóban 
használtak.

Az internet széleskörű terjedésével vállalatok igényei tovább 
változtak és egyre több cég fókuszált kívülre, a kapcsolataira, 
az ellátási láncára. Az ERP fejlesztők az emelkedő trendre 
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reagálva rendszereiket e-kereskedelmi, ügyfél és partner há-
lózati alkalmazásokkal bővítették és ezáltal létrejöttek azok 
az ERP rendszerek, melyeket ma kiterjesztett vállalati meg-
oldásként emlegetünk.

Mikor az ERP a felhőbe költözik
A dicső hőskor felelevenítése után ugorjunk közelebb nap-
jainkhoz. Csupán pár éve még kevesen vizionálták, hogy 
az ERP valaha is a felhőbe költözzön. Egyszerűen nem állt 
össze a kép, hiszen a felhő valami egyszerűt képviselt, mi-
közben az ERP-re mindig is a cég fő idegpályájaként gon-
doltak. A helyzet azonban sokat változott. Számos cég fon-
tolgatja vagy már nyitott a felhő-alapú ERP-k irányába és 
kész arra, hogy tulajdonképpen az egész céget felhő alapok-
ra helyezze. Ez pedig azért is hatalmas lépés, mert innentől 
kezdve a könyvelési adatoktól kezdve, az ügyféladatokon, a 
projekt és eladási adatokon, a humán erőforráson, a termé-
kekkel, szolgáltatásokkal bezáróan minden egy másik fél 
adatközpontjába költözik. Ebben a trendben jelenleg a kis 
és közép vállalatoké a vezető szerep. Ők azok, akik a fel-
hő-alapú EPR tanácsadó cégek által csak ”hype-ciklusnak” 
nevezett időszakán túl lépve élvezik az új lehetőségeket. 
A nagy vállalatok pedig mostanában érik el a hype-ciklus 
csúcsát. Bármelyik esetről is van szó, a korábban egyes 
szakértők szerint temetésre váró EPR feltűrt ingujjal vág 
neki napjaink feladatainak.  

A Gartner témával kapcsolatos frissnek nevezhető 2014 
január 24-én publikált tanulmány az Adoption of Cloud 
ERP, 2013 Through 2023 arra biztatja a CIO-kat, hogy 
régi ERP rendszereik helyett, melyek támogatása hamaro-
san megszűnik vagy régi hardvert használ, fontolják meg a 
felhő alapú megoldásokat. Nigel Rayner, az anyag szerzője 
a Gartner Research Circle (Észak Amerika, EMEA, APAC 
és Latin Amerika 10 millió dolláros -10 milliárd dolláros 
cégek) felmérését vette alapul. Kimutatta, hogy közülük  
2 százalék az EPR magját egy az egyben a felhőbe emelte és 
a megkérdezett cégek 47 százaléka 5 éven beül tervezi kivi-
telezni ugyanezt. Indokukat javarészt abból áll, hogy tevé-
kenységük a gyártással szemben főleg adminisztratív EPR-t 
igényel és ebben az esetben a felhő szélesebb lehetőségeket 
kínál. Harminc százalék (főleg gyártók) ellenben úgy nyi-
latkozott, hogy a meglévő rendszereik zömét megtartják a 
jövőben, vagyis valamilyen mértékben párhuzamosan két 
integrált ERP rendszert futtatnak majd. Az egyik, a legacy 
alkalmazás, melyet céges szinten használnának, a másik (a 
felhő) pedig kisegítő szerepet. Ezt az angolszász szakiroda-
lomban csak two-tier ERP-ként emlegetett forgatókönyvet 
a legtöbbször olyan esetben vetik/vetették be, ahol a szerve-
zet több telephellyel vagy leányvállalattal rendelkezik. 

Louis Columbus, az iBASEt elnöke szerint, aki rendszeresen 
végez kutatásokat és dolgozik együtt olyan cégekkel, akik a 
régi ERP rendszereiket felhővel erősítik, tapasztalatai alapján 
úgy véli, hogy a felhő alapú ERP rendszerek implementáci-
ója a fenti, Gartner által kimutatott trendhez képest sokkal 
gyorsabb ütemű lesz.

Tapasztalatai szerint a legacy ERP rendszerekből hiányzik a 
megfelelő skálázhatóság, ami támogatná a 21 század igénye-
it. Nem rendelkeznek megfelelő adatmodellekkel, melyek 
szükségesek volnának a jelenlegi minőségi menedzsmenthez. 
Valamint a cég teljes egészére vetítve nem egységesek. Egyik 
repülőgép gyártó partnere úgy véli, hogy a felhő alapú ERP 
által gyorsabban juttathatná a termékeit a piacra, miközben 
a minőség költségeit is csökkenthetné. Vagyis költséghatéko-
nyabbá és produktívabbá tehetné az üzletét. Ez persze csak 
a torta egy apró szelete. A MintJutras, vezető ERP trend 
elemző és tanácsadó cég, becslései szerint a SaaS-alapú gyár-
tó és terjesztő szoftverek 2013 22%-os penetrációja 2023-ra 
43%-ra fog emelkedni. A folyamat katalizátorai a two-tier 
ERP rendszert használók lesznek. A Microsoft vezérigazga-
tója, Satya Nadella pedig pontosan látja a felhő szerepét a 
cégek életében. Nem véletlen hát, hogy az innovációt ezen 
a téren igyekszik visszahozni a Microsoft életébe. Az sem 
titok, hogy napjainkban ők futtatják az egyik legnagyobb 
two-tier ERP rendszert. A főhadiszálláson egy SAP R/3 
teljesít szolgálatot, míg ennek munkáját minden leányvál-
lalatnál a Microsoft Dynamics AX támogatja. Persze a többi 
ERP fejlesztőhöz hasonlóan a Microsoft is olyannyira igyek-
szik pénzesíteni a two-tierben rejlő lehetőségeket, amennyire 
csak lehetséges. A Philip Meyer által készített Cloud OS-sel 
kapcsolatos prezentációjukban be is mutatják, hogy milyen 
tényezők fogják a Microsoft Dynamics AX 2012 adoptá-
cióját felgyorsítani, illetve mik segítik majd az összes ERP 
beszállítót termékeik értékesítésében.

A legnagyobb trendformáló erő a mobilitás, mely a cégek 
legalsó szintjein dolgozók életétől kezdve a legelső ember 
napjait is alakítja. A hagyományos ERP-k esetén a mobil 
eszközöket csupán a raktárkészletek, logisztika és szolgáltatás 
követésre használják, holott elemzésekkel, értesítésekkel és 
riasztásokkal kiegészítve új lendületet adhatnának a cégek-
nek. Gondoljunk csak bele, a vezetők onnantól kezdve bár-
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honnan, (megközelítőleg) valós időben monitorozhatnák a 
cégük aktuális teljesítményét és szinte azonnal reagálhatná-
nak a felmerülő problémákra, vagyis még tovább rövidülne 
a döntéshozás folyamata.

ERP néző
Számtalan vállalat irányítási rendszer létezik a piacon, ha-
zánkból is rengeteget lehetne említeni. A cégünk igényeinek 
megfelelő legjobb rendszer megtalálása emiatt is nehézkes, 
de ha utánajárunk, hogy melyik ERP milyen pozitívumok-
kal szolgálhat az üzletünk számára, akkor rábukkanhatunk 
a potenciális jelöltekre és megkezdődhet a komolyabb ér-
deklődés folyamata. Alább a három legnépszerűbb ERP-t, 
a Microsoft Dynamics AX-et, Oracle-t és az SAP-t vesszük 
górcső alá.

Microsoft Dynamics AX
A rendszer számos előnyei közül legelőször is a többrétegű 
architektúrát érdemes kiemelni, mely szinte azonnal felhasz-
náló baráttá teszi a rendszert, valamint a változó üzletveze-
téshez is segít adaptálódni. Amennyiben a cég már használ 
más Microsoft megoldást, mondjuk az Office-t, akkor azt 
tapasztalhatja, hogy az információ átadás kifejezetten egy-
szerű. A külső és belső kollaboráció ennek köszönhetően 
rendkívül könnyűvé válik, hiszen az információ megosztás 
nem ütközik akadályokba.

A nagy, nemzetközi cégek számára a rendszer amiatt is elő-
nyös, mert többnyelvű és több árfolyamot képes kezelni. 
A Microsoft Dynamics AX-ot jelenleg 36 országra hitele-
sítették. A globális ERP támogatásnak hála pedig bármilyen 
kérdésre, bármilyen problémára választ kaphatunk. Ameny-
nyiben korábbi rendszerrel rendelkezünk, könnyen upg-
radelhetünk a frissebb verzióra, hogy a funkciók teljes reper-
toárja a rendelkezésünkre álljon. Ezt pedig már csak amiatt 
is érdemes megtenni, mert a 2009-es verzióhoz képest a 
2012-es több, mint 1000 javítást és kiegészítést tartalmaz.

A választás folyamán a fentebbi tényezők is fontos szerepet 
játszanak, azonban a legfontosabb érvet az implementáció 
hossza jelenti. A Microsoft Dynamics AX jó pár hónappal 
megelőzi vetélytársait és a teljes implementáció általában 13 
hónap alatt lezajlik. Mindez javarészt annak köszönhető, 

hogy a Windows környezetben dolgozók számára ismerős 
a rendszer kialakítása és emiatt a változásokhoz gyorsabban 
képesek alkalmazkodni az emberek. A Microsoft Dynamics 
AX emiatt nagyon is vonzó megoldásnak tűnhet, de az érme 
másik oldaláról se feledkezzünk meg. A kis cégek számára 
fájó pontot jelenthet, hogy a Microsoft a nagy cégek irányá-
ba indult el.

Oracle E-Business Suite
A Microsoft Dynamics AX egyik legfőbb vetélytársát az 
Oracle E-Business Suite jelenti, melynek legnagyobb ereje 
a modulos felépítésében és a modulok kiváló rendszerbe 
való integrációjában rejlik. Ráadásul az Oracle ERP-je ha-
sonló személyre szabhatási lehetőséget kínál, mint amit a 
Microsoft megoldása. Másik erőssége a folyamat automa-
tizálásban rejlik, így a cégek rengeteg manuális adatbevitelt 
spórolhatnak meg, vagyis a dolgozók a felszabaduló idejüket 
egyéb feladatok ellátására fordíthatják. Egy másik hasznos 
funkciónak hála pedig a rendszer képes önállóan eljárni, ha 
például valamelyik készlet az előre definiált határérték alá 
zuhan. Ekkor a kérdéses tételről megrendelést készít, majd 
értesíti a menedzsereket, hogy mindig friss információval 
rendelkezzenek.

Az E-Business Suite egyik hátrányát a tanulási görbe hossza 
jelenti. Emiatt a kis és közép vállalatok számára a Microsoft 
Dynamics AX felhasználó barátibb kialakítása vonzóbb ma-
rad. Plusz a sales modul is gyengélkedik. Igaz ebben az is 
közrejátszik, hogy rengeteg ügyfél igyekszik saját vagy mások 
által fejlesztett modult használni.

SAP ERP
Az SAP piaci részesedése és tapasztalata magáért beszél. 
Hosszú évek óta dolgoznak az ERP területen és a Forbes 
felmérése szerint 2012-ben körülbelül a piac egynegyedét 
uralták. Annak ellenére, hogy elsődleges célcsoportjukat a 
nagyvállalatok jelentik, 1000-től kisebb létszámú alkalma-
zott táborral rendelkező cégekkel is együtt dolgoznak. Szol-
gáltatásuk világszinten 45 országban van jelen.

Az SAP egyik élenjáró oldalát az üzleti információ jelenti, 
melyet számtalan felhasználóbarátnak mondható funkció 
épít fel. Ezek közül a riportolást, az üzenőfalat és az adat-
raktározást érdemes megemlíteni. A teljes rendszert tekintve 
azonban az implementáció folyamata hosszú, mert aki szá-
mára nem ismerős a közeg, annak sokáig tart a megismerése. 
Ez pedig csupán az egyik része a történetnek. Egyes esetben 
komolyabb negatívum az jelent, hogy többi ERP-hez képest 
az implementáció sokkal drágább. Ennek egyik oka, hogy  
a rendszer rengeteg frissítést igényel, melyek szintén költsé-
gesek lehetnek.

SÜzlet | Startup
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Kockáztass okosan!   
Kockázatok kezelése az üzleti mindennapokban

Írta: Szabad Tamás, ügyvezető, tanácsadó, p2m Consulting Kft.

A legegyszerűbb kockázatkezelési módszereket a mindenna-
pok szintjén szinte ösztönösen alkalmazzuk mindannyian. 
Vegyük azt a példát, amikor a reggeli fagyok beálltával mérle-
geljük, hogy vajon lecseréljük-e téli gumira a nyárit. Az egyik 
lehetőség, hogy várunk pár hetet, mert az időjósok melegedést 
ígérnek. Van, aki tartós 7 fok alatt mindenképpen cserél, és 
van, aki október közepén időjárástól függetlenül bejelentkezik 
a szervizbe. A kockázatok mindannyiunk számára ismertek, 
mégis vannak, akik vállalják a hazárdjátékot.

Vigyázat, bukkanó!
A leggyakoribb történet, amit a vállalkozói szektorban mű-
ködő ügyfeleink elmesélnek nekünk, hogy annak idején nagy 
lelkesedéssel belevágtak egy ígéretes ötlet megvalósításába, 
gyorsan beindult a családi üzlet, folyt a munka, ám egyszer 
csak rá kellett döbbenniük, hogy hirtelen kinőtt alattuk egy 
szervezet, amelyet menet közben alig, vagy egyáltalán nem 
szabályoztak. Pedig az ügyvezető jelenléte már rég nem elég. 
Sőt, éppen ő az, akit a leginkább feszít, hogy nem tud jelen 
lenni az összes folyamatban, az összes döntésnél. Általában az 
első igazi nehézségek késztetik megállásra és elgondolkodásra 
a cégvezetőt. Ilyenkor szembesül azzal, hogy mindezekre elő-
zetesen is felkészülhetett volna, megtehette volna a szükséges 
lépéseket.

Főként az első vállalkozásukat indítók között, de általában 
véve is kevés az a tudatos cégalapító, aki már a tervezés fázisá-
ban számol a kockázatokkal és beépíti a rendszerbe. Jellemző-
en később érkezik el az a pillanat, amikor a vezető rádöbben az 
eddigi működés szervezetlenségére. Ha szerencséje van, nem 
rögtön egy haváriával találkozik először.

Mi vár ránk a kanyaron túl?
A stratégiai tervezés folyamatához hasonlóan a kockázatok 
felméréséhez is érdemes egy vállalaton belüli team-et létre-
hozni, amelyben valamennyi szakterület képviselteti magát. 
A team kialakításához, a szakmai szempontok, illetve a szük-
séges lefedettség teljesüléséhez célszerű már a megalapozó fá-
zisban olyan szakértő segítségét kérni, aki kellő tapasztalattal 
rendelkezik a kockázatfelmérés területén, ugyanakkor külső 
szemmel, objektíven tekint a vállalat egészére. Ötletbörze jel-
leggel minden eshetőséget ajánlatos számba venni és rögzíteni, 
még azokat is, amelyekre csekély esélyt látunk, vagy bagatell-
nek tűnhetnek. Strukturáltan gondoljuk végig először azokat  
a lehetőségeket, amelyek a vállalat külső környezetében, 
annak a tényleges befolyása nélkül következhetnek be,  

pl. jogszabályváltozások, társadalmi-politikai változások, 
környezeti katasztrófák. A másik nagy terület pedig a belső 
kockázatok, amelyek a vállalat adottságaival, tevékenységével, 
folyamataival, döntéseivel, vagy éppen ezek hiányával függe-
nek össze, ezek által befolyásolhatóvá válnak – pl. pénzügyi 
kockázat, üzemfenntartási probléma, projektkockázat, hiba-
költség, humán erőforrás fennakadások.

Ahhoz, hogy a felsorolt kockázatokat értékelni és kezelni le-
hessen, a kapcsolódó területek alapján rendszerezni, katego-
rizálni szükséges őket. Így a kockázatokat besorolhatjuk asze-
rint, hogy a vállalati működés melyik területén jelentkeznek 
elsődlegesen, illetve melyik szervezeti terület a felelős a keze-
lésükért.

Fontos megjegyezni, hogy a kockázatmenedzsment egy ön-
álló szakterület, amely a vállalat teljes működésére komoly 
befolyással bír. Érdemes tehát a team kockázat-feltérképező 
munkájához egy olyan koordinátort választani, aki megfe-
lelő szakmai felkészültséggel rendelkezik és a vállalat minél 
több területére rálát – ilyen szakember lehet például a minő-
ségügyi vezető. Ha a szervezet nem rendelkezik ilyen szak-
értővel, célszerű tanácsadói segítséget igénybe venni, hiszen 
egy külső szem elfogulatlanul, összességében képes meglátni 
azokat az eltéréseket, hiányokat, problémákat, amelyeket  
a benne tevékenykedők kevésbé kritikusan érzékelnek. A ko-
ordinátor döntési kompetenciája lesz a szervezet tevékeny-
ségi köréhez, adottságaihoz, jellegéhez leginkább megfelelő 
kockázatértékelési módszertan kiválasztása és megbízható 
alkalmazása.

A kockázat (m)értékei
Ahogy egy vállalat életében felmerülő veszélyek, úgy maguk  
a módszerek is sokfélék lehetnek. Az adott élethelyzethez  
illeszkedő leghatásosabb módszer kiválasztását megkönnyíti 
annak a mérlegelése, hogy mi a valós célunk, mik a prioritá-
sok, milyen eredményt várunk mindettől.

Eddig tehát rendelkezünk az egyes területekhez felsorolt va-
lamennyi elképzelhető vészhelyzettel, függetlenül azok mér-
tékétől. A jó gyakorlat szerint második körben kerül sor az 
összegyűjtött lehetséges vészhelyzetek hatáselemzésére. Cél-
szerű minden rögzített tétellel külön-külön foglalkozni, még 
akkor is, ha első hallásra egyik-másik teljesen valószínűtlen-
nek tűnik. Meg kell vizsgálnunk, hogy az egyes vészhelyze-
tek bekövetkezése milyen hatást váltana ki az adott terület  
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és a vállalat egészének működését tekintve. Hasonlóan a be-
vezetőben említett példához, amikor a nyári gumik fennha-
gyásával egy jeges napon a megcsúszást, koccanást, az autó 
összetörését, személyi sérüléseket, sőt, a saját vagy mások életét 
is kockáztatjuk. Amely lehetőségekhez nem tudunk potenci-
álist hatást párosítani, azokkal a későbbiek során nem foglal-
kozunk. Természetesen még így is hosszú lesz a lista és az első 
szűrőn fennmaradók közül sem fogunk mindegyikhez intéz-
kedést megfogalmazni.

Ezután jön maga az értékelés. Először is meg kell vizsgál-
nunk, hogy milyen valószínűséggel következhet be az adott 
vészhelyzet. Emellett azzal is kalkulálnunk kell, mekkora 
kárt jelentene a hiba bekövetkezése, ami a hatás súlyossága. 
Ahhoz, hogy a megelőző intézkedéseinkhez megfelelő dön-
tési alapot kapjunk, az értékelés során további tényezőket is 
figyelembe kell vennünk, mint például a hiba detektálható-
sága, azaz mennyire könnyen fedhető fel, kiszűrhető-e előze-
tesen valamilyen méréssel, vagy rendszeres monitorozással, 
ellenőrzéssel.

Az értékelés gyors és megbízható elvégzéséhez kiemelten 
fontos, hogy az egyes értékelési szempontokhoz megfelelő 
mérőskálát dolgozzunk ki, jól definiált szintekkel, vagy akár 
konkrét esetszámokkal. Például egy apróbb alkatrész gyártási 
folyamata során a ’nem valószínű’ kategóriába soroljuk a hiba 
előfordulását, ha egymillió darabból maximum tízszer fordul 
elő, de ’nagyon valószínűnek’ ítéljük, ha minden tízedik ter-
méknél előjön.

A súlyossági skálák az egyes vállalatok adottságaihoz mérten 
szintén nagyon eltérőek lehetnek. Egy szellemi tevékenységet 
végző kisvállalkozás esetében egy ajánlatadási mulasztás akár 
kiemelten súlyosnak értékelt hatást vonhat maga után, ha  
a cég ezzel adott esetben elveszít egy milliós nagyságrendű 
megbízást. Míg egy nemzetközi piacokat ellátó gyártó cég 
életében ugyanez az összeg minden bizonnyal alacsonyabb 
súlyossággal fog szerepelni.

Az értékelési mérőskála tehát minden szervezetre nézve telje-
sen egyedi, de az adott szervezeten belül szükségszerűen egysé-
ges lesz. Ez azért fontos, hogy a vállalat potenciális kockázatai 
egyedileg összehasonlíthatók legyenek. A meghatározott mé-
rőskála tehát azért is elengedhetetlen, hogy ez alapján követke-
zetesen besorolhatók legyenek az egyes tényezők.

Hibahatáron innen és túl
Most már tehát rendelkezünk konkrét értékekkel, amelyek 
egyértelműen megmutatják, hogy az adott hiba mekkora 
kockázatot jelent a szervezet számára. Az így összeállított lista 
fogja biztosítani számunkra az alapot ahhoz, hogy megfelelő 

prioritási sorrendet alakítsunk ki. A szervezet saját döntése, 
hogy a listán belül hol húzza meg azt a vonalat, amely fölött 
minden egyes veszélyre intézkedést határoz meg. Választhatják 
azt, hogy a 80/20-as szabály alapján a legfelső ötödbe rangso-
rolt kockázatokat veszik alapul, de lehet egy vezetői döntés, 
hogy egy hibát sem hagynak figyelmen kívül és mindegyikhez 
társítanak egy-egy megelőző intézkedést. Sőt, akár az is lehet 
a végső konklúzió, hogy egyik veszéllyel sem foglalkoznak – 
viszont ezek a cégek a napi szintű hazardírozással a fennmara-
dásukat kockáztatják.

Szerencsére a gyakorlat azt mutatja, hogy a cégvezetők sok-
kal inkább biztonsági játékosok és a súlyosabb veszélyekkel 
érdemben foglalkoznak.

Gratulálunk, a következő szintre léphet!
Az intézkedések bevezetését követően szükség van egy bizo-
nyos időre, amíg az adott gyakorlat a mindennapi működésbe 
is beépül. Ezután újra kell értékelnünk az adott veszélyt. A 
súlyosság sosem fog változni, de a valószínűség és a detektál-
hatóság a meghozott intézkedés hatására remélhetőleg máris 
csökkent. Ha sikerül a kockázati értéket az elfogadható szintre 
csökkenteni, akkor a bevezetett intézkedést hatásosnak érté-
kelhetjük. Ha azonban nem tudtuk teljesíteni az elvárásokat, 
újabb intézkedéseket kell hoznunk.

Magát a kockázatértékelést sosem tekinthetjük befejezett-
nek, hiszen ez csupán egy adott állapothoz rögzített értéke-
lés. Mivel minden változik és a korábbi intézkedések hatása 
már – remélhetőleg eredményesen – beépült a rendszerbe, egy 
újabb értékeléssel a korábbi potenciális veszélyek esetleg már 
nem is számítanak kiemelkedőnek. Ugyanakkor időközben 
más veszélyek kerülhettek a képbe, amelyekkel újra egyedileg 
foglalkozni kell. A tudatos vezető ennek megfelelően a kocká-
zatkezelést nem évente kipipálható feladatnak, hanem a napi 
rutin részének kezeli.

A várhatóan 2015. második felében megjelenő új ISO 9001 
szabvány kifejezetten a kockázat alapú gondolkodásra helyezi 
a hangsúlyt, amelynek értelmében a kockázatok felmérése és 
kezelése már a tervezési fázisnak is szerves részét képezi. Ezzel 
is igyekszik ráirányítani a figyelmet arra, hogy a kockázatokkal 
nem elég a tűzoltási fázisban foglalkozni. Rengeteg költséget, 
energiát, és időt spórolhatunk meg, ha időben foglalkozunk  
a lehetséges veszélyekkel.

A kockázatmenedzsment mindig befektetés, azonban saját 
biztonságunk és nyugalmunk érdekében tesszük. Amikor 
egy döntés meghozatala előtt végigvesszük a szempontokat, 
érdemes arra is gondolni, hogy a megelőzés mindig költségkí-
mélőbb, mint a bekövetkezett káresemény orvoslása. 



A modern elegancia
Az okosórák nem feltétlenül teljes kijelzős, futurisztikus darabok. 
Találhatóak köztük időtálló, elegáns darabok is. Ezek közül is 
kiemelkedik egy darab.

Ez pedig a Withings Activité, mert azon túl, hogy ele-
gáns, időtlen formavilágának köszönhetően nem csupán 
edzéshez és farmerhez vehetjük fel, de egy elegáns öltöny 
mellett sem mutat furán, így ez az egyik első olyan okosó-
ra, amiről nem ordít messzire, hogy egy, a ma oly divatos 
„wearable”-ről van szó. 

Persze ha nagyon szigorúak akarunk lenni, akkor azt is 
mondhatjuk, hogy a karóra az eddigi legnépszerűbb hord-
ható technológia, hiszen évszázadok óta hódít, és még 
azt a csapást is túlélte, amikor a felhasználók az okostele-
fonok elterjedése miatt többé már nem igényelték, hogy  
a csuklójukon is hordjanak egy időmérőt, amikor a  
zsebükben mindenhova magukkal viszik. Ebben per-
sze nagyon sokat segített, hogy a karóra nem csupán 
az időt mutatja, hanem tulajdonosának ízléséről, sok 
esetben anyagi helyzetéről is információval szolgál, hi-
szen egy-egy komolyabb darab akár több éves fizetését 
is felemésztheti egy átlagosan kereső embernek. Ettől 
függetlenül kétségtelen, hogy az utóbbi időben elég sok, 
főleg fiatal, trendkövető okostelefon felhasználó mon-
dott le az óráról, egészen addig, amíg meg nem jelent 
az új hullám, a telefonokkal párosítható okosórák és a 
sport tracker-ek formájában. Ekkor újra megteltek élet-
tel a sokáig csupaszon árválkodó csuklók és különböző 
világító LED-ek, e-Ink kijelzők és társaik jelezték raj-
tuk, hogy mennyit kell még sportolnunk ahhoz, hogy 
egészséges életet éljünk.

Egy felmérés szerint azonban e termékek iránt táplált lel-
kesedés és a láng a felhasználók több mint egyharmadában 
viszonylag hamar, fél év alatt, kialszik és ők többé rá se 
néznek ezekre az aktivitásmérőkre. Ez az arány pedig ag-
gasztó kell, hogy legyen a „wearable” üzletágban boldogu-
lást kereső cégek számára. Az okosórák legnagyobb prob-
lémája például máig az, hogy hiába a fejlődnek funkcióik 
tekintetében folyamatosan, a legtöbb még mindig úgy néz 
ki, mint egy piacos óra, vagy a korábban trendi szilikonos 
variánsok. Sportoláshoz ez még elfogadható sőt sportos öl-
tözettel is kompatibikis, de egy „smart casual” dresszkód 
esetén már minimum aggályos a viselése. Ezzel szemben a 
múlt örökösei, a ”butaórák” a legtöbb hétköznapi szituáci-
óban megállják a helyüket, egy elegánsabb darab ugyanis 
nemcsak elfogadható eleme, de dísze is lehet egy-egy öltö-
zéknek. Ezt pedig a felhasználói elektronikával foglalkozó 
Withings is észrevette már, ezért a legújabb modelljükben 
az időtálló külsőt igyekeztek vegyíteni a modern technoló-
giával. A tavaly  bejelentett Withings Activité esetében így 
már az a helyzet, hogy, ha nem tudnánk mi rejlik álruhája 
alatt, akkor egy elegáns, letisztult, analóg óraként gon-
dolnánk rá. Ám kinézete ellenére ugyanazokkal a fitnesz 
tracker funkciókkal bír, mint sportos társai: mozgásérzé-
kelője által lépéseket számol, megpróbálja beazonosítani, 
hogy milyen tempóval haladunk, méri a megtett távolsá-
got és mindezek alapján az elégetett kalóriákról is infor-
mációval tud szolgálni. Az összegyűjtött adatokat pedig 
Bluetoothon keresztül küldi át az iPhone-unkra.

A Párizsban tervezett és Svájcban összerakott szerkezetekbe fektetett idő, a minőségi 
anyagválasztás, az olyan extra funkciók, mint például az okostelefonok idejével 
automatikusan szinkronizáló óramű vagy a fitnesz kiegészítők felpumpálják az árát, 
de Julien De Préaumont, a Withings CMO-ja szerint a célcsoport egyébként sem 
az átlag fitnesznép. Az Activité nem a Nike, a FitBit, a Jawbone,  
a Samsung vagy az Apple okosóráival kíván versenyezni,  
hanem a többi svájci időmérővel. Ebben a szegmensben  
pedig már egyáltalán nem tűnik magasnak az óra  
450 dolláros árcédulája.

Írta: Farkas Gergely

72   |   PERSPECTIVE



A fekete vagy fehér óralappal, illetve fekete vagy vilá-
gosbarna szíjjal kapható óra a francia eleganciát hivatott 
ötvözni a svájci precizitással. Legalábbis a Withings azt 
szeretné, ha ez ragadna meg a fejünkben. A letisztult, mi-
nimál dizájnú óralap, a vékony kávájú tok és a kupolás 
(koppintásra reagáló) zafírüveg unisex kialakítást kölcsö-
nöz az órának, melyen a mindössze egyetlen allap árul-
kodik valamilyen extra funkcióról. A 0-100-ig skálázott 
háromnegyed körív azonban nem a járástartalék, hanem 
a felhasználó napi előrehaladását jeleníti meg. Ez lehet 
lépésszám, az átszunyált órák száma, de akár a leúszott 
kilométerek is. Mert bizony ezt az órát mártózásra is fel-
készítették, sőt, automatikusan vált az úszó üzemmódra. 
Ekkor azonban a bőrszíjat érdemes lesz majd lecserélni  
a 390 dolláros óra mellé járó műanyag szíjra, hogy ne 
ázzon szét a puha, francia Tanneries Haas 
bőr. Az Activité alvásmonito-
rozó képességét csendes 
ébresztő funkció teszi 

teljessé, mely enyhe vibrálással ébreszti a kívánt időben 
az óra viselőjét. Hasonlóképp tesz, ha az alkalmazásban 
beállított célokat elértük.

A Withings Activité legnagyobb ereje azonban hagyomá-
nyos kinézetében rejlik. Az emberek nem csak megszokták 
az analóg időmérők látványát, de valahol kötődnek is hoz-
zájuk. Az Activité miközben új funkciókat tesz elérhetővé, 
ezt az érzelmi köteléket nem töri meg látványával. Jövő-
beli sikerét pedig a jelenleg is kapható Withings termékek 
is segíthetik. A karon hordható darab a WiFi-s mérleggel,  
az Aura alvásrendszerrel és a Pulse 02 pulzusmérővel tár-
sulva összetettebb képet képes nyújtani a testünkről és  
a benne zajló folyamatokról. További előnye vitathatatla-
nul az akkumulátor üzemidejében rejlik. Míg más fitnesz 
kütyüket 3-5 naponta vagy rosszabb esetben pár naponta 

tölteni kell, az Activité hagyományos gom-
beleme 8-12 hónapig képes energiával 

ellátni a rendszert.
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Mozgás
Otthon, úton-útfélen.

Vékonyabb, izmosabb 
testet ígérnek a felokosított 
lépésszámlálók gyártói. 
Ennek ellenére a felhasználók 
közel egy év után a fiókban 
hagyják a megvásárolt 
terméket. Megmutatjuk, 
hogyan választhatunk úgy 
fitness kiegészítőt, hogy erre 
ne kerülhessen sor, illetve 
körbejárjuk, hogy az itthon 
beszerezhető darabok közül 
melyik mire való.

Írta: Farkas Gergely
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Ha hihetünk a Cambridge Egyetem egyik antropológus 
PhD jelöltje, Alison Macintosh alsó lábszárcsontszerkezet 
tanulmányozására épülő elméletének, akkor a 7300 év-
vel ezelőtt Közép-Európa területén élő korai földművelő 
életmódot folytató törzsek férfi egyedei általánosságban 
véve olyan kondícióval rendelkeztek mint napjaink él-
vonalbeli triatlonistái. Elődeik zsákmányra lesve ugyan 
nagyobb távolságokat voltak képesek megtenni, vagyis 
a földművesek mobilitása csökkent ugyan, de még így 
is rendkívül erős izomzattal rendelkeztek. Macintosh 
lézeres vizsgálatai során a lábszárcsontok szerkezeti vál-
tozásait figyelte. „Az emberi csontok meglepően gyorsan 
reagálnak a változásra. Terhelés alá helyezve őket megerő-
södnek.” A hozzáértő szem pedig nagyjából pontos kö-
vetkeztetéseket tud levonni az egykori emberek életmód-
jával kapcsolatban. Az időszámításunk előtt 5300-ból 
származó Duna melletti leletek például arról árulkodnak, 
hogy a földművelési módszerek fejlődése során az em-
berek izomzata visszafejlődött, az általános kondíciójuk 
romlott és kisebb távot tudtak pihenés nélkül megtenni. 
„Az átlag mobilitás 3000 év alatt nagyjából az ülőmunkát 
végző emberek szintjére zuhant, de onnantól kezdve a ha-
nyatlás üteme lelassult.”- számolt be Macintosh.  

A technológia fejlődésével az emberek kényelmesebb életet 
élhettek. A közösségek egyes tagjai specializálódhattak és 
ellentétben felmenőikkel kisebb aktivitás mellett is boldo-
gultak. A folyamat pedig odáig gyűrűzött, hogy napjaink 
embere minden eddiginél puhányabb. Nem kell a földeken 
dolgoznunk, hogy kenyér kerüljön az asztalra, főznünk se 
kell, hiszen az ételt készen is megvehetjük. Az információs 
technológia terjeszkedésével a közlekedés fontossága vala-
melyest szintén háttérbe szorult. Távolról is elláthatjuk a 
feladatainkat, ezért ha nem kell, akkor nem mozdulunk 
ki otthonról. A fizikai aktivitás hiánya sajnos nem csak 
kényelemmel jár csontritkuláshoz, túlzott táplálékbevitel 
mellett pedig elhízáshoz vezet, mely utóbbi számtalan más 
problémát és betegséget von magával.

Életünk lerakódásai
Hasra nem csak a jóléti társadalmak lakói terebélye-
sednek. Itthon korábban csak megmosolyogtuk a tévé 
előtt chipset majszoló és hamburgert magába tömő, 
koszos atlétásként sztereotipizált amerikaiakat, de ma-
gyaros kosztunk és a mozgáshiány itthon is kifejtette 
a hatását. Míg 1988-ban mindössze a lakosság 13,2 
százaléka küzdött a plusz kilókkal, addig a 2000-res 
évek derekára már 18,2 százaléknak kellett nagyobb 
nadrágba bújni. 2009-ben pedig már a magyarok 
28,5 százalékát terhelték extra kilók. A WHO ezen 
statisztikáit tovább színesíti a KSH 2009-es felméré-
se, melyből az is kiderül, hogy Magyarország felnőtt 
lakosságának 49,7 százaléka semmilyen intenzív test-
mozgást sem végez. Közülük 21 százalék ráadásul napi 
10 percet sem sétál. Úgy fest, már ha Macintosh ku-
tatását is figyelembe vesszük, hogy honfoglaló őseink 
egy pillantásukkal ketté tudnák törni napjaink átlag 
magyarját, még akkor is ha lényegesen alacsonyabbak 
voltak. Munkával, odafigyeléssel és megfelelő segítség-
gel, adott esetben a modern technológiával szerencsére 
a súlyfelesleg felszámolható. Aki igazán elszánt, az tes-
te szobrászává válhat.

Valakinek az használ, ha egyből a mély vízbe dobja ma-
gát, de a a legtöbbünk jobban jár ha a rendszerességre 
építi a programját. A legszebb történetek is egy szimpla 
lépéssel kezdődnek, így akár pár 10 perces napi sétával is 
lehet indítani. Ehhez extra motiváció gyanánt már 1000-
2000 forint környékén be lehet szerezni egy egyszerűbb 
lépésszámlálót, vagy ha már amúgy is rendelkezünk 
okostelefonnal akkor egy alkalmazást is letölthetünk.  
Az utóbbi a szimpla pedométertől több szempontból is 
jobb megoldás. Egyrészt a legtöbb alkalmazás ingyene-
sen, alapszolgáltatása részeként kínálja a kinti tevékeny-
ségkövetést, másrészt naplózó funkcióval is rendelkeznek, 
ami mérhetővé teszi tevékenységünket. Márpedig ami 
mérhető, azon lehet javítani.
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Az okos fitnesz kiegészítő gyártói is hasonló mondatokat 
suttognak a fülünkbe. Azt ígérik egészségesebben élhe-
tünk, ha minden lélegzetvételt, lépést, kalóriát és szív-
dobbanást számolunk. Nos, ez önmagában nem segít, sőt 
még káros is lehet, ha túlzásokba esünk. Mindenesetre 
a hordható elektronika piac fitnesz tracker szegmense az 
elmúlt években robbanásszerűen nőtt. Mivel hazai sta-
tisztika ezidáig nem készült, a trackerek legnagyobb fel-
vevőpiacának, az Egyesült Államoknak szóbeszédeire tu-
dunk csak hivatkozni. A tengerentúl minden 10 amerikai 
felnőttből 1 rendelkezik valamilyen testmonitorral. Per-
sze emiatt nekünk még nem kell beállni a sorba. Megvár-
hatjuk az okosórák és a hozzájuk tartozó szolgáltatások 
következő bokszmeccseit is. Nemrég szeptember kilence-
dikén szólalt meg a gong, amikor az Apple megmutatta 
hogyan képzeli el az egészségmegőrzést, pontosabban azt, 
hogy milyen hordhatót szán mellé. Ám, aki nem szeretne 
2015 elejéig várni, annak csak szét kell néznie a websho-
pokban vagy a hazai boltokban.

Milyen feltételek alapján keressünk?
Lusta énünket már egy kedvezőbb árfekvésű fitnesz 
karpereccel is energikusabb formába rázhatjuk. A te-
vékenységek és a követelmények játékosításával pedig 
még olyan őrültségnek tűnő mozgásra vagy szokások-
ra is rávehetjük magunkat, amit korábban biztos soha 
nem tettünk volna meg. Lehet, hogy le-föl rohangálunk 
majd a lépcsőházban vagy napról-napra hosszabb sétá-
kat teszünk, vagy szimplán minden este percre ponto-
san ugyanakkor fogunk lefeküdni. Fogadalmakat azon-
ban előre nem érdemes tenni. Inkább válasszunk egy 
nekünk megfelelő terméket és mozogjunk minden nap. 
Az eredmény pedig idővel meglátszik majd, főleg akkor, 
ha az étrendünket is megregulázzuk. Na, de vissza a ki-
egészítőkhöz. A választás során a funkcionalitás, dizájn 

és kompatibilitás háromszögön belül érdemes elhelyez-
ni a termékek paramétereit. Miért fontos a külcsín? Egy 
karperec hiába mér a tesztek szerint a beépített tech-
nológiához mérten mindent a legjobban, ha ormótlan 
testbe öntötték. Egyszerűen nem fogjuk hordani. Akkor 
meg minek?

Habár a legtöbb megoldás egyáltalán nem mondható 
divatosnak, elegánsnak meg pláne nem, találhatunk 
olyan aktivitás követőt, mely nem lesz feltűnő, vagy, 
amelyiket fel lehet csíptetni vagy el lehet rejteni vala-
melyik zsebben. Amennyiben sikerült leszűkíteni a kört 
azokra a termékekre, melyeket rendszeresen hordanánk, 
akkor onnantól kezdve érdemes a telefonunk vagy a jö-
vőbeli telefonunk operációs rendszerét szűrőfeltételként 
alkalmazni. Az elérhető fitnesz trackerek zöme iOS és 
Android kompatibilis. A Windows Phone tulajdono-
sokra jellemzően nem gondolnak a gyártók. Tudomá-
sunk szerint ezidáig mindössze a külföldön elérhető  

SYNC Burn és a Spree Sports Headband fejlesztői 
nyitottak a Microsoft mobil platformjának irányába.  
Ha azonban Windows Phone lapul a zsebünkben, nem 
kell rögtön hátat fordítani a hordhatók testmozgásra 
szakosodott kategóriájának. A sikeresebb termékcsalá-
dok asztali webes felülettel és USB-s szinkronizáló kie-
gészítővel is rendelkeznek.

A funkcionalitáson belül a legnagyobb lyukú rosta egyéb-
ként a szinkronizáció, amit már csak azért sem érdemes 
fél vállról venni, mert többek közt ezen (is) áll vagy bu-
kik, hogy pár hónap múlva letesszük-e a hordhatónkat 
vagy sem. A legjobbak azok a darabok, melyek Bluetooth 
4.0-án keresztül automatikusan szinkronizálnak az okos-
telefonunkon pihenő alkalmazásukkal. A szinkronizálási 
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gyakoriságnak ekkor nincs igazán jelentősége. De ha már 
itt tartunk akkor megjegyzendő, hogy találhatunk olyan 
terméket, amelyik 10 percenként küldi át a rólunk be-
gyűjtött adatcsomagot, ám olyannal is szemezgethetünk, 
amelyiknél személyesen kell közbenjárnunk. Ebben  
az esetben külön ceremóniát igényel az adatvándoroltatás 
és ezt idővel könnyen megunja az ember. Akárcsak azt, 
ha a karperecünket az okostelefonhoz hasonlóan sűrűn 
kell tölteni. Ráadásul ezen kütyük többsége tevékenysé-
günkről akkor képes a lehető legpontosabb képet festeni, 
ha még az ágyba is magunkkal visszük. Érdemes tehát 
olyan megoldást keresni, amelyik egy töltéssel legalább 
egy hétig bírja. Eddig általánosságban beszéltünk a vá-
lasztási feltételekről. Alább a célok kerülnek a figyelem 
középpontjába.

Ha ledobnánk pár kilót
Lehet, hogy a kíváncsiság vezet majd el életünk első okos 
fitnesz kiegészítőjéhez, mert tudni szeretnénk, hogy egy 

nap mennyit mozgunk vagy hogy alszunk, de az is lehet, 
hogy szimplán nincs időnk, vagy nem engedhetjük meg 
magunknak, hogy edzőterembe járjunk. Mit válasszunk 
ebben az esetben, ha kisebb derékbőséget szeretnénk?  
Az egyik kézenfekvő megoldást az egyszerű, háromten-
gelyes gyorsulásérzékelővel ellátott karperecek, vagy vala-
milyen testre csatolható változatuk jelenti. Ilyen például 
az itthon is kapható Jawbone UP24, Fitbit Flex, Wit-
hings Pulse, Garmin Vívofit, Polar Loop, melyek figyelik 
a lépésszámot, adott esetben az emelkedés mértékét és 
egy algoritmussal megtoldva nagyjából meg tudják be-
csülni a napi elégetett kalóriamennyiséget, illetve, hogy 
mennyit és milyen minőségben pihentünk. Lényegében 
számszerűsíthető motivációt nyújtanak és napi, heti, havi 
kihívások elé állítanak. Az aktívabb életforma kialakí-

tásának elején ez pedig rengeteget jelent, átsegíthet az 
akadályokon. Az alap képességű fitnesz kiegészítők leg-
nagyobb hátránya, hogy a különböző gyakorlatok között 
nem tudnak különbséget tenni. Például nekik a fekvőtá-
masz ugyanolyan, mintha a hasprés és vice versa. Ezzel 
azonban egészen addig nem lesz probléma, amíg a napi 
kis győzelmekkel is beérjük és nem érdekelnek minket  
a részletek.

Ha hatékonyabbá kívánjuk tenni  
az edzést
Amennyiben eddig is aktív életet éltünk és az a cél, hogy 
hatékonyabbá tegyük az edzést, a lépésszámon, a meg-
tett távolságon és az elégetett kalóriákon túl további ada-
tokra lesz szükségünk. A mért eredményeket visszanéz-
ve például bőrünk hőmérséklete, a pulzusszámunk és  
az edzés során összesen elégetett kalória mennyiség alap-
ján meg tudjuk majd állapítani, hogy kihoztuk-e aznap 
az magunkból a maximumot, illetve azt is, hogy túl-

hajszoltuk-e magunkat. Emellett az sem mellékes, hogy  
a választott megoldás milyen pontosan figyel ránk éjsza-
kánként. Minél kevesebb pihenéssel töltött óra jut szá-
munkra, szervezetünk másnap annál több hidrokortizont 
és adrenalint juttat a véráramba. A test e két ”nitrója” 
pedig növeli a vércukorszintet és a lipideket, befolyásolja 
az immunrendszer működését és felgyorsítja az idő előtti 
öregedést. Tanulmányok kimutatták, hogy a rendszerte-
lenül, illetve a keveset alvókat könnyebben megszállják 
a többletkilók, a magas vérnyomás és náluk nagyobb  
a valószínűsége a szív és érrendszeri megbetegedéseknek 
is. De nem kell eddig elmenni. Ha edzünk és nem pi-
henünk eleget, a szemetesbe dobjuk az aznapi munkát.  
Ezt elkerülendő, elemezzük az adatainkat és pihenjünk, 
ha kell. Az összetettebb monitorozására bizonyos szinten  
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Kedvező árú alternatívák

A fitnesz kiegészítők szerencsére nem szükséges alapfeltételei a mozgásnak. Nélkülük is 
belevághatunk az életmódformálásba. Vitathatatlan, hogy monitorozásuk által pontosabb képet 
kapunk a fejlődésről, ezáltal motiváltabbá válunk, de közel hasonló bátorítást ingyenes és 
pár száz/ezer forintos alkalmazásoktól is nyerhetünk. A pedométert például leválthatjuk egy 
sétát vagy futást követő alkalmazással, miközben a telefon az öltözékünk zsebében vagy egy 
karpántban pihen. A biciklisek is megtalálhatják a kedvükre való megoldást. Az otthoni tornát 
a myfitnesspal.com vagy a fitocracy.com vagy az ehhez hasonló szolgáltatásokkal követhetjük 
le. Ha pedig a kezdetekben nem kívánunk edzéstervekkel bajlódni, a 7 perces alkalmazások 
egyike tökéletesen megfelel majd a célra. Emellett a hasprogramok közül a Runtastic Six 
Pack Abs-ot érdemes letölteni és rendszeresen használni. Amennyiben teljes testprogramra 
vágyunk akkor a FitStart se hagyjuk ki a sorból. Az egyik legjobb virtuális otthoni tréner 
azonban továbbra is csak Xbox tulajdonosok számára érhető el. Az Xbox Kinect Training edzői 
nem kegyelmeznek és kiszúrják, ha valamelyik feladatot nem megfelelően hajtjuk végre.

a Withings Pulse O2 is megfelel, de az egyik legjobb 
megoldást ebben a tevékenység követő alkategóriában a 
Basis Carbon Steel Editionje jelenti. Ezt egyelőre sajnos 
csak külföldről tudjuk beszerezni.

Triatlonra, ironmaneknek
Az eddig megjelent hordható elektronikai eszközök fit-
nesz központú kategóriájának a csúcsát a multisport vagy 
adott sportágra szakosodott kiegészítők jelentik. Ezen a 
területen két nagy játékos uralja a piacot, a Garmin és 
a Polar. A traitlonisták számára például az egyik legfon-
tosabb funkciót a pulzusszám mérés jelenti, mely alap-
ján különféle edzészónákban dolgozhatnak, hogy ezáltal 
növelhessék az aerob képességeiket vagy a tejsav toleran-
ciájukat. A pulzusszám mérés azonban csak egy a sok ér-
tékes funkció közül. Modelltől függően termékeik akár 
azt is meg tudják mutatni, hogy futás közben milyen a 
vertikális oszcillációnk (hogyan változik a súlypontunk 
a függőleges tengelyen lépés közben), milyen ütemben 
érintjük a talajt és meddig érintkezünk a talajjal. Úszás-
nál figyelik a karcsapások számát, a hosszak során pedig 
a technikánk hatásfokát is elemzik. Ezen részadatok 
elemzése során felfigyelhetünk a mozdulatsoraink rejtett 
problémáira és esélyünk lesz ezek javítására, így hatéko-
nyabbá válhatunk, valamint a valós idejű (az órák kijelző-
jén megjelenő) adatok alapján elkerülhetjük az esetleges 
sérüléseket, melyek nem csak félbe szakíthatják, de ideje 
korán véget is vethetnek karrierünknek. A megtekintésre 

érdemes modellek gyártóit fentebb említettük, de akkor 
nem esett szó, hogy pontosan melyik darabokra gondol-
tunk. A Polartól a V800-ra, a Garmintól pedig a Fénix 
2-re érdemes rákeresni.

Hogy is működik alváskövetés?
A fitnesz karperecek és az egészség megőrzésre szakoso-
dott termékek zöme jelentős hangsúlyt fektet az alvás-
minőség figyelésére. Különféle mértékben, de figyel a 
Jawbone UP, a Fitbit, a Basis, de mégis hogy vitelezik 
ezt ki azok az eszközök, melyek gyakorlatilag három 
tengelyes gyorsulásérzékelőre épülnek? A pedométer 
arra jó, hogy a mozgásunk iránya, intenzitása és sebes-
sége alapján egy megfelelő algoritmus segítségével meg-
állapítsa, hány lépést tettünk, megközelítőleg meny-
nyi kalóriát égettünk. Emellett megfelelő szoftverrel a 
hordható kiegészítőink képesek különbséget tenni az 
aktivitási zónáink minősége között is. De mi történik, 
ha mondjuk alvás módba kapcsoljuk a Fitbit Flexet? 
Semmilyen extra műszer nem fog működésbe lépni.  
A karperec továbbra is a mozgásra fog figyelni. Mikor 
reggel szinkronizáljuk az adatokat, a szoftver ezeket éj-
szaka begyűjtött tételekként kezelve a feldolgozásukat 
mondjuk azt, hogy az alvás minőség szortírozó 
alegységnek adja át. Azt a módszert 
amivel az algoritmu-
sok átdolgozzák  
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az adatokat angol kifejezéssel élve actigraphy-nak neve-
zik. E során az éjszakai mozgások alapján meg tudják ál-
lapítani, hogy egy személy mikor és mennyi idő tölt mé-
lyálomban, ami a test regenerálására és REM-ben, ami  
az elme ápolására szolgál.

Az alvászavarokkal küszködőket laboratóriumi 
körülmények között polysomnográfiás vizsgálat 
alá vetik, ami lényegesen pontosabb képet képes adni  
az éjszakai mintákról, hiszen a vizsgálat során az agy-
hullámokat figyelendő elektroenkefalográfiát alkalmaz-
nak és a szemmozgást is követik. Mivel azonban eny-
nyi elektródával a fejen nem kényelmes szunnyadni,  
a NASA az esetek többségében űrhajósai alvásminősé-
gét is csak az egyszerűbb, actigráfia módszerén alapu-
ló eszközökkel méri. Elmondásuk szerint az actigráfia 
elég pontos ahhoz, hogy az egészséges felnőttek esetén 
a normál alvásmintákat követni lehessen vele. Problé-
ma akkor merülhet fel, ha rendszeresen nyugtalanul 
alszunk. Alvásminőségünk romlásával az eszközök pon-
tossága is csökken. Michael Scullin, az Emory Egyetem 
Neurológiai Gyógyszerészet Karának volt doktoran-
dusza úgy véli, hogy „nem érdemes azt feltételeznünk, 
hogy a fitnesz karperecek képesek pontosan behatárolni  

az alvás stádiumait.” Főleg azért mert az actigráfi-
át alkalmazó eszközök a mozgás nélkül 

töltött időt automatikusan alvás-
ként könyvelhetik el. Pon-

tatlanságuk azonban 
változó.

Egy csípőtájon felcsíptetett 
vagy bokán elhelyezett kütyüvel szemben 

a csuklón hordott megoldások képességeikhez mér-
ten pontosabb képet festenek az éjszakai aktivitásról.  
Az igazi különbséget azonban a feldolgozó algorit-
mus jelenti, illetve az, hogy hány módszert vetnek be 
a mozgásadatok elemzésére. Az egyik lehet például az, 
ha éjszakai módban alacsonyabb küszöbértékre szorít-
ják a pedométer érzékenységét. Ekkor az a kisebb moz-
gásokat is képes regisztrálni. Ezt a módszert használja 
például a Fitbit One érzékeny alvásmódja. Összességé-
ben felmerül a kérdés, hogy mégis mennyire bízhatunk 
hát a hordhatókban, ha az éjszakai adatokat vizsgáljuk? 
Hawley Montgomery-Downs, a West Virginia Univers-
ity alvásszakértő professzora úgy véli, hogy amennyiben 
nincs problémánk az alvással, akkor iránymutatásként 
számításba vehetjük őket. Ám, aki alvásproblémák-
kal küzd, annak téves biztonságérzetet sugározhatnak  
az adatok.
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Változnak az idők, a technológia fejlődik,  
de vannak olyan dolgok, melyek kiállják az idő 
próbáját. Az analóg lemezjátszó is egy ezek közül, 
az utóbbi éves során ugyanis újra felfelé ívelnek a 
fekete vinil lemezek eladásai.

Írta: Haraszi Tibor
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Zenét hallgatni sokféle képpen lehet. Autóban, útköz-
ben, munkahelyen, otthon, főzés közben, kikapcsoló-
dásként és még sorolhatnánk. Ezen esetek nagy részében 
tökéletesen megfelelő a ma oly divatos felhő alapú médi-
alejátszók által szolgáltatott minőség, hiszen egy tömött 
metrón nincs az a fejhallgató, ami tökéletes megoldást 
jelenthetne egy jazz koncert élményének maradéktalan 
reprodukciójára. Próbálhatunk bármilyen zajszűrős fej-
hallgatót, akkor sem lesz az igazi és ez talán nem is olyan 
nagy baj hiszen nem biztos, hogy egy kellemes zenei él-
mény közepén nem felejtenénk el leszállni a megfelelő 
megállóban a metróról, vagy elmerengve kedvenc szá-
munkon esetleg óvatlanul egy autó elé is sétálhatnánk.

Az igazán minőségi zenehallgatás tehát mindenkép-
pen otthoni - vagy persze koncerttermi - elfoglaltság. 
Amennyiben pedig ezt tisztáztuk, már csak két kérdés 
marad, a “mit?” és a “miről?”. Az elsőbe most nem 
mennénk bele, hiszen az ízlésről nem hogy vitatkozni, 
még csak véleményt formálni is veszélyes dolog, a má-
sodik viszont már sokkal érdekesebb kérdés. Digitális 

világunkban ugyanis már 

felnőtt egy generáció, amely számára a zenei élmény 
szinte kizárólag valamilyen módon tömörített fájlok 
jobb-rosszabb hangrendszereken - az esetek komoly 
százalékában okostelefonokon - történt kihangosításá-
hoz kapcsolódik. Ide értve akár a koncerteket is, hiszen  
a legnépszerűbb előadók közt rengeteg egy laptopot 
használ a koncertjei központi elemeként. Mindezzel 
természetesen nincs semmi gond, de azért mindig akad 
pár ember, aki ilyenkor úgy érzi, hogy valami hiányzik. 
Valami, aminek pedig ott kellene lennie a zenében, vagy  
a zene mögött, főleg, ha olyan előadókat hallgat az 
ember, akik hangszereket is használtak a felvételek rög-
zítéséhez. Az ilyen, tudatosabb zenehallgatókat hívják 
vájtfülűeknek és ők azok, akik életben tartottak egy 
terméket, ami most egy kibújva az eldugott, High End 
rendszerekkel felszerelt nappalikból újra reneszánszát 
éli, Ez pedig a bakelit lemez.
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A hőre keményedő bakelitből valójában 
soha nem készítettek hanglemezt, mert 
a rideg, törékeny bakelitbe nem lehet 
préselni semmit. Az 1920-as években el-
terjedt, magas, például 78/perc fordulat-
számmal lejátszandó gramofonlemezeket 
először cinklemezből, keménygumiból 
és sellakból – ami egy trópusi vidéken 
élő levéltetű, vöröses színű, sűrűn folyó 
elgyantásodott váladéka – készítették. 
Magyarországon a CD hanghordozók 
megjelenése után kezdték „bakelit”-nek 
nevezni a régi hanglemezeket a magyar 
műszaki és zenei szlengben. A téves 
szóhasználat, okozója, hogy a régi hang-
lemezek anyaga is fekete és viszonylag 
kemény, hasonlóan a telefonkészülékek, 
fogantyúk anyagaként régen jól ismert  
bakelithez.

A technológia
A hanglemezen annak ellenére, hogy jóval idősebb, mint a 
többi, manapság használt hangrögzítési megoldás, a CD, 
vagy a memória alapú fájltárolás, általános elfogadott né-
zet szerint jóval több információt tartalmazhat. Ez pedig a 
rögzítési eljárásnak köszönhető, ugyanis itt a teljes folyamat 
analóg, így nem kerülnek levágásra az emberi fül által nem 
hallható tartományok. Ezek ugyanis annak ellenére, hogy 
nem hallhatóak, segítik a zenei élmény átadását.

A hanglemezre felvenni kívánt műsort a stúdiókban 
sokcsatornás magnetofonra rögzítik és a szükséges mű-
szaki és művészi szempontok alapján elvégezett keverést 
követően kétcsatornás sztereó magnetofonnal veszik fel. 
A rögzített műsort ezen sztereó mesterszalagról játsszák 
át hanglemezvágóra. A magnetofonról lejátszott hangin-
formációt a hanglemezvágó berendezés fűtött tűvel vág-
ja lakklemezbe (korábban ritkán még viaszlemezbe is).  
Az ezen technikával elkészített viszonylag képlékeny felü-
letű lemez a gyártási és sokszorosítási folyamatban az első 
mechanikai jeleket tartalmazó információhordozó.

A vágott lemez felületét ezüstözik, majd az ezüstözött fe-
lületre galvanikus úton felvisznek egy kb. 1 mm vastag 
nikkelréteget. Ezt a lakklemezről leválasztják, majd erről 
az alaplemezről további galvanikus másolatot, ún. anyal-
emezt készítenek. Az anyalemezről szintén galvanoplasz-
tikával a sokszorosítandó mennyiség figyelembevételével 
több tucatnyi „fiúlemezt” készítenek. Egy-egy fiúlemez-
ről 300...400 műanyag másolatú lemez préselhető.

Ezen fiúlemezeket prés-matricáknak hívják, amelyeket 
egymással szembefordítva (A és B oldal) szerelik be a prés-
gépbe. A sokszorosított hanglemezt PVC alapanyagú, hőre 
lágyuló vinilitből préselik.

Sajnos a manapság készülő hanglemezek egy részének mes-
teranyagai digitális rendszerűek, így pont azt az analóg hang-
zásvilágot vesztik el, amiért olyan kedvesek e hanghordozók 
a rajongóik számára.

Lemezjátszók
A lemezek lejátszására szolgáló készülékek közt több ka-
tegóriát találunk. Vannak itt belépő modellek, amelyek 
a szüleink régi lemezeinek hallgatására nyújtanak kiváló 
megoldást, vannak digitális kimenettel rendelkező leját-
szók, amelyekkel ezeket a lemezeket digitalizálni is tudjuk, 
ha szeretnénk.

Amennyiben pedig igazán minőségi darabokat szeret-
nénk beilleszteni a milliós otthoni hangrendszerünkbe,  

azt is megtehetjük, mert a lemezjátszók 
a High End kategória állandó szereplői. Hihetetlen, 
mennyire kifinomult darabokat vásárolhatunk belőlük, 
amelyek vizuális megjelenésüknek köszönhetően ottho-
nunk díszei is lehetnek azon túl, hogy gyönyörű hangzá-
sukkal is elbűvölnek minket.

Nem feltétlenül otthoni felhasználásra szolgálnak a Dj-le-
mezjátszók. Ezeket a hagyománytisztelőbb lemezlovasok 
használják, hiszen a CD alapú keverőlejátszók használata 
egyerűbb, nem is beszélve a “laptop dj”-k által használt 
szoftverekről.

Hanglemezek
A lemezek beszerzése néha a zenehallgatásnál is izgalma-
sabb, mert amellett, hogy online áruházakban, piactere-
ken is rendelhetünk bakelit lemezeket, inkább használt 
állapotban szokás azokat beszerezni az erre szakosodott 
lemezboltokban, börzéken, vagy akár a bolhapiacokon. 
Az ilyen helyeken igazán kellemes élmény a régi leme-
zek közt válogatva egy-egy érdekesebb darabra lelni. 
Olyan ez, mint valami modern kincsvadászat, melynek 
jutalma egy háromnegyed órás, kellemes zenehallgatás 
otthon egy kényelmes fotelben, esetleg egy finom itallal 
a kezünkben.
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