Veszprémi Egyetem
Műszaki Informatikai Kar
Kihelyezett Képzési Hely Nagykanizsa
Műszaki Informatikai Szak

SZAKDOLGOZAT

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
hálózatának bemutatása és optimalizálása

Készítette:
Farkas Szilárd
Témavezető:
Jaskó Szilárd
Konzulens:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Kabinet

2005.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása

1. Bevezetés és a témaválasztás indoklása
Az informatika és a számítástechnika rohamos fejlődése az egyéni
felhasználókon kívül bekopogtatott a közintézményekbe is. Természetesen ezen
intézmények közé tartozik Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala is. A számítógép megjelenése forradalmasította a hivatali munkát,
legtöbb esetben megkönnyítette a személyes és a hivatali ügyek intézését., az
adatok gyors visszakeresését. A számítógépek rohamos elterjedése vonzotta maga
után a számítógéppel kapcsolatos hardver és szoftver eszközöket, értem ezalatt
többek között a számítógépes hálózatot is.
A témaválasztás a kötelező nyári gyakorlaton eltöltött idő alapján
fogalmazódott

meg,

amely

helyileg

Nagykanizsa

Megyei

Jogú

Város

Polgármesteri Hivatalában zajlott. A Polgármesteri Hivatalban megismertem a
számítógépes rendszert, a számítógépes hálózatot és a hivatalban használt
szoftverek jelentőségét, amelyek a hivatali munkát nagy részben megkönnyítették.
A szakdolgozatomban az előbbiekben említett irányvonal alapján szeretném a
számítógépes

szolgáltatásokat,

eszközöket,

szoftvereket

bemutatni

és

rendszerezni, melyet saját kutatómunka és hálózati felmérés előzött meg. A
Polgármesteri Hivatal épületei széttagoltak és a szakdolgozatomban a hivatal
Erzsébet téri épületének hálózati infrastruktúráját mutatom be. A számítógépes
hálózat bemutatása és jellemzése mellet a hálózat fejlesztését, optimalizálását,
továbbfejleszthetőségét is előnyben részesítem. Az elkészített munkámat egyben a
Polgármesteri Hivatal hálózati dokumentációjának

is

felajánlom,

amely

felhasználásáról a Jegyző Kabinet valamint a Polgármesteri Hivatal informatikusa
gondoskodik.
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2. Általánosságban a Polgármesteri Hivatalról és a
Polgármesteri Hivatalban használt ügyviteli szoftverekről

Ebben a fejezetben egy rövid bevezetőt szeretnék az olvasó elé tárni arról,
hogy Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hol helyezkedik el,
milyen a szervezeti felépítése és milyen ügyviteli, hivatali munkát segítő
szoftvereket használnak.
2.1. A Polgármesteri Hivatal főbb jellemzői

Nagykanizsa Megye Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
(továbbiakban hivatal) Nagykanizsán, az Erzsébet tér 7. szám alatt helyezkedik. A
hivatalnak Nagykanizsán belül több épülete is van, amelyek az Eötvös tér 16.
szám alatt, Erzsébet tér 1. és Zrínyi u. 51. szám alatt találhatók. A hivatal levél- és
távirati címe: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
2.1.2. A hivatal belső szervezete és felépítése

A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti felépítésére jellemző a hierarchikus
szerkezet. Két kabinetet különböztetünk meg úgy, mint Polgármesteri Kabinet és
Jegyzői Kabinet. A Polgármesteri Kabinetben tevékenykedik a polgármester, az
alpolgármester és a tanácsadók. A Jegyzői Kabineten belül a jegyző és az aljegyző
meghatározó személyiséget tölt be. Ezen kívül a kabinetben található az
Önkormányzati és Jogi Iroda, Személyzeti és Törvényességi Iroda és az
Üzemeltetési Iroda. Ezek az irodák a hivatal második emeletén helyezkednek el.
A kabineteke kívül osztályok is találhatók a hivatalban úgy mint, Kontrolling
Osztály, Gazdálkodási Osztály, Művelődési és Sport Osztály és a Városfejlesztési
Osztály. Az áttekinthetőség kedvéért egy táblázatban gyűjtöttem össze a hivatal
szervezeti felépítését amit a szakdolgozat függelékében helyeztem el. A
táblázatban kigyűjtöttem, hogy a hivatal mely telephelyén milyen szervezeti
egységek találhatók és azon belül milyen osztályok és mely irodák foglalnak
helyet. [I]
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2.1.3. A hivatali szervek típusai
Osztály: A hivatal elkülönült belső szervezeti egysége. A Képviselő-testület
Szervezeti és Működési Szabályzatában való szabályozással jön létre. Az osztály
irodákra tagozódik

Iroda: Az osztály elkülönült belső szervezeti egysége, amely a speciális
feladatok ellátására, az osztályon belüli munkamegosztásra alakult. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatában való szabályozással jön létre.

Kabinet: A hivatal elkülönült belső szervezeti egysége. A Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatában való szabályozással jön létre.
[2]
Fontosnak tartottam megemlíteni főbb vonalakban a hivatal belső
szervezetét és a hivatali szervek típusait, hogy a számítógépes hálózat
tárgyalásánál az olvasó könnyebben megérthesse, melyik kabinetben, melyik
osztályon vagy mely irodában milyen a számítógépes kiépítettség. A hivatali
szervek típusainak definíciója segítségével a számítógépes leltár is könnyebben
áttekinthetővé válik. A szakdolgozatomban a hivatal Erzsébet téri épületének
számítógépes hálózatát tárgyalom.
2.2. A hivatalban használt fontosabb ügyviteli rendszerek
bemutatása

A fejezetben a hivatali munkát, az ügyvitelt segítő rendszereket mutatom
be, amelyek hálózati alkalmazásban működnek.

2.2.1. Az ügyvitel fogalma
Ügyvitelen a gazdálkodó szervezetek fizikai (reál) folyamatainak
végrehajtásához,

annak

tervezéséhez,

kivitelezéséhez,

elszámolásához,

ellenőrzéshez kapcsolódó gyűjtési, feldolgozási és megőrzési tevékenységek
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összességét értjük. Jellegét tekintve az ügyviteli feladatok a következők
lehetnek:

a) szövegek előállítása, rögzítése, szerkesztése, amely lehet levél,
jelentés, feljegyzés, emlékeztető, jegyzőkönyv
b) rajzolás
c) nyomtatványok tervezése
d) adatok, információk begyűjtése, rögzítése, csoportosítása, kezelése,
rendezése, feldolgozása, visszakeresése, továbbítása, értékelése,
tárolása
e) nyilvántartások vezetése
f) az információk előállítása és közlése
g) sokszorosítás, másolás

A továbbiakban említett ügyviteli szoftvereket hálózatban használják a
hivatalban. A hálózatban használt ügyviteli szoftverek alkalmazásakor a
felhasználók kapnak egy bejelentkezési nevet és jelszót. Ezen paraméterek
segítségével tudják használni az egyes programokat számítógépes hálózatban.
Egy programot egyszerre több felhasználó is futtathat, azonban az ügyviteli
programok futtatása során egy személy csak egy intézmény, cég könyvelését
végezheti. Az elkönyvelt adatok egy szerverre kerülnek mentésre, így később
megtekinthetők és további felhasználásra adhatók.
2.2.2. Polisz® Komplex Közigazgatási Rendszer
Az informatika világában eddig a munkafolyamatok, adathalmazok
számítógépes feldolgozása volt a cél. Elméleti és gyakorlati szakemberek
segítségével modellezték és gyakorlatban próbálták ki a Polisz ügyviteli
rendszert. Egy ilyen rendszer helyi telepítésénél figyelembe kell venni a helyi
sajátosságokat, lehetőségeket és ennek megfelelően kell választani a projekt
elemek közül. A megvalósítás során a megrendelő képviselőivel közösen egy
Projekt Felügyelő Bizottságot hoz létre, amely munkacsoport arra hivatott,
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hogy a bevezetés után folyamatosan kontrollálja a munkát. A rövid bevezető
után kitérek a Polisz adta szolgáltatásokra.
Kiemelkedő funkció az alkalmazás-szolgáltatás, amely azt jelenti, hogy
az alkalmazásokat minden települési önkormányzat számára elérhetővé teszik.
A legkorszerűbb technológiák felhasználásával biztosítják a rendszerekhez
való hozzáférést. Így a felhasználónál, jelen esetben a hivatali munkát
végzőnek nincs szüksége kezdő beruházásokra, telepítésekre. Kizárólag azt kell
biztosítani, hogy azokon a számítógépeken, amelyekről a rendszert használni
kívánják, elérhető legyen az Internet. Az alkalmazás-szolgáltatás során az
adatbázis felügyeletét, a napi rendszeres mentéseket a felhasználó végzi, a
szükséges rendszer-adminisztrációs szolgáltatással együtt.
Emellett nagy hangsúlyt fektettek a teljes körű funkcionalitásra is. A Polisz
2000 szoftver fejlesztése során elsődleges szempont volt a vezetői, döntéshozói
szint tájékoztatásának biztosítása, valamint a költségvetési szervekre vonatkozó
számviteli törvény és egyéb speciális jogszabályoknak való teljes körű
megfelelősség.
Az ISO 9001 minőségbiztosítási rendszer, valamint az európai integráció
követelményeihez illeszkedő szabályozás egyre inkább a tudatosság szintjén
szolgálja a Polgármesteri Hivatal működésének fejlődését, javulását és
racionalizálódását.
A Polisz 2000 Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag egy tetszőlegesen
paraméterezhető alkalmazáscsomag, amely biztosítja a költségvetési szervek,
elsődlegesen városi önkormányzatok számára az egységes gazdálkodási és
ügyviteli funkciókat a pénzügy, számvitel, költségvetés–előirányzat kezelés,
valamint a beszámoló-készítés és központi adatgyűjtés lehetőségét. A rendszer
magas fokú integráltsága segít megszüntetni a párhuzamos feldolgozásból
adódó problémákat, valamint lehetővé teszi, hogy a Polisz munkatársai az
érdemi kérdésekkel többet foglalkozhassanak.
A Polisz 2000 Költségvetési Gazdálkodás Alapcsomag kiemelt funkciói,
moduljai:

a) pénzügy (szállító, vevő nyilvántartás)
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b) bankforgalom
c) számlázás
d) lekérdezések (áfa bevallás, likviditási terv, cash flow terv,
egyenlegközlő, fizetési felszólító)
e) tárgyi-eszköz nyilvántartás (kis értékű, tárgyi-eszköz, ingatlan,
befejezetlen beruházás)
f) intézmények, szakfeladatok, szervezetkódok, költséghelyek bontási
struktúra
g) főkönyvi könyvelés
h) banki terminálkapcsolat
i) automatikus vagy kézi kontírozás

Néhány szót szólnék a Polisz rendszer előnyeiről. Az első és legfontosabb
előnye a kedvező bevezetési időütemezés. A Polisz 2000 szoftver üzemi
körülmények között kipróbált és tesztelt alkalmazáscsomag, amellyel ma már
szerte az országban több, mint 200 Milliárd forint költségvetési pénzt
„mozgatnak” meg a felhasználók. A másik fontos előnye az információ igény
teljesítése. Az adatok feldolgozásának elkezdése után a jól beállított rendszer
azonnal képes a napi gazdálkodási műveletekhez elengedhetetlenül fontos
listák, lekérdezések előállítására. Mindezt olyan formátumban végzi, amely a
gazdasági és kulcsfelhasználói szint számára is könnyen kezelhető.
Néhány szóban a működési környezetéről és a biztonságról is szót ejtek a
rendszer kapcsán. A Polisz 2000 rendszer lehetőségei hálózatba kötött
Windows operációs rendszert futtató munkaállomásokon keresztül érhetők el
üzembiztosan, a legmegbízhatóbban. Az alkalmazás használata bármilyen
Windows rendszert futtató számítógépről lehetséges.
A

felhasználók

beléptetése

és

a

bejelentkezések

folyamatos

adminisztrálása központilag történik. A rendszer minden felhasználója saját
bejelentkező nevet és jelszót kap, amely segítségével a legmagasabb biztonsági
szintet lehet elérni. [3]
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2.2.3. DelthaCONTO szoftver
Ügyviteli szoftverek, melyeket még az ország egész területén és a
hivatalokban használnak, a DelthaBÉR munkaügyi-, bérszámfejtő- és TB
rendszer, a DelthaCONTO főkönyvi könyvelő és integrált pénzügyi rendszer.
A DelthaCONTO kettős főkönyvi könyvelő,

pénzügyi,

elemző

programrendszer, amelynek főbb jellemzői a következők:
a) A

bank,

pénztár,

nyitó,

záró

naplók

könyvelése.

Tetszőlegesen további naplók adhatók meg.
b) A könyvelési tételek karbantartása, javítási lehetősége.
c) Gyors adatrögzítést tesz lehetővé, és azonnali főkönyvi számla és
folyószámla egyenlegfigyelést valósít meg.
d) Használható az automatikus kontírozás, ami nagyon meggyorsítja az
adatfeldolgozást. A számlatükörből választhat egy gombnyomásra, de
bővítheti is a számlatükröt, akár könyvelés közben.
e) A könyvelési tételen belül több ÁFA kulcs is használható.
f) A

könyvelési

tételekhez

tetszőleges

hosszúságú

megjegyzések

kapcsolhatók.
g) Különböző színekkel jeleníti meg a rendszer a tartozik és követel
egyenlegeket,

ezáltal

is

segítve

a

felhasználót.

A

főkönyvi

számlaszámok egyenlege könyvelés közben is követhető.
h) Folyószámla

kezelése,

Előlegszámláknál

a

számlák

részben

a kötésszám tájékoztató

is
adatot

kiegyenlíthetők.
szolgáltat

az

előlegszámlákról, a hozzájuk kapcsolódó végszámlákról, illetve a
kiegyenlítésről.
i) A lekönyvelt tételekről etikett nyomtatható, így nem szükséges a
lekönyvelt bizonylatra kézzel ráírnia a számviteli törvény által előírt
adatokat.
j) Az egyes funkciókat és teendőket a program élőszóval is bemondja
(a számítógépben hangkártya szükséges e funkcióhoz)

8

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása
k) Új év könyvelésének elkezdésekor a törzsadatok és a rendezetlen
folyószámla-tételek átemelhetők az előző évről. Átalakuló cégek,
előtársaságok esetében a törzsadatok átemelhetők az új cégbe.
2.2.4. DelthaBÉR szoftver
A DelthaBÉR munkaügyi-, bérszámfejtő- és TB rendszer. A rendszer
előnye, hogy az összes igazolást, nyilvántartást (járulék elszámolást is) és
adatszolgáltatást nem csak alkalmazottakra, hanem vállalkozókra is elvégzi.
Legyen akár év végi igazolás a dolgozó vagy az APEH felé, vagy évközi
adatszolgáltatás a TB járulékról. Így nem csak könyvelőirodáknak és
vállalatoknak, hanem egyéni és társas vállalkozásoknak is kiválóan megfelel. A
program rugalmassága, a hálózati változat hatékonysága miatt bármilyen
nagyságú cégnek tökéletes. A program hálózati operációs rendszer alatt is
működik, akár egy vagy több céggel dolgozhatnak egyszerre terminálszám
korlátozása nélkül. A programból a hálózati nyomtatás lehetséges. A program
főbb moduljai és jellemzői a következők:
A bérelem kiszámoló és órabér modul jellemzői:
a) A

szabadságra,

fizetett

betegszabadságra

jutó

ünnepekre,
bér

egyéb

fizetett

automatikus

távollétre,
kiszámítása

munkatörvénykönyves dolgozókra.
b) Fix havibéres, átlagbéres (speciális fix havibér, ahol a fix havi bér több
is és kevesebb is lehet az átlagkereset/távolléti díj függvényében) és
teljesítménybéres dolgozókra bérelem kiszámolás.
c) Teljes körű órabéres bérelem kiszámolás. A program automatikusan
számfejti a túlóra, műszakpótlék, ledolgozott órát munkanapon,
pihenőnapon, fizetett ünnepen stb. Az előzőekhez kapcsolódó pótlékok
mértékét tetszőlegesen meg lehet adni százalékban is, majd összegben is
javíthatunk rajtuk. Ötféle műszakot kezel a rendszer, mindegyikhez más
mértékű pótlék is rendelhető.
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A TB összesítő modul:
a) Magán-nyugdíjpénztári tagdíjbevallás összesítő-

és betétlapjainak

nyomtatását lehet végrehajtani.
Az Év végi SZJA (Személyi Jövedelem Adó) modul:
a) Kialakítása az Adó És Ellenőrzési Értesítőben közölt adatszolgáltatás
alapján kerül elkészítésre.
A „több fizetőhely” modul jellemzői:
a) Bér adatok rögzítésekor több munkaszám és költséghely megadható.
Ugyanahhoz a bér elemhez többféle összeg, munkaszám és költséghely
megadható.
b) Kifizetési jegyzék és átadás-átvételi jegyzék kifizető helyenként készül.
c) Feladás kérhető kifizető helyenként, illetve kérhető költséghelyes
elszámolás is.
Jelszavas belépési és azonosító rendszer jellemzői:
a) Modul szintű jelszavas belépési rendszer. A felhasználók jogosultsága
menüpont szinten korlátozható.
b) A felhasználói jogok kialakítására sablon készítésének a lehetősége
támogatott.
c) Egyes felhasználók bizonyos cégekből kizárhatók.
A következőkben

az alábbi

ábra

mutatja

a DeltaBÉR

program

kezelőfelületét.

10

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása

2.2.4.1. ábra. A DelthaBér szoftver kezelőfelülete
2.2.5. Az OTP Ügyfélterminál, mint szoftver
Az önkormányzatok több mint 87%-a, -2770 önkormányzat, továbbá a
finanszírozási körükbe tartozó intézmények- vezettették a banknál pénzforgalmi
számlájukat, ami a tavaly előtti, 2003-as évben átlagosan mintegy 43 ezer betét
jellegű számla kezelését jelentette. Az elmúlt évek felgyorsult üzleti élet
követelményeinek megfelelően a bankok közötti verseny középpontjába az
elektronikus pénzügyi szolgáltatások kerültek, melyek elterjesztésében jelentős
beruházásokkal vállalt meghatározó szerepet az OTP Bank. Az elektronikus
csatornák jelentőségét, illetve használatuk intenzitását jól reprezentálja, hogy a
legnagyobb magyarországi bank tranzakcióinak több mint 50 százaléka már
elektronikus úton zajlik. A hitelintézet vállalkozói és önkormányzati ügyfeleinek
rendelkezésére áll az OTP Ügyfélterminál, mint home banking szolgáltatás,
melynek igénybevételével személyi számítógépen a bankfiók felkeresése nélkül
indíthatók tranzakciók, lekérdezhetők számlainformációk. A felhasználók
utalásokat a programmal csak megfelelő Internet kapcsolat esetén tudnak
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megvalósítani, ami alatt a megfelelő sávszélességet értem. Ha a sávszélesség az
utalás megkezdésekor, vagy az utalás közben kisebb a minimumnál (ez egy előre
definiált érték), akkor az utalás nem történi meg, amit a program természetesen
jelez egy felületen a felhasználó felé. A programmal utalásokat minden nap
átlagosan délután 15 óráig végezhetünk. Az OTP Ügyfélterminál program számos
feladat elvégzésére alkalmas, mégis a számlaműveletek modult emelném ki,
amelyet röviden ismertetni fogok.
Az Ügyfélterminál segítségével könnyedén lekérdezhetjük a legfontosabb
számlainformációkat:
a) Pillanatok

alatt

megismerhetjük

a

számlaegyenleget,

a

számla

pénzforgalmát
b) Nyomon követhetjük lekötött betétjeinek gyarapodását
c) A számlával kapcsolatos információkat pedig egy könnyen áttekinthető,
csak a felhasználó számára hozzáférhető adatbázisba gyűjtheti
A számítógép előtt ülve a felhasználó ugyanúgy kezdeményezhet pénzügyi
tranzakciókat, mintha a bankfiókban tartózkodna:
a) Átutalási megbízást adhat forintban vagy devizában.
b) Fix vagy változó összegű állandó megbízásokat kezdeményezhet.
c) Lekötött betétben elhelyezheti a számlán lévő szabad pénzösszeget.
d) Postai kifizetési utalványokat indíthatunk.
A bevezető szakaszban a hivatal röviden jellemzett ügyviteli szoftvereket és
a fontosabb moduljait ismertettem. Az ismertetett szoftvereken kívül a
Polgármesteri Hivatal egyes osztályain, kabinetein belül használják a WinSzoc, a
WinTiszt és az ÖnkAdó szoftvereket, amelyet lassan felvált a Polisz Komplex
Közigazgatási Rendszer és egyben egységes ügyviteli szoftverhasználatot is
támogat a hivatalon belül.
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3. A Polgármesteri Hivatal számítógépes hálózatának
általános bemutatása
A fejezet első részében általánosan tárgyalom a hálózatokkal kapcsolatos
alapfogalmakat, a számítógépes hálózat létrehozásának célját, a hálózati
csoportosítási alternatívákat és a hivatalai levelezés beállításait. Ebben a
fejezetben tárgyalom a Novell hálózati klienst és annak vonatkozásait a hivatal
szempontjából. Kitérek a Virtuális Magánhálózat fontosságára is. Itt említem meg
a fontosabb fizikai eszközöket, amelyek a hálózatban megtalálhatók.
3.1.

Bevezetés

és

a

számítógépes

hálózattal

kapcsolatos

alapfogalmak
Sok szervezet, így a hivatal is rendelkezik nagyszámú, egymástól távol eső
helyeken működő számítógépekkel. A több hivatalból álló szervezetek ma már
egyetlen gombnyomásra képesek tájékozódni akár a legtávolabbi részlegeik
aktuális helyzetéről. Minél több információt tudunk összegyűjteni, feldolgozni,
tárolni és terjeszteni, annál nagyobb mértékben nő az igényünk, hogy még
hatékonyabban

dolgozzuk

fel

a

rendelkezésünkre

álló

hatalmas

információmennyiséget. A régi modell az volt, hogy egy intézmény teljes
számítástechnikai igényét egyetlen számítógép szolgálta ki. Ezt a modellt
felváltotta az, hogy a feladatokat sok-sok különálló, de egymással összekapcsolt
számítógép látja el. Az ilyen rendszereket számítógép hálózatoknak (computer
networks) nevezzük. Két számítógépet akkor nevezünk összekapcsoltnak, ha azok
között információ áramlik, tehát információcserére képesek. Az összekapcsolást
ma már nem mindig rézhuzallal oldják meg, hanem történhet ez lézersugárral,
mikrohullámmal vagy akár távközlési műholdakkal is. A hálózatoknál a
felhasználóknak kifejezetten be kell jelentkeznie egy számítógépre, ha azon
dolgozni akar, el kell indítania egy távoli programot, fájlokat kell továbbítania és
a hálózat irányítását közvetlenül magának kell végeznie. A továbbiakban röviden
ismertetném a hálózatok céljait és az alapvető típusait.
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3.2. A számítógépes hálózat célja
Lehetőséget ad a különböző berendezések, perifériák, programok és az
adatok közös használatára, vagyis a külön-külön is meglévő erőforrások
megosztására. Tehát ezek az erőforrások a hálózati felhasználók fizikai helyétől
függetlenül bárki számára elérhetőekké válnak. Lehetőséget ad a rendszerben lévő
eszközök teljesítményének egyenletesebb megosztására. A kialakított rendszer
nagyobb megbízhatósággal működik. Például egy nyomtató hibája nem azonos
egyúttal a nyomtatási lehetőségek megszűnésével, mivel szerepét a rendszerben
lévő másik nyomtató is átveheti. A fontosabb programok, adatok a rendszer több
számítógépének lemezegységén is tárolódhatnak, és így az egyik tárolt példány
megszűnésével

nem

történik

helyrehozhatatlan

károsodás.

Központilag

figyelemmel kísérhető a hálózat működése, forgalma, a hibák felderítése és
elhárítása hatékonyabban elvégezhető. Ezt közös néven hálózat menedzsmentnek
hívjuk. Anyagi vonzata a költségmegtakarítás. Az eszközöket (nyomtatók,
háttértárak, stb.) elég így kevesebb példányban megvásárolni.
Ezen előnyök mellett a hálózatba kapcsolás a számítógépek használati körének
kibővülését, sőt kiterjesztését is lehetővé teszi. Lehetővé válik adatbázisok
elérése, a benne lévő adatok felhasználása, sőt az adatbázis sok pontról történő
bővítése.
A jelenlegi egyik legizgalmasabb kibővítés az, amikor a hálózati rendszert
kommunikációs közegként használjuk. Ez azt jelenti, hogy a rendszer használói
egymásnak üzeneteket, leveleket vagy egyéb információt tudnak küldeni. Jelenleg
a számítástechnika helyzete ebben az állapotban van.
3.3. Hálózatok típusai földrajzi elhelyezkedés alapján (topográfia)
3.3.1. Lokális hálózatok
A lokális hálózat (Local Area Network, mozaikszóval LAN) olyan
magánhálózat, amely egyetlen épületen belül vagy legfeljebb néhány tíz kilométer
kiterjedésű területen található. Széles körben használják őket hivatalokban és
gyárakban személyi számítógépek összekapcsolására és ezzel lehetővé teszik a
közös erőforrások megosztását és üzenetküldését. A lokális hálózatokat három
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fontos szempont különbözteti meg a többi hálózattól, amelyek a kiterjedés, az
átviteli mód és a topológia. A lokális hálózatok mérete korlátos és ezáltal az
átviteli idő is a legrosszabb esetben is korlátos és előre ismert. Az időkorlát
ismerete lehetővé teszi azt, hogy a hálózat felügyelete egyszerűbb legyen. A
lokális hálózatok gyakran használnak olyan átviteli technikát, amely egy kábelen
alapul és erre a kábelre csatlakozik az összes számítógép. A hagyományos lokális
hálózat 10 Mb/s és 100 Mb/s közötti sebességgel működik, kicsi a késleltetésük és
a hibázás lehetősége is csekély.
3.3.2. Nagyvárosi hálózatok
A nagyvárosi hálózat (Metropolitan Area Network, mozaikszóval MAN)
lényegében a lokális hálózat nagyobb változata

és általában hasonló

technológiára épül. Összeköthet egymáshoz közel fekvő irodákat vagy akár
irodaházakat is. Lehet magánhálózat vagy nyilvános hálózat is.
3.3.3. Nagy kiterjedésű hálózatok
A nagy kiterjedésű hálózat (Wide Area Network, mozaikszóval WAN) nagy
földrajzi kiterjedésű területeket, általában egy országot vagy egy földrészt fed le.
Olyan gépeket sorolunk ide, amelyek felhasználói programok futtatását valósítják
meg. Ezeket a gépeket hosztoknak (hosts) nevezzük, bár egyes irodalmak
használják a végrendszer (end system) kifejezést is. A hosztokat egy
kommunikációs alhálózat (communications subnet) köti össze.
3.4. Hálózatok elrendezési módjai (topológiák)
A különböző topológiájú hálózatokat a csomópontok közötti kapcsolat
kiépítésének

költsége,

kommunikáció

sebessége

és

az

adattovábbítás

megbízhatósága szerint szokás értékelni. A hálózati topológiákat két csoportra
bonthatjuk az alábbiak szerint.
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3.4.1. Teljesen összekapcsolt hálózat
A rendszert alkotó összes csomópont között közvetlen kapcsolatot
valósítunk meg. A kapcsolat kiépítésének a költsége magas, négyzetesen arányos
a csomópontok számával. A kommunikáció gyors, hiszen csak egy csatorna kell
az üzenetnek a címzetthez juttatásához és megbízható, mivel a közvetlen csatorna
meghibásodása esetén a csomópont között sok egyéb más csomópontokat érintő út
van.
3.4.2. Részlegesen összekapcsolt hálózat
Nincs minden csomópont pár között közvetlen kapcsolat. A hálózat
építésének a költsége kisebb, de a kommunikáció is lassabb, mert az egyes
üzenetek csak több közvetítő csomóponton keresztül juthatnak el a címzetthez. A
hálózat az egyes csatornák meghibásodására érzékeny, a teljes hálózat akár több
részhálózatra is széteshet és ennek kiküszöbölésére érdemes kerülőutakat is
kiépíteni. A részlegesen összekapcsolt hálózatnak a következő topológiái
lehetnek:
a) hierarchikus topológia
b) csillag topológia
c) gyűrű topológia
d) sín topológia
e) fa topológia
A fent említett részlegesen összekapcsolt hálózati topológia típusok közül a
hivatal a csillag topológiát használja. A csillag topológia a legelső topológiák
közé tartozik, mert ezáltal könnyen megoldható volt a korai időkben az
általánosan elterjedt központosított vezérlés. A csillag topológia esetén a
munkaállomások közvetlenül tartanak kapcsolatot a szerverrel, így a központi
erőforrások gyorsan és egyszerűen elérhetők. Ha nincs szükség folyamatos
adatátvitelre, akkor a csomagkapcsolt eljárást alkalmazzák, különben pedig a
klasszikus vonalkapcsolást. Ha az egyik számítógép kapcsolatba akar lépni a
hálózat egy másik számítógépével, akkor a központi vezérlő létrehozza az
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összeköttetést, vagy legalábbis kijelöli a másik berendezés elérési útvonalát, s
miután ez megtörtént, elkezdődhet a kommunikáció. Az összeköttetést követően
az információcsere úgy bonyolódik le, mintha közvetlen kapcsolatban állna
egymással a két számítógép. Ekkor a központi vezérlőnek már nincs feladata,
tehát mintegy közvetítőként működik. Ezt a központi vezérlő berendezést nevezik
hub-nak. A szakirodalom a hálózat egyes számítógépeit csatlakozási pontnak,
angol kifejezéssel node-nak nevezi. A csillag topológia esetén az adatcsomagok az
egyes csatlakozási pontoktól a központi hub felé haladnak. A központi hub az
adatcsomagokat rendeltetési helyük felé továbbítja. Egy hubot használó
rendszerben nincs közvetlen összeköttetés a számítógépek között, hanem az
összes számítógép a hubon keresztül kapcsolódik egymáshoz. Minden node
egyetlen kábelen csatlakozik a hubhoz. Mivel mindegyik gép külön kábelen
csatlakozik a hubhoz, ezért meglehetősen sok hálózati kábelre van szükség, ami
adott esetben drágává teheti a telepítést. A csillag topológiához használhatunk
árnyékolatlan csavart érpárú huzalt (UTP) vagy árnyékolt csavart érpárú huzalt
(STP). A csillag elrendezés egy összetettebb változata a hópehely (snowflake)
topológia, amely nagyobb kiterjedésű hálózatok esetén több csillag topográfiájú
hálózat kapcsolatát biztosítja úgy, hogy a hálózatok közé egy közös csomópontot,
egy újabb központi vezérlőt iktat, ami lehetővé teszi két különböző hálózatban
lévő gép összeköttetését.
A csillag topológia legfőbb előnye az, ha megszakad a kapcsolat a hub és
bármelyik számítógép között, akkor az nem befolyásolja a hálózat többi
csomópontját, mert minden nodenak megvan a saját összeköttetése a hubbal. A
topológia hátránya az, hogy a központ meghibásodásával az egész hálózat
működésképtelenné válik. Másik hátránya, hogy ha az egyik gép üzen a másiknak,
előbb a központi gép kapja meg a csomagot, majd azt a célállomásnak továbbítja.
Emiatt a központi gép gyakran túlterhelt. Strukturált kábelezéssel csökkenthető a
központi gép és a hálózati szegmensek leterheltsége. A következő ábra egy csillag
topológia megvalósítását szemlélteti. [4]
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3.4.2.1. ábra. Csillag topológia
3.5. A hálózat csoportosítása az adatátvitel iránya szerint
3.5.1. Szimplex
Szimplex átvitel esetén a csatornán áramló információ mozgatása csak egy
irányú lehet, mindig van adó és vevő a rendszerben, de ezek szerepet sohasem
cserélnek. Az adó csak adni tud, míg a vevő csak fogadni tudja az adó által
sugárzott adatokat. Ebbe a kategóriába tartozik a rádió, TV adás vagy a teletext.
3.5.2. Félduplex
Félduplex átvitel esetén a csatornán az információáramlás már kétirányú,
felváltva történik, ami azt jelenti, hogy egyszerre mindig csak az egyik irány
foglalja a csatornát. Mindkét állomás képes az adatok adására illetve vételére, de
ez nem egy időben történik. Ilyen átvitelt valósít meg a CB rádió.
3.5.3. Duplex
Duplex átvitel esetében egyidejűleg már két irányban történő átvitelt tudunk
megvalósítani. Mindkét állomás képes az adatok adására és vételére. Példaként a
telefont lehet említeni. A hálózatokat tovább lehet csoportosítani még a
rendszerek jellege szerint, ahol megkülönböztetünk nyílt és zárt rendszereket.
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Másik csoportosítási szempont lehet az átviteli sebesség alapján történő
csoportosítás, ahol definiálhatunk lassú hálózatot (~30 Kbit/sec-ig), közepes
sebességű hálózatot (~1-20 Mbit/sec-ig) és nagy sebességű hálózatot (50 Mbit/sec
felett). Tovább vizsgálva a hálózatokat, csoportosítási lehetőség az átviteli
módszer, amely szerint alapsávú és szélessávú hálózatokat definiálhatunk.
Kapcsolási technika alapján is elszeparálhatók a hálózatok, amely szerint lehet
vonalkapcsolt hálózat és csomagkapcsolt hálózat. A hálózatokat közeghozzáférési mód szerint is osztályozhatjuk, ahol két csoportot definiálhatunk,
adási jog továbbításos és vívőérzékelő-ütközésfigyeléses (CSMA/CD) csoportot.
A csoportosítások közül utolsóként megemlíteném a szervezés szerinti
csoportosítást, amelynek egyik fajtáját kifejteném részletesebben is.
Szervezés szerint a hálózatok lehetnek:
a) hoszt-terminál alapú hálózatok
b) egyenrangú (peer to peer) hálózatok
c) szerver-kliens alapú hálózatok
Az utolsó, a szerver-kliens alapú hálózatokról pár fontosabb gondolatot
emelnék ki. A szerver fogalmát a későbbiekben definiálom, most a kliens (client)
rövid meghatározását taglalnám. Az alkalmazói programok a kliens gépeken
futnak, amelyeken szinte tetszőleges operációs rendszer lehet telepítve. Ezek a
kliens gépek, ha adathoz szeretnének hozzáférni, vagy ha nyomtatni szeretnének,
akkor a szerver géphez kell fordulniuk. A szerver-kliens alapú hálózatok előnye,
hogy nem kíván nagyon komoly hardver hátteret, gyors a kiszolgálás sebessége.
Üzemeltetése viszonylag olcsó. Nagyon erős a támogatottsága szoftveres
értelemben. Komoly rendszereket lehet vele biztonságosan kialakítani. De az
előny mellett hátrány is jellemzi ezeket a hálózatokat. Hátránya, hogy az
alkalmazói program a kliens gépeken fut, ezáltal nagy a hálózati adatforgalom.
Evégett ezek a rendszerek csak LAN környezetben működnek megfelelően, a
távoli hozzáférés, belépés nehézkes. Az adatbázisok gyors kezelése járulékos
szoftveres környezetet igényel. A szerver-kliens alapú hálózatok tipikus
használója, képviselője a Novell cég NetWare rendszere.
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3.6. A hálózat szoftveres beállítása, levelezés
Ebben a részben a hivatali levelezés beállításairól, röviden az IP címekről és
a levelezéssel kapcsolatos tudnivalókról adok információt az olvasó számára.
3.6.1. A hálózat szoftveres beállítása
Ahhoz, hogy a hivatal egyik irodájában elhelyezkedő PC-ről a másik
irodában elhelyezkedő PC-re adatokat tudjunk mozgatni, másolni nem elég a
számítógépet csak a hálózatba fizikailag bekötni, csatlakoztatni, hanem azt
megfelelően, szoftveresen konfigurálni is kell. A hálózati konfiguráció kialakítása
az összetevők hozzáadásával történik. A hálózati kártya típusát és beállításait a
„Csatoló” meghatározásával végezzük. Ha az általunk használni kívánt hálózati
kártya nem található a felsorolt gyártók típusai között, akkor a mellékelt lemezről
telepíthetjük azt. A csatoló installálásakor a Microsoft és a Novell hálózatok
elérését lehetővé tévő szoftver eszközöket és protokollokat a rendszer
automatikusan telepíti. A TCP/IP hálózati rétegben az egyik névadó az IP
(Internet Protokoll). Az IP datagram (az IP által kezelt csomag) alapú és
megbízhatatlan adatátvitelt biztosít. A protokoll a csomagkapcsolás elvén alapszik
és működik. Az átvitel megbízhatatlansága alatt azt értem, hogy a protokoll nem
nújt semmiféle garanciát arra, hogy az elküldött datagramok a rendeltetési
helyükre megérkeznek-e és ha megérkeznek, akkor követik-e az elküldés
sorrendjét és hiánytalanul érkeznek-e meg. Az IP címek 32 bitesek, ami azt
jelenti, hogy 232 db cím képezhető, amelyet az Internet központi szervezete tart
nyilván és oszt ki. A 32 bites bináris cím meglehetősen nehezen jegyezhető meg,
ezért szokás a pontozott decimális alakot használni. Az IP cím két részre osztható.
Az első fele határozza meg, hogy az összes hálózatra kapcsolt számítógép közül
az adott gép mely alhálózatban van. Ezt nevezik a hálózat azonosítójának (netid).
A cím második része a gépazonosító (hostid). Az IP címek a következő
osztályokba sorolhatók.
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CÍMOSZTÁLY

TARTOMÁNY

ALHÁLÓZATI
MASZK

AZONOS
HÁLÓZATBAN
LÉVŐ GÉPEK
MAXIMUM
SZÁMA

A címosztály

0.0.0.0 –
127.255.255.255

255.0.0.0

16,7 millió

B címosztály

128.0.0.0 –
191.255.255.255

255.255.0.0

65534

C címosztály

192.0.0.0 –
223.255.255.255

255.255.255.0

254

D címosztály (multicast)

224.0.0.0 –
239.255.255.255

Nem lehet host
cím

Nem lehet host
cím

E címosztály

240.0.0.0 –
255.255.255.255

Nem lehet host
cím

Nem lehet host
cím

3.6.1.1.ábra. Címosztályok jellemző paraméterei
A konfiguráció között fontos a TCP/IP menü, amin kiválasztva az IP címet
az átjárót és a DNS-t tudjuk megadni. A hivatali hálózatban az IP címet
manuálisan lehet megadni, amelyet a következő ábra mutat. A példa a hivatal
egyik számítógépén a hálózat szoftveres beállítását mutatja Microsoft Windows
XP operációs rendszer alatt.
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3.6.1.2. ábra. Az IP cím, az alhálózati maszk és az alapértelmezett átjáró és DNS
megadása (statikus IP)
Az Interneten elérhető számos szolgáltatás eléréséhez azonban még egyéb
paramétereket is meg kell adnunk. Először is ki kell jutni a világhálóra, amit egy
kapun keresztül tehetünk meg, amelyiken át megnyílik az út az Internet felé. Ez az
átjáró. A TCP/IP adatlap „Általános” fülén adható meg a cím. Az Interneten
általánosan használt nevekhez a megfelelő IP címek hozzárendelését végző DNS
(Domain Name Server) kiszolgálót is megadhatunk. [6]
3.6.2 A levelezés
A hivatalban a papíralapú levelezés és a telefonbeszélgetések mellett egyre
több szerepet kap az elektronikus levelezés. Az elektronikus levelezésnek két
határozott előnye van a hagyományos levelezéssel szemben. Az egyik és egyben a
legnyilvánvalóbb a sebessége. A másik előnye, ha már a levelezés működik a
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rendszerünkön, akkor más szolgáltatásokat is igénybe tudunk venni. A
levelezésnek azonban hátulütője is van, mégpedig a levelek hitelességének az
ellenőrizhetősége. A levelezés lebonyolítására számos program, szoftver ismert.
Például: Lotus, CC mail, Notes alkalmazások. A Polgármesteri Hivatal a
Microsoft Outlook Express nevezetű levelezési programcsomagot használja, ami a
Microsoft Windows operációs rendszerek alapértelmezett levelezési egysége. Ám,
bármilyen levelező rendszert használunk, a következő funkciók mindegyik
rendszerben megtalálhatók:
a) levelek szerkesztése
b) levelek küldése
c) levelek törlése
d) levelek kinyomtatása
e) levelek megőrzése, mentése
A levelek címzésére RFC-822 úgynevezett név-körzet típusú címzést
használ. Minden Internet postafiók-cím három fő részre osztható: név@körzet. A
@ karakter bal oldalán álló rész a helyi rész vagy postafiók név. A @ karatker
jobb oldalán álló rész a körzet, ami általában két fő részből tevődik össze, amiket
egymástól egy, vagy több pont választ el. Ez így név ki általánosan:
@gép.alkörzet.főkörzet. A főkörzeteknek három típusa lehet: országok,
intézmények, vagy hálózatok. A hivatali e-mail címek a következőképpen épülnek
fel: tisztségviselő családneve_tisztségviselő keresztneve@nagykanizsa.hu. A
hivatal tisztségviselőinek e-mail és gép címeit ugyancsak egy nyilvántartás
tartalmazza.
3.7.

A hivatal

hálózatában használt

számítógépek, fontosabb

eszközeik és szoftvereik leltára
Ebben a fejezetben a Polgármesteri Hivatal osztályain, kabinetein belül
használt számítógépeit, a hozzájuk tartozó szoftvereket és nyomtatókat szeretném
rendszerezni. A leltár csak az általam bemutatott Erzsébet téri épületre, ezen belül
is részleten a Polgármesteri és a Jegyzői Kabinetre vonatkozik. Az Erzsébet téri
épületben található többi osztály és kabinet leltárját összesítve mutatom. Itt
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hangsúlyoznám, hogy a leltárok titkosan kezelendőek és a leltárokhoz tartozó
egyéb információkat Leltar_Polg_Hivatal_Nk.xls fájlformában tüntettem fel egy
CD-n, a szakdolgozathoz csatolva. A fájlban nemcsak az Erzsébet téri épület,
hanem az Eötvös téri épület („Kék-ház”) leltára is szerepel.
3.7.1. Polgármesteri Kabinet

A Polgármesteri Kabinetben jelenleg 10 számítógép üzemel. A kabinetben
használt számítógépeket a függelékben lévő táblázat mutatja. [II]
A táblázat első oszlopa a kabinet nevét tartalmazza majd vízszintesen
összeolvasva megkapjuk, hogy egy irodán belül milyen számítógépek, nyomtatók,
programok működnek, valamint használnak az utolsó oszlop jelenti, hogy
használnak-e Novell klienst. A kabinetek számozása az irodák számosságát
jelenti.
3.7.2. Jegyzői Kabinet

A Jegyzői Kabineten belül 17 hálózatban működő személyi számítógép
segíti a hivatali munkát. A függelékben szerepel a kabinet számítógépes
eszközeinek leltára. [III]

3.7.3. Összesített leltár az osztályokra és a kabinetekre

OSZTÁLY NEVE

SZÁMÍTÓGÉPEK
DARABSZÁMA

NYOMTATÓK
DARABSZÁMA

NOVELL
CLIENT

Kontrolling Osztály

11

10

Novell Client

Gazdálkodási Osztály
(Pénzügyi Iroda,
Számviteli Iroda,
Adóügyi Iroda)

54

52

Novell Client
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Városfejlesztési
Osztály
(Városfejlesztési és
Beruházási Iroda,
Vagyongazdálkodási
Iroda,
Településgazdálkodási
Iroda,
Településgazdálkodási
Referens)

13

6

Novell Client

3.7.3.1. ábra. Az osztályok összesített leltára
3.8. A hivatali Novell NetWare 5-ös hálózati rendszer bemutatása

A hivatal jelen pillanatban a Novell NetWare 5-ös hálózati rendszert
használja. Ebben a fejezetben a hálózati rendszer működését és a teljes NDS fa
egy részletének hivatali felépítését mutatnám meg. A későbbiekben a hivatal
szeretne áttérni a Novell NetWare 6-os verziójára.
3.8.1. A Novell NetWare 5–ös hálózati rendszer

Egy évtizeddel ezelőtt, NetWare nevű első hálózati operációs rendszer
rendszerével új kort hozott el a Novell a személyi számítógépek világába. A
NetWare újabb és újabb verziói egyre bőségesebb funkcionalitást, egyre nagyobb
megbízhatóságot, teljesítményt és biztonságot nyújtanak miközben egy percig
sem feledkezik meg arról, hogy a hálózat nem cél, hanem a hatékony
munkavégzés érdekében használt eszköz. Jelen pillanatban összesen közel 4
millió NetWare szerver több, mint 80 millió felhasználót szolgál ki szerte a
világon.
A NetWare legfontosabb előnyeit a továbbiakban röviden taglalnám,
amelyek a hivatal számára is könnyedséget eredményeznek. Első és legfontosabb
előnye, hogy egységes felügyeletet biztosít az egész hálózaton az NDS, a világ
vezető címtárszolgáltatása. Ez minőségileg megváltoztatja a rendszergazdák
termelékenységét. A NetWare 5 az üzleti hálózat és az Internet hatékony
integrációja érdekében nyílt szabványokat és nyílt protokollokat (többek között

25

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása
tiszta IP-t) használ, melyek következményeként akár 30 %-al is megnőhet a
hálózati sávszélesség ugyanazon a fizikai hálózaton. A tiszta IP alatt azt értem,
hogy nem ágyazza be a rendszer a protokollokat, mint az NT a NETBIOS-t illetve
a NetWare 4 az IPX-et. Emellett a nyílt szabványok használata azt eredményezi,
hogy a vásárlók minden eddiginél szabadabban választhatnak a hálózat összes
szintjén az igényeiknek legjobban megfelelő komponensekből, amelyek alatt a
hardvereszközöket, alkalmazásokat és a protokollokat értem.
A továbbiakban röviden említést teszek az NDS-ről. Az NDS az iparág
egyetlen olyan globális címtára, amelyik képes biztonságos, ellenőrizhető
hozzáférést biztosítani az alkalmazások számára, amelyek földrajzilag lehetnek
szétszórt, elosztott, heterogén hálózatok is. Szeretném kiemelni az NDS előnyeit
pár mondatban. Egyetlen pontos bejelentkezés, amely azt jelenti, hogy csak
egyszer, egyetlen jelszóval kell bejelentkeznie a felhasználónak a hálózatra.
Minden további erőforráshoz való hozzáférés a háttérben futó hitelesítéseken
keresztül zajlik. Függetlenül attól, hogy melyik munkaállomásról jelentkeztünk
be. Az NDS-en keresztül az alkalmazások, a fájlok, a nyomtatók és más
erőforrások következetes képét látjuk. Az NDS hierarchikus felépítése csökkenti a
hálózati forgalmaz és felgyorsítja a kereséseket a hálózatban.
Nagyon fontos előnyként említeném a biztonságot is. Az NDS az RSA
nyilvános/privát kulcsú titkosítási technológiát használja annak biztosítására, hogy
az információ csak azokhoz jusson el akiket megillet. A hitelesítési adatok
dinamikusak, ami azt jelenti, hogy minden egyes bejelentkezéskor megváltoznak.
A harmadik előnyként a méretezhetőséget emelném ki, ami azt jelenti, hogy
bármekkora cégben egyformán jól használható és kihasználható.
Az NDS alapszolgáltatásaival folytatnám, amely alatt az NDS Managert,
DNS/DHCP integrációt értem. Az NDS Manager a partíciók létrehozására,
felügyeletére és a címtárfa állapotának elemzésére szolgáló segédprogram. Az
NDS Manager legfontosabb funkciói a fent említettek mellett, hogy az NDS
adatbázist tudja javítani bármely munkaállomásról. Emellett tudunk címtárfát,
replikagyűrűt és szerveradatokat nyomtatni.
A NetWare 5-ben találkozhatunk azzal, hogy a Novell címtártechnológiáját
a Domain Name Server (DNS) és a Dynamic Host Configuration Protocol
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(DHCP) kezelésével egészítették ki. A NetWare 5 képes a kliens inicializálós
folyamatának részeként használni a DHCP-t. A kliens lekérheti az NDS szerver IP
címét a DHCP szervertől. A kliens ezenfelül megkaphat a DHCP szervertől egy
alapértelmezésű NDS fát és kontextust is. A DHCP kliens megtalálja a DHCP
szervert és egy üzenetet küld felé, amelyben kéri az NDS szerver IP címét, melyet
meg is kap. Ekkor már a kliens TCP/IP-stackje már inicializálhatóvá válik.
3.8.2. Részlet a hivatalban használt Novell NetWare 5 NDS fájából

Az általános jellemzés után a Polgármesteri Hivatal NDS fájának egy részét
a következő ábrán mutatnám példaként.

3.8.2.1. ábra. A hivatal NDS fa részlete
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A hivatali NDS hierarchikus felépítésű, azaz az erőforrások és az azokhoz
tartozó információk egy fa struktúrában foglalnak helyet, amelynek directory tree
(címtárfa) a neve. A hálózati erőforrásokat és a leírásaikat úgynevezett
objektumokban tárolja, amelyek az adatbázis rekordjai és lehetővé teszik ezzel a
különböző hálózatelemek azonos módon történő kezelését. A directory tree
struktúrája kétféle típusú objektumot tartalmazhat: CONTAINER (tároló) és
LEAF (levél) objektum.
Néhány szót szólok a CONTAINER és a LEAF objektumokról. A
CONTAINER objektumok, olyan objektumok, amelyek más objektumokat
tartalmaznak.

A

címtárfa

egyéb

objektumainak

logikai

szervezéséhez

használatosak. A LEAF objektumok a részfák végén találhatók és nem
tartalmaznak más objektumot. Ezek képviselik az erőforrásokat.
A CONTAINER objektumok a ROOT, COUNTRY, ORGANIZATION,
ORGANIZATION UNIT, LICENSED PRODUCT. Az első objektum a ROOT
(gyökér) objektum. Egyrészt arra használható, hogy különböző contanier típusú
objektumokat helyezzünk el benne, másrészt, hogy az egész címtárfára kiterjedő
jogosultság-kijelöléseket adhassunk meg. Jelen esetben a 8. ábrán a „hivatal”
jelöli a ROOT-ot. A COUNTRY (ország) objektum közvetlenül a ROOT
objektum alatt helyezkedhet csak el. Az ORGANIZATION (szervezet) objektum
a ROOT vagy a COUNTRY objektumok alatt helyezkedhet el és általában a
szervezet, vállalat, intézmény azonosítására szolgál. Legalább egy ilyen objektum
létezése kötelező az NDS-ben. Az ORGANIZATION UNIT objektum a
szervezeteken belüli egységek azonosítására szolgál. Tartalmazhat LEAF és
ORGANIZATION UNIT objektumokat is. A LICENSED PRODUCT objektum
az NLS (NetWare Licensing Services) része. Automatikusan jön létre, amikor a
rendszert telepítjük. Ebbe kerül a LICENSE CERTIFICATE objektum. Kezelését
a rendszer automatikusan végzi és felhasználói szinten nincs vele sok teendő.
A LEAF objektumok a USER, GROUP, ORGANIZATIONAL ROLE és a
PROFILE objektumok. A USER (felhasználó) objektum jelképezi a hálózatot
használó személyt. Egy ilyen objektum a személlyel kapcsolatos adatokat
tartalmazza. Legfontosabb ezek közül a bejelentkezési név, a csoporttagság, home
könyvtárak, jogosultságok és felhasználói korlátozások. A fenti ábra esetében egy
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user-nek felel meg a „Gal”. A GROUP (csoport) objektum a közös jogokkal
rendelkező user-eket tartalmazza. Ha egy felhasználót felveszünk a csoportba,
akkor az megkapja a csoporthoz, mint objektumhoz tartozó jogokat is. Elsődleges
cél a hálózat felügyelete. Az ORGANIZATIONAL ROLE (szervezeti szerep)
objektum megkülönböztetett pozíciót, szerepkört jelöl egy szervezeten belül. A
PROFILE (profil) objektum a felhasználók egy csoportjának létrehozott közös
bejelentkezési parancssorozatát képviseli.
Ezen objektumokon kívül még definiálhatunk mutató objektumokat,
nyomtatással összefüggő objektumokat, szerverrel összefüggő objektumokat,
levelezéshez kapcsolódó objektumokat, és egyéb más objektumokat is. [7]
3.9. Virtuális Magánhálózat jelentősége (VPN)

3.9.1. Virtuális Magánhálózat fogalma
A virtuális magánhálózat (továbbiakban VPN) olyan technológiák
összessége, amelyek azt biztosítják, hogy egymástól távol eső számítógépek
és/vagy egy szervezet által kizárólag saját céljaira kialakított és fenntartott,
továbbiakban privát hálózatok biztonságosan kommunikálhassanak egymással,
valamilyen publikus hálózaton keresztül (ez tipikusan az Internet). A biztonsági
megoldások gyártónként eltérőek, de a legtöbb biztonsági szakértő egyetért abban,
hogy a VPN az adatátvitel során alkalmaz valamiféle kódolást (encryption) és a
szolgáltatást a gép vagy felhasználó csak egy erős azonosítási mechanizmus
(authentication) sikeressége után veheti igénybe, valamint a megoldás törekszik
elrejteni a privát hálózat belső topológiáját a potenciális külső támadóktól. Egy
VPN kialakítása leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy minden egyes összekapcsolni
kívánt hálózatrész és a publikus hálózat közé biztonsági átjárókat (security
gateway) helyezünk. Az átjárók titkosítják a csomagokat, melyek elhagyják a
privát hálózatot és dekódolják a publikus (nyilvános) hálózatból érkező
csomagokat, ezzel titkosított csatornát alakítva ki a publikus hálózaton. Ha a
kriptográfia (titkosítás) elég erős, a megvalósítás elég körültekintő és az
adminisztrációt hozzáértő ember végzi, akkor a résztvevők bátran bízhatnak ebben
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a csatornában. Innentől fogva az ilyen hálózatrészek úgy viselkednek, mintha
egyetlen hatalmas magánhálózatot képeznének.

3.9.1.1. ábra. Virtuális Magánhálózat általános rajza
3.9.2. Hivatali VPN létrehozása, pályázatok, elért eredmények

A VPN elengedhetetlen része, hogy a szervezetek rendelkezzenek Internetes
kapcsolattal. A pályázatot megelőzött egy kutatás, amelyben információkat
gyűjtöttünk,

hogy

az

Önkormányzattal

kapcsolatban

álló

intézmények

rendelkeznek-e Internet kapcsolattal Az Internet kapcsolat felmérése mellett
tájékozódtunk arról is, hogy milyen az intézmények informatikai fejlettsége,
milyen személyi számítógépekkel és számítógépes eszközökkel rendelkeznek.
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata egy pályázatot nyújtott be
az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnak. A pályázat címe: Önkormányzati
informatikai rendszerek bevezetésének, terjesztésének és továbbfejlesztésének
támogatása. A pályázat jele: IHM-ITP-17.
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Ezen pályázat kapcsán merült fel a Virtuális Magánhálózat kiépítése, amely
az Önkormányzattal kapcsolatban álló szervezetek számára jelent segítséget. A
pályázatból kiemelném az eÖnkormányzatot. E modul biztosítja, hogy meg
lehessen kötni a szerződéseket elektronikusan és az ügyeket bármikor meg
lehessen tekinteni a weben keresztül. Működik egy internetes ügyfélkiszolgáló
modul, amely az ügyek aktuális állapotáról ad tájékoztatást és intraneten keresztül
a vezetők és a képviselők itt érhetnek el bármilyen információt. A Web alapú
rendszerek használatának az a kulcsa, hogy az ügyfél, előadó, képviselő, vezető
csak elektronikus aláírás kártyával léphessen be az informatikai rendszerbe. A
digitális aláírás kártyák egy elektronikus aláírási törvény alapján működnek és
megfelelő adatvédelmet adnak a rendszer használóinak és a rendszert
üzemeltetőinek is. A digitális aláírás használata elengedhetetlen. Az elektronikus
aláírást és a Weben keresztüli authorizációt két fajta termék tudja biztosítani. Az
egyik az USB Token vagy eToken, a másik pedig a Chipkártya. A pályázatban az
USB Token a javasolt. Az USB Token terméket lehet úgy telepíteni, hogy egy
PIN kódot kelljen megadni és nem szükséges bonyolult jelszó azonosítás.
Fontos modul az elektronikus szerződés kezelése is, amely az ügyfelek és az
önkormányzat között jön létre. Az önkormányzat és az ügyfelek között
megkötendő szerződés formátuma az Interneten keresztül elérhető, kitölthető és
digitálisan aláírható. A szerződéshez kapcsolandó egyéb dokumentumokat
szkennelve, a szerződés mellé beküldhető, megfelelően aláírva.
Elengedhetetlen az eService Internetes ügyfélkiszolgáló rendszer. Az ügyfél
nyomon követheti az ügyintézési folyamatot és szükséges esetben értesítést
kapnak sms-ben vagy e-mailben az ügyük állásáról.
A pályázat részletesen taglalja a további előnyöket és a hivatali munka
megkönnyítésére szolgáló modulokat, eszközöket.
A pályázatból kiragadtam a „Megoldástérkép és modul kapcsolat” című
ábrát, amely megmutatja, hogy az Önkormányzatnak a 2004 és a 2005-ös évben
mely modulokat sikerült pályázat útján megvalósítani. Az ábra „Megoldástérkép
Sora” számokkal (1, 2, …, 10) jelölt, amelyek a pályázatban szerepelő részeket, a
rendszer főbb objektumait tartalmazzák. Az „X” jel mindig azt jelöli, ahol éppen
tart a rendszermodul az elbírálásban, vagy a működésben. [8]
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RENDSZERMODUL

MEGOLDÁSTÉRKÉP
SORA

MEGLÉVŐ
MŰKÖDŐ

Önkormányzati
portál

1;2;3;4

X

Elektronikus
szerződéskezelés

1

Helyi adók

1;6

eService –
Internetes
Ügyfélkiszolgáló
rendszer
Vezetői (VIR) és
Képviselői (KIR)
Információs
Rendszer
HR – Intézmányi
Információs
Rendszer
Szerződés és
jogügyleti
nyilvántartás

PÁLYÁZAT
ALAPJÁN
KERÜL
BEVEZETÉSRE

KÉSŐBB, MÁS
FORRÁSBÓL
KERÜL
BEVEZETÉSRE

X
X

1;2

X

10

X

1;8;5

X

6;7;8

X

Pénzügy

8

X

Számvitel

8

X

Költségvetés
management

8

X

Kötelezettségvállalás
ellenőrzése

8

X

Városi Kincstár

8

X

Tárgyi eszköz
nyilvántartás

8

X

Népjóléti és
szociális
nyilvántartás

7

X

3.9.2.1. ábra. Megoldástérkép és modul kapcsolat (IHM-ITP-17)
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A pályázat kapcsán a jelenlegi hálózat felépítését és a jövőbeni hálózat
felépítését a következő két ábrán mutatnám be. A hálózat jelenlegi felépítését a
következő ábra mutatja.

3.9.2.2. ábra. A hálózat felépítése a beruházás előtt
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Az alábbi ábra a beruházást követően megvalósuló hálózatot mutatja.

13. ábra. A hálózat felépítése a beruházást követően

3.10. BM (Belügyminisztériumi) hálózat a hivatalban

A magyar jogszabályok lehetővé teszik, hogy a polgármesteri hivatalok és
más jogosult intézmények hozzáférjenek a BM országos személyi-adat- és lakcím
nyilvántartásának valamint az országos gépjármű nyilvántartásának adataihoz. A
BM központi adatbázisában tárolt adatok elérhetősége hatékonyabbá, gyorsabbá
és könnyebbé teszi a polgármesteri hivatalok mindennapi munkáját. Az ügyfelek
aktuális elérhetőségi címére számos esetben, ügyintézéshez, beadványok
elbírálásához, dokumentumok adatainak ellenőrzéséhez lehet szükség.
Adatvédelmi okokból a BM Központi Hivatal adatbázisa csak védett,
intranet hálózatból érhető el. Ez jelenleg vagy az okmányirodai hálózatot, vagy
mobil (GSM-GPRS) terminálos hálózatot jelent.

3.11. A hivatal Erzsébet-téri épületében, az Erzsébet-téri és az
Eötvös-téri épületek között, a hálózatkiépítéshez használt fontosabb
fizikai hálózati eszközök bemutatása

3.9.2.3.ábra. A hálózat felépítése a beruházás után

34

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása
3.10. BM (Belügyminiszériumi) hálózat a hivatalban

A Polgármesteri Hivatalban működik a Belügyminisztérium hálózata is,
amely fizikailag a hivatal szerverszobájában, egy zárható szekrényben
helyezkedik el. A BM hálózathoz kizárólag csak a Belügyminisztérium
szakemberei férhetnek hozzá, valamint ők tartják karban a rendszert.
3.11. A hivatal Erzsébet téri épületében, az Erzsébet téri és az
Eötvös téri épületek között, a hálózatkiépítéshez használt fontosabb
fizikai hálózati eszközök bemutatása

A fejezetben kitérek a hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri épületei között
működő hálózat fizikai eszközeinek bemutatására.

3.11.1. A fizikai eszközök összekapcsolása, kábelezés

Ebben az alfejezetben kitérnék az átvivő közeg építőelemeire, mely során a
koaxális kábelt, a sodort érpárt, optikai kábeleket és a mikrohullámú átvitelt
jellemezném.
Ha valaki a hivatal bármely irodájában látogatást tesz, még látja a falba
beépített koaxális kábel csatlakozóját, ami már a hivatal Erzsébet téri épületében
használaton kívül van. A koaxális kábel közepén általában tömör rézhuzal
található, amit körül vesz egy szigetelőréteg, majd erre épül rá az árnyékolás, amit
fonott huzal „harisnya” vagy fólia. E köré ismét egy szigetelőréteg kerül. A
koaxális kábelt lehet alapsávú vagy szélessávú átvitelre használni. Egy
kilométeres távolságon belül 10 Mbit/sec-os átviteli sebesség valósítható meg. Ha
nagyobb átviteli sebességet szeretnénk elérni, az csak a kábel rövidebb
megválasztásával érhető el. Koaxális kábeleket előszeretettel használnak lokális
hálózatokban, valamint tábeszélő rendszerekben is, nagytávolságú átvitelre. A
számítógépes környezetben a megcsapolása „T” elosztóval vagy vámpír
csatlakozóval történik. Kétfajta „koax”-ot használnak általában. Az egyik 50
Ohm-os kábel, amelyet digitális átvitelre használnak, a másik 75 Ohm-os kábel
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amit pedig analóg átvitelhez alkalmaznak. A kábel RG-58 típusú koaxális kábel,
amely 50 Ohm impedanciájú BNC csatlakozókkal csatlakozik a hálózati
kártyához.

A

koaxális

kábel

előnye

a

zajérzéketlenség.

Hátránya

a

lehallgathatósága, valamint a kiépítésből adódó sérülékenysége és viszonylag
nehézkes a szerelhetősége is. A hivatal hálózatában az átviteli közeg építőelemei
közül a sodort érpár (UTP) a meghatározó és mérvadó.
A sodort érpár két szigetelt, egymással összecsavart rézhuzalból épül fel.
Lehet árnyékolatlan (UTP - Unshielded Twisted Pair) és lehet árnyékolt is (FTP Folied Twisted Pair, STP - Shielded Twisted Pair). Előnye, hogy könnyű a
szerelhetősége, egyszerű a bővíthetősége, könnyű használni. Hátránya, hogy a
zajokra érzékeny, limitált a sávszélessége és a lehallgathatósága. Elsősorban
szeretném letisztázni, hogy mi a különbség az STP és az FTP között. Az STP
kábelek esetében az árnyékolást egy, koaxális kábeléhez hasonló rézháló
biztosítja, míg az FTP esetében ez egy vékony fémfólia köpenyt jelent a sodrott
érpárok körül. A sodort érpárok telepítését szabályok határozzák meg. Figyelembe
kell vennünk a zajkibocsátás szempontjait. Fontos, hogy az UTP kábel
telepítésekor ne jöjjön létre az „antenna effektus”. Az antenna olyan elektromos
vezető, amelynek méretei összemérhetőek a kisugárzott elektromágneses hullám
hosszával. A strukturált kábelezési rendszereket leíró szabványok szerint a
megengedett kábelhossz 90 m. Ez azt jelenti, hogy az FTP strukturált kábelezési
rendszer árnyékolása jóval 0,1 MHz feletti frekvenciatartományban viselkedne
antennaként, amely frekvenciákon a földelési hálózat nem elektromos vezető.
Ahhoz, hogy egy kábel árnyékolása antennaként viselkedjen, váltakozó áramnak
kell rajta átfolynia. Mivel az árnyékolás potenciálja rögzített a védőföldeléshez, ez
nem következhet be. A kábelezés szabványait különböző nemzetközi szabványok
rögzítik, ilyen az USA EIA/TIA-568 szabványa, amely a hálózatok elektromos
paramétereit határozza meg. A benti kábelek nem alkalmasak kültéri használatra,
ugyanis a műanyag burkolatuk az időjárás hatására elöregedhet, elrepedhet, vagy
eltörhet és ezek a kábelekkel villámcsapás ellen sem tudunk védekezni. Beltéri
használatkor is ügyelni kell a kábelt érő hatásokra. Általános szabály, hogy a 4
érpáras kábeleket legalább az átmérőjük négyszeresének megfelelő sugarú kör
mentén szabad csak hajlítani. Ha a kábel 0,5 cm átmérőjű, akkor legalább 2 cm
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sugarú körív mentén lehet hajlítani. Hosszirányban 11 kg-nál nagyobb terhelés
nem nehezedhet a kábelre. Szabvány szerint a 220 V elektromos vezetéktől
legalább 13 cm-re futhat az UTP kábel, fénycsöves világítóeszközöktől a
minimum távolság 30 cm , az elektromotoroktól és transzformátoroktól legalább 1
méteres távolságot kell tartani.
A továbbiakban az optikai kábelekkel folytatom. A nagysebességű távolsági
hálózatok fő adatátviteli eszköze az optikai kábel. Ebben nem elektromos, hanem
fényimpulzusok terjednek, kihasználva azt a lehetőséget, hogy a fény két eltérő
törésmutatójú közeg határán megtörik és visszaverődhet. Előnye a nagy
sávszélesség, erősítés nélkül nagy távolság áthidalható vele, nem hallgatható le.
Hátránya, hogy költséges, nehéz javítani és megcsapolni. Az optikai kábel nem az
otthoni és kisvállalati hálózatépítők eszköze. Ennek elsődleges oka a magas
költség és a viszonylag bonyolult szerelés.
Utolsó sorban a mikrohullámú átvitel jelentőségét mutatnám be. Ez a
megoldás általában speciális igények kielégítésére szolgál. A rádiófrekvenciás
jeltovábbítás a legáltalánosabban használható módszer azonban itt jelentkezik
legnagyobb hibaként az adatok védelme a lehallgatásokkal szemben. A
kisenergiájú jeltovábbításnál az alapvető gondot az alacsony áthatoló képesség
jelenti, mert ezeket a sugarakat az üveg, a vasbeton fal „elnyeli”. Ha ezektől
mentes az átvitel, akkor az alkalmazott frekvencia gyors (1-40 GHz) átvitelt tesz
elérhetővé.
3.11.2. Switch (kapcsoló)
A switchek a bridgekhez hasonlítanak, csak annyiban térnek el egymástól,
hogy a switch képes bármely két portját összekötni egymással a többi porttól
teljesen függetlenül, ezáltal a maximális sávszélesség nem csökken.
Továbbá a switcheknek van egy vagy több nagysebességű portja is. A switch az
az eszköz, mely egy számítógép-hálózat strukturáltságát, szegmentálhatóságát
hatékonyabbá teszi. A lokális hálózatok építőeleme, feladata sokrétű és esetenként
igen összetett is lehet. Feladatai közé tartozik a hálózat szegmensei közötti
kommunikáció biztosítása, a hálózat terheltségének csökkentése. Általános
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esetben portjaira hubok, nagy sebességű eszközök, valamint optikai kábel
csatlakozik. A switch a hálózat „intelligens” aktív eszközének is nevezhető.
3.11.3. Router (forgalomirányító)

A hálózatokban a forgalomirányító két fő feladatot lát el: meghatározza az
elérési útvonalakat és továbbítja a csomagokat. A csomagok több rendszeren
keresztül történő eljuttatása a feladótól a címzettig, csak abban az esetben sikeres,
ha minden router el tudja dönteni, hogy melyik portján továbbítsa az adott
csomagot. A routing (forgalomirányító) protokollok feladata az, hogy előállítsák
minden egyes routerben a forgalomirányítási táblákat. A router olyan
forgalomirányító eszköz, amely lehetővé teszi, hogy egymással közvetlen módon
nem összekötött számítógépek kommunikálni tudjanak egymással. Az alsó három
rétegben dolgoznak, ezért már a logikai címeket is képesek feldolgozni. A logikai
cím a fizikális címek felett lehetőséget ad a munkaállomások logikai
részcsoportokra való osztályozására. Ezeket subnetworknek nevezik. Egy
adatcsomag routerről routerre vándorol, és az, hogy éppen milyen irányba halad
tovább, azt az adott forgalomirányító szabja meg. Az irány meghatározásának
módja lehet statikus vagy dinamikus. Statikus meghatározás esetében a hálózati
adminisztrátor tartja kézben a folyamatot, amíg a másik változat esetében maguk
végzik a forgalomirányítást, azaz folyamatosan frissítik a kapcsolatok listáját.

3.11.4. Jelsimétlő (repeater)

Feladata, hogy jelerősítést végez, azaz a fizikai méretkorlátok áthidalását
oldja meg. A beérkező jelet újra digitalizálja, így a jeltorzulást megszünteti. Az
OSI modell első (fizikai) rétegében működik. Ha azt feltételezzük, hogy egy
hálózat azonos típusú, akkor a repeater hálózatrészeket kapcsol össze és mindkét
szegmensnek valamennyi szinten ugyanazt a hálózati protokollt kell használnia.
Tipikusan soros topológiájú hálózatban alkalmazzák.
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3.11.5. Híd (bridge)

Röviden úgy fogalmazhatnám meg, hogy egy tárolva továbbító eszköz (store
and forward). Két fizikailag vagy logikailag eltérő hálózat között valósít meg
összeköttetést. Az adatkapcsolati rétegben működik, némileg belát az üzenetekbe,
annyira, hogy képes kiolvasni az állomások fizikai címét. Ami azt jelenti, hogy
meg tudja állapítani, hogy melyik csomag melyik gépnek megy és honnan
érkezett. Amikor megállapította a címzett kilétét, eldönti, hogy melyik
szegmensbe kell továbbítania az üzenetet. Ha a cím nem létezik, vagy a
számítógépet kikapcsolták, akkor az üzenetet nem tudja továbbítani. Ilyenkor a
két szegmens között hálózati híd szűrőjeként működik.
3.11.6. Szerver (server)
A

szerver

(kiszolgáló)

gépek

általában

nagy

teljesítményű

és

tárolókapacitású, folyamatos üzemű számítógépek, amelyek a hálózatba kapcsolt
többi gép számára szolgáltatásokat nyújtanak. Ezek a szolgáltatások különfélék
lehetnek, sőt gyakran előfordul, hogy nem egy számítógépen koncentrálódnak,
hanem a hálózatban több szerver található, egy vagy több saját funkcióval. Néha a
szolgáltatást nyújtó programokat is szerverként szokták emlegetni, jó példa erre a
web-szerver, amely a belső hálózat számára és a külvilág felé szolgáltatja az
Internetes dokumentumokat.
3.11.7. Munkaállomás (workstation)

A

munkaállomás

két

értelmezésben

terjedt

el

a

közéletben.

Az első értelmezés szerint munkaállomásnak nevezik azokat a gépeket, melyeket
egy különleges feladatra optimalizáltak. Ilyen például egy grafikus tervezésre
szánt számítógép, különösen gyors processzorral, különösen nagy memóriával és
különleges videokártyával rendelkezik.. A workstation kifejezés UNIX operációs
rendszerű gépek környezetében volt először használatos.
A másik megfogalmazás szerint a munkaállomás lehet egy hagyományos PC
is, mely egy helyi hálózaton (LAN) keresztül egy nagyszámítógéphez
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(mainframe) csatlakoztatva végzi feladatait. Bizonyos párhuzamok vonhatók a
végkészülékek (terminal) feladataival.
3.11.8. VPN koncentrátor

A központi VPN koncentrátor gondoskodik a helyi irodák és a távmunkások
hitelesített beléptetéséről. Az otthon, fix helyen dolgozó távmunkás számára
rendszerint rendelkezésére áll a széles sávú Internet elérés, és IP telefonnal is
rendelkezik, amelyen keresztül mintegy mellékként kapcsolódik a központi IP
telefonközponthoz. A mobil, Notebook-ot vagy PDA-t használó távmunkás
általában mobil hírközlő eszközökkel GPRS vagy Wi-Fi kapcsolat segítségével
keresztül kapcsolódik a központi VPN koncentrátorhoz. A következő ábra egy
VPN koncentrátor elhelyezkedését mutatja egy adott hálózatban.

3.11.9. Tűzfal (firewall)

A Polgármesteri Hivatal nagy mennyiségű bizalmas információt tart on-line
módon a hálózaton, amelyek között szerepelnek üzleti titkok, termékfejlesztési
tervek,

marketingstratégiák

és

pénzügyi

elemzések.

Az

információ

kiszivárgásának veszélye mellett fennáll az információ beszivárgásának veszélye
is. Különösen a vírusok, férgek és más digitális kártevők lékelhetik meg a
biztonságot, pusztíthatnak el fontos és értékes adatokat. Ezért olyan eljárásokra
van szükség, amely megakadályozza az adatveszteséget. A következőkben
bemutatnám a tűzfal általános felépítését. A tűzfalnak jelen esetben kettő darab
router és egy alkalmazási átjáró része van.
A tűzfalak első elemei a routerek, amelyek csomagszűrést végeznek. A
tűzfal mechanizmusának második fontos része az alkalmazási átjáró, amely
alkalmazási szinten működik. Egy példa erejéig prezentálnám az alkalmazási
átjáró működését. Felállíthatunk egy levelezési átjárót, hogy minden be- és
kimenő üzenetet megvizsgáljon. Minden vizsgálatkor döntést hoz az alkalmazási
átjáró, hogy továbbítsa-e vagy esetleg eldobja az üzenetet a fejrész méretére, az
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üzenet méretére vagy a tartalomra alapozva. A tűzfal felépítését szemléltetem az
alábbi ábrával.

3.11.9.1. ábra. Tűzfal, amely két csomagszűrőből és egy alkalmazási átjáróból áll
[5]
3.11.10. Hoszt (host)

Számítógépes hálózaton lévő munkaállomás, amely valamilyen szolgáltatást
nyújt a hálózatba építve. Ezen a munkaállomáson futnak a különböző felhasználói
programok és ezen a munkaállomáson helyezkednek el az adatbázisok. Ezeket a
gépeket kommunikációs alhálózatok kötik össze, amelyek feladata a hosztok
közötti kommunikáció megvalósítása, azaz az üzenetek továbbítása.
3.11.11. Antennák a hálózatban

A körsugárzó antennát a vezeték nélküli hálózatok hatósugarának
megnöveléséhez

használják.

Egyaránt

felhasználható

kül-

és

beltéri

alkalmazásokban. A körsugárzó antenna által használt frekvenciasáv 2400 – 2500
MHz ISM. A sugárnyaláb szélessége 360o horizontálisan és 14o vertikálisan.
Kültéri használat esetén nagyon jól alkalmazkodik az időjárási viszonyokkal
szemben, a +30oC-tól egészen a +60 oC-ig.
Mikrohullámú átvitel esetén két egymásra néző mikrohullámú antenna
között történik jelátvitel 26 GHz-es mikrohullámú sávban. A mikrohullámú
átvitelnek feltétele, hogy a két antenna „lássa egymást", ezért az antennák
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általában kiemelkedő terepalakzaton (dombtető, hegytető, magas toronyház,
…stb.) elhelyezkedő antennaállványon kerülnek elhelyezésre.
3.12. A hivatal számítógépes hálózatának kiépítettsége Erzsébet téri
és az Eötvös téri épületek között

3.12.1. ábra. Fizikai eszközök a hivatal épületei között

A hivatal két épülete között a kapcsolatot optikai kábel segítségével
valósítják meg. A fényvezető szálas adatátviteli rendszernek három fő
komponense van: a fényforrás, az átviteli közeg és a fényérzékelő (detektor). A
fényimpulzus megléte szokás szerint a logikai 1 bitet jelenti, míg az impulzus
hiánya a logikai 0 bitet. Az átviteli közeg egy rendkívül vékony üvegszál. Ha a
detektorba fény jut, akkor a detektor villamos jelet állít elő. A fényvezető kábel a
fonott árnyékolástól eltekintve hasonlít a koaxális kábelre. A fényvezető szálas
kábeleket mind lokális, mind pedig a nagy kiterjedésű hálózatokban jól lehet
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alkalmazni, bár az ilyen hálózatokhoz történő csatlakozás korántsem olyan
egyszerű, mint az Ethernet esetében.
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4. Számítógépes hiba felszámolása a hivatalban
A fejezetben a számítógépes hiba feltárásának módját ismertetem. A
hivatalban előforduló hibák közül a kettő legjelentősebbet szeretném kiemelni és
bemutatni a számítógépes hiba egyfajta megoldásának egy lehetséges módszerét.

4.1. Számítógépes hiba behatárolása

Az első lépésként meg kell határozni, hogy a hálózati kapcsolat mely
területén lépett fel a hiba jelensége. Ez segít megtalálni az esetleges hibás
beállításokat. A következő ábra a hiba behatárolásának lépéseit mutatja.

4.1.1. ábra. A számítógépes hiba behatárolásának folyamata
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4.2. A számítógépes hiba észlelése és bejelentése

A gyakorlat ideje alatt a hivatalban nap, mint nap számítógépes hibákkal
találkoztam. Ezeknek a hibáknak a többsége azonban minimális beavatkozással
gyorsan és egyszerűen orvosolható volt. A továbbiakban két konkrét hiba
előfordulását szeretném bemutatni. A hiba a következő volt. A hivatal
Gazdálkodási Osztályán működő egyik irodában nem tudtak nyomtatni.
A hiba bejelentése telefonon érkezett és az alkalmazott csak annyit mondott,
hogy nem működik a nyomtató. Ha egy szakember vagy hozzáértő ennyi
információt kap, hogy a nyomtató nem működik, akkor abból még bármire lehet
következtetni. Következtethetek arra, hogy esetleg a nyomatató nincs bekapcsolva
vagy komolyabb fizikai, esetleg szoftveres probléma is lehet. A hiba telefonon
történő bejelentése során általában a következő adatokra voltam kíváncsi:

a) ki telefonált
b) melyik irodából jött a hívás
c) mi a konkrét hiba (hiba felhasználói szintű leírása)

Ez a hibabejelentés hagyományos módja. A későbbiekben kitérek az elektronikus
hibabejelentésre is. A bejelentést követően lementem az adott irodába és
megkezdtem a probléma elhárítását.
A másik hiba ami előfordult az helyi hálózati probléma volt, amely
megoldását a következőkben tárgyalom.
4.3. Hiba felszámolása

Annyi információm volt, hogy a nyomtató nem működik. A nyomtató be
volt

kapcsolva

erről

meggyőződtem.

A

következő

lépés

a

kábelek

csatlakoztatásának ellenőrzése volt. Itt is minden rendben volt. Ekkor következett
csak a szoftveres hibadetektálás. A nyomtató nem volt megfelelően telepítve.
Ilyenkor a nyomtató programját eltávolítottam és egy rendszer újraindítás után
újból telepítettem. A nyomtató hálózati nyomtatóként kellett, hogy üzemeljen. Az
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eszközhöz kettő személyi számítógépnek kellett csatlakozni. A legegyszerűbb
megoldás az volt, hogy a nyomtatót megosztottam a hálózatban, majd amelyik
számítógépet csatlakoztatni kívántam a nyomtatóhoz azon elindítottam a „Start 
Keresés  Fájlok vagy mappák  Számítógépet vagy embereket” menüpontot.
Itt beírtam annak a számítógépnek a belső IP címét, amire a nyomtató helyileg
csatlakoztatva volt. Ezután a megtaláltam a számítógépen a megosztott nyomtatót
és egyszerűen hozzáadtam szoftveresen, majd egy tesztoldalt nyomtattam ki.
A helyi hálózati probléma elhárítását a „ping” parancs használatával
kezdtem. A helyi szerver és a kliens gép között nem volt kapcsolat. Ebből arra
következtettem, hogy a kapcsolatnak valamilyen fizikai korláta van, vagy az IP
beállítások nem megfelelőek. A hiba oka az UTP kábel végén lévő RJ-45-ös
csatlakozó sérülése volt.

4.4. Hiba felszámolás, megoldás utáni ellenőrzés és jegyzőkönyvezés

A példaként említett számítógépes hibákat nemcsak fel kellett számolni,
hanem ezt egy formanyomtatvány segítségével el is kellett könyvelni, így
bármikor ellenőrizhető volt, hogy ki mikor és hol számolt fel számítógépes
hibákat. A hiba megszűntetése után szükség volt tesztelésekre is, amely
egyértelműen

bizonyította

a

hiba

megszűnését,

vagy

a

hiba

további

fennmaradását.

4.5. Elektronikus hibabejelentés

A Mantis ügykezelő rendszerben a felhasználóknak lehetősége nyílik
meghibásodások

bejelentésére,

számítástechnikai

eszközök,

kellékek

(nyomtatópatronok) megrendelésére, kérések továbbítására a KanizsaNet 2000
Kht., illetve a hivatali informatikus felé. A rendszer Internet Explorer böngészővel
érhető el a http://mantis.kanizsanet.hu/login_page.php weboldalon. A rendszer
használatához az kell, hogy az alkalmazottakat a hivatal informatikusa
regisztrálja. A hiba továbbítása itt már a KanizsaNet 2000 Kht. felé irányul. [9]
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4.5.1. ábra. A hibabejelentő webes felülete
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5. Telefonhálózat bemutatása, Compargo rendszer
Ebben a fejezetben a Polgármesteri Hivatal telefonhálózatát és esetleges
továbbfejlesztését mutatom be. A hálózat bonyolultsága révén csak a hivatal
Erzsébet téri épületének hálózatát tárgyalom, de az eszközparkot kibővítem az
Eötvös

téri

épületre

is.

A

Polgármesteri

Hivatal

telefonhálózatának

rekonstrukciójára 2004. év nyarán került sor a MATÁVCOM nevű cég ajánlata
alapján. A hivatal Erzsébet téri épületében BOSH-Tenovis I55 nevű telefon
alközponti rendszer került bevezetésre, amely helyileg, fizikailag a hivatal szerver
szobájában található.
5.1. Telefonhálózat fizikai eszközei

A telefonhálózat kiépítéséhez szükséges fizikai eszközöket táblázat
formájában foglalnám össze, mind az Erzsébet- és mind az Eötvös téri épületekre
vonatkozóan.

5.1.1. Telefonhálózat fizikai eszközei az Erzsébet téri épületben

A táblázatok a fizikai eszközök darabszámát és a szolgáltatást foglalják
magukban. Külön feltüntetem a már meglévő eszközöket is, amelyek korábban is
üzemeltek a telefonhálózatban.

FIZIKAI ESZKÖZÖK
DARABSZÁMA
8

SZOLGÁLTATÁS
Analóg fővonali csatlakozó áramkör

2

ISDN-30 fővonali csatlakozó áramkör

10

ISDN-2 S0 csatlakozó áramkör

96

Analóg mellékállomási csatlakozó áramkör

48

Digitális mellékállomási csatlakozó áramkör

1

Modem (a távkarbantartáshoz)
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60

E3 T/W/M analóg készülék

35

T3 Classic digitális rendszerkészülék

1

DP10EXL+2AP900XLBDP Szünetmentes
tápegység
ECOTEL ISDN GSM adapter, amely 2
csatornás
Compargo díjfeldolgozó szoftver
256/WIN/hálózatos
Rack szekrény

1
1
1
1
1

Nokia PremiCell analóg GSM adapter
(már meglévő, korábban is üzemelt)
BUI PRO Ügyfél programozói szoftver

1

Rendező

5.1.1.1. ábra. Telefonhálózat fizikai eszközei az Erzsébet téri épületben [10]
5.1.2. Telefonhálózat fizikai eszközei az Erzsébet téri épületben

FIZIKAI ESZKÖZÖK
DARABSZÁMA
16

SZOLGÁLTATÁS

68

Analóg mellékállomási csatlakozó áramkör
(már meglévő)
Digitális mellékállomási csatlakozó áramkör
(már meglévő)
E3/T/W/M analóg készülék

14

T3 Classic digitális rendszerkészülék

1

CF2D vezérlőkártya

1

Struktúrált hálózat (már meglévő)

16

5.1.2.1. ábra. Telefonhálózat fizikai eszközei az Eötvös téri épületben [11]
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5.2. Telefonhálózat hardveres, szoftveres eszközei és karbantartása

A telefonhálózat szoftveresen is vezérelhető, amelyhez a következő
számítógép konfiguráció szükséges, természetesen minimális szükségletet
tartalmazza:

a) IBM PC kompatibilis számítógép
b) Intel Pentium processzor
c) 8 MB RAM
d) 5 MB szabad hely a merevlemezen
e) VGA monitor
f) Egér+billentyűzet

Az Integral 55 termékcsalád egy digitális, ISDN telekommunikációs
rendszer, ami korszerű technológiával, kompakt alkatrészbázisra épül.
Integrálja az ISDN telekommunikációs szolgálatokat (beszéd, hang, szöveg,
kép), IP alapú telefonos és egyéb kapcsolódó informatikai lehetőségeket,
alkalmazásokat és ezeken belül a szolgáltatások széles körét biztosítja a
felhasználók részére, amelyen elsősorban a „jövőállósága” alapul. Felépítése
modul rendszerű, egyes-, iker-, vagy többszörös multi-modul konfigurációkban
található meg. A modulokon belül 1-4 alapegység (1 alapegység=8 kártyahely)
összekapcsolhatósága fokozza a kapacitásorientált, gazdaságos, rugalmas
kiépíthetőséget. Kialakítását tekintve 19” (col)-os rack szekrénybe építhető. A
különböző

modulok

egymással

összekötve,

vagy

tranzit-modul

közbeiktatásával egységes központként üzemelhetnek. A modulokat optikai
kábel köti össze. Az optikai kábelszakaszok hossza multimódusú kábel esetén
maximálisak 8 km, monomódusú kábel esetén lehet akár 15 km is. A modulok
a tranzitmodullal csillaghálózatot képeznek. Kialakítható azonban egyes-, ikerés multi-modulban is. Hatalmas előnye hálózatbaszervezés szempontjából,
hogy támogatja a virtuális magánhálózatot (VPN) és az intelligens
magánhálózatot (IPN) is. Virtuális magánhálózat során a hálózaton belüli
hívások belső beszélgetésként épülnek fel úgy, hogy a kapcsolat felépítésében
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a MATÁV ISDN hálózatát is igénybe veszi a rendszer. Ily módon a nyilvános
hálózatban jön létre egy magánhálózat. A nyilvános hálózaton létrejött távoli
összeköttetések azonban csak akkor és annyi ideig jönnek létre, míg
ténylegesen használják azokat. A VPN tehát az állandó összeköttetések, bérelt
vonalak helyett egy sokkal gazdaságosabb megoldást kínál. Ez az alternatíva
szabályos ISDN szolgálatok használatát teszi lehetővé. Ám ekkor korlátozás is
fellép, mert a magánhálózaton belüli alközpont jelzésrendszer (névkijelzés,
bekapcsolódás, follow me) teljes transzparense nem biztosított.
Az intelligens magánhálózaton a legtöbb alközponti szolgáltatás
biztosított. A hálózat a VPN szerint épül fel, de a B csatornában (az
időszakosan igénybevett nyilvános ISDN hálózati szakasz) a hasznos
információk időbeli eltolásával teremtünk helyet az alközpont teljes
jelzésrendszerének átvitelére.
Az Integral 55 alközponti rendszer programozás sok féle módon
lehetséges hozzáférés szempontjából. Végezhetjük távolról analóg modemen
keresztül, távolról a beépített ISDN modemen keresztül, alközpont V.24 soros
portján és az alközpontban biztosított S0 porton keresztül. A hivatal
szerverszobájában elhelyezett

PC V.24 soros porton csatlakozik az

alközponthoz.
Az alközpont támogatja a DECT rendszert is, ami alatt azt értem, hogy
digitális vezeték nélküli telefonkészülékek is csatlakoztathatók. Ekkora egy
DECT kártya látja el a bázisállomások kiszolgálását. Egy kártyához 8 db
DECT bázisállomás csatlakoztatható. Ez a szolgáltatás jelenleg nem üzemel a
hivatalban. A szolgáltatás beüzemelése a közeljövőben várható.
A COm4Tel a TAPI nemzetközi számítógépes telefonszolgáltatás
szabvány szerint működik és ezáltal számos kényelmi szolgáltatást kínál:

a) MS TAPI, TOM (Telephony Object Modell) támogatás,
b) kódhívás,
c) áttekinthető hívásnaplózási funkciók,
d) intelligens hívószám konverziós mechanizmus (+36 kezelése),
e) illeszkedés MS Exchange adatbázisához,
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f) ODBC csatoló segítségével SQL, MS Acess, Excel adabázis
illesztés.

A szoftver használata során, mellékek kezelése során meg kell
különböztetni adminisztrátori és felhasználói jogokat. Az adminisztrátor
általában 3 joggal rendelkezhet, amelyek a következők:

a) általános PIN-kódok beírása az alközpontba, valamint ezek törlése,
b) általános PIN-kódok listázása, nyomtatása,
c) adminisztrátori jelszó módosítása.

A program használata során a megszokott Windows kezelési konvenciók
használhatók.
Az Inegral 55 alközponti rendszer helyszíni programozása szoftverrel is
lehetséges, amelyet csak szakember végezhet el. A szoftver fontosabb
szolgáltatásai:

a) a mellékek nevének beírása, módosítása, törlése és jogosságának
módosítása,
b) egy mellék nevének és jogosságának lekérdezése,
c) a mellékek késleltetett átirányításának aktiválása, módosítás illetve
törlése,
d) egy mellék aktív készülék lezáró kódjának törlése,
e) az alközpontban lévő mellékek listázása,
f) az alközpont portjainak listázása, lemezre mentése illetve nyomtatása,
g) beállítások módosítása (soros port, felhasználói jelszó).

A rendszer jellemzésén túl néhány szót szólnék a kimenő hívások és a
hívásokkal kapcsolatos követelményekről. A kimenő hívások generálásának
klasszikus eseteiben statisztikai átlagban óránként mintegy 10-20 percet töltünk
tényleges telefonálással, míg a fennmaradó időt információk gyűjtésére és
híváskísérletekre fordítjuk. A helyzet javítása érdekében azonban optimalizálni
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kell a kimenő hívások generálásának módszereit és adatfeldolgozás révén
maximális mértékben elő kell segíteni a hívással és az ügyféllel kapcsolatos
adatok rendelkezésére állását. Ami a kimenő hívások generálását illeti, jelenleg
három különböző módszer alkalmaznak erre a célra:

a) Automatikus tárcsázás, ami azt jelenti, hogy a hívás addig nem épül
fel, amíg a kezelő nem szabad.
b) Teljesítmény tárcsázás, mely a lehető legnagyobb számú hívást
létesíti és a túlcsorduló hívásokat törli.
c) Előzetes becslésen alapuló tárcsázás, amely azt mondja, hogy a
tárcsázás előzetes becslés alapján történik, annak a valószínűségnek
az alapján, hogy egy hívást sikeresen létrehozva, találunk egy szabad
kezelőt.

A

kimenő

irányú

szempontjából az is

üzleti

folyamatok

hatékonyságának

fontos, hogy miként

javítása

támogatják a távbeszélő

tevékenységet a személyi számítógép képernyőjén megjelenő információk. A
kezelőt a lehető legnagyobb mértékben mentesíteni kell a rutinjellegű
tevékenységek alól, a következő módon: a hívással egyidejűleg vagy a hívást
megelőzően az információk automatikus megjelenése a képernyőn, ideértve a
tárcsázás megkezdésének megerősítését, segítségnyújtást a telefonhíváshoz
szöveges segédlet specifikálása révén, állandó üzleti kapcsolatok esetén
beszédszintézist felhasználó teljesen automatikus vagy félautomatikus hívások
alkalmazhatók.
A beszédalapú dialóg rendszerekhez

léteznek előre kidolgozott

alkalmazások, amelyeknek a lehetséges felhasználási formái a következők:

a) audiotex (hangbemonsó szolgáltatások)
b) automatikus kiszolgáló egység (automatikus kapcsolás)
c) automatikus megrendelő rendszerek (távvásárlás)
d) telefonon át intézett bankügyletek
e) automatikus helyfoglalás utazások esetén
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f) hangposta/üzenetkezelés
g) hangvezérelt fax alkalmazások

Az alkalmazásokat egy grafikus szerkesztő egység hozza létre, ez utóbbit
alkalmazás generátornak is nevezik. A kész alkalmazásokat standard
megoldásként kínálják az érdeklődőknek vagy pedig egy projekt keretébe az
ügyfelek igényeihez igazítják.
A továbbiakban a díjadatfeldolgozó rendszerrel folytatnám. A Bosh I55
ISDN telefonalközpontok olyan számítógépes kimenettel rendelkeznek,
amelyen keresztül megvalósítható a Compargo korszerű hívás naplózó
rendszer. A Compargo rendszer segítséget nyújt a felhasználóknak a távközlési
beszélgetési költségek optimalizálásában. A rendszer az egyes hívások díját két
módon határozza meg. Ha a fővonalon jön tarifa impulzus, akkor az elszámolás
alapja a távbeszélő alközpont által vett impulzusok száma. Ha nincs mód
impulzusos elszámolásra, akkor az elszámolás alapja az ISDN vonalon érkező
úgynevezett indítójel. A tarifikálás során a belföldi hívásoknál 3300 helység, a
külföldi hívásoknál valamennyi ország és ezen belül kb. 5000 körzet kerül
pontos beazonosításra, amelyek a listákon megjelennek. A listázás során a
követhező szűrőfeltételek adhatók meg: dátum, idő intervallum, mellékek
csoportja, PIN kódok, tételes vagy halmozott, a hívás típusa (bejövő, helyi,
helyközi, külföldi) a megjelenítés eszköze (képernyő vagy nyomtató). A
rendszer statisztikákat is készít, megmutatja a hívások eloszlását, valamint
végez költségértékelést, támogatja a telefonkönyvet, lehetőséget ad az adatok
archiválására is.
A rendszer karbantartásával kapcsolatos tudnivalókkal folytatnám a
munkámat. Az Integral 55 ISDN alközpont egy integrált ISDN karbantartó és
automatikus hibajelző (AIC) modemmel rendelkezik. A modem segítségével a
távolból elvégezhetőek az alközpontra irányuló szoftveres beavatkozások. Az
alközponti rendszerbe történő illegális belépést kétszintű jelszóvédelem
akadályozza meg. Amennyiben az ISDN vonalak mellett analóg vonalakról is
szerepelnek, akkor biztosítani kell a távoli karbantartás lehetőségét, úgy egy
V.24 csatlakozóval analóg modem csatlakoztatására is van lehetőség.
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5.3. Telefonhálózat sematikus rajza

5.3.1. ábra. Telefonhálózat
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6. Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) [12]
A fejezetben a hivatal, mint számítógépes munkahely biztonságára
szeretném fektetni a hangsúlyt és ezzel kapcsolatos hivatali szabályokat
tárgyalom, amely az egész hivatal területére vonatkozik.
6.1. IBSZ célja

Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatika alkalmazása során biztosítsa a
hivatalban az alábbiakat:

a) A titok-, vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések
betartását,
b) az üzemeltetett számítógépek, informatikai eszközök valamint azok
kiegészítő eszközeinek rendeltetésszerű használatát,
c) az üzembiztonságot szolgáló karbantartást és fenntartást,
d) az adatok számítógépes feldolgozása és azok további hasznosítása során
az illetéktelen felhasználásból származó hátrányos következmények
megszüntetését, illetve minimális mértékre csökkentését,
e) az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzését,
f) munkaállomásokon lekérdezhető adatok körének meghatározását,
g) adatállományok biztonságos mentését,
h) a számítógépes rendszerek zavartalan üzemeltetését,
i) a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzését, elhárítását,
j) az adatvédelem és adatbiztonság feltételeit,
k) a védelem működését a rendszerek fennállásának egész időtartama alatt
a

megtervezésüktől

kezdve

az

üzemeltetésükön

keresztül

a

felhasználásig.

A jelen IBSZ a hivatal adatvédelmének általános érvényű előírását
tartalmazza, meghatározza az adatvédelem és adatbiztonság feltételrendszerét.
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szabályozza

a

számítástechnikai,

informatikai

eszközök

használatának

adatvédelmi biztonsági szabályait.
6.2. Szervezeti egységek védelmi eszközei és módszerei

6.2.1. Adatvédelem

a) Az adatbevitel hibátlan műszaki állapotú berendezésen történjen,
b) csak tesztelt adathordozóra lehet adatállományt rögzíteni,
c) adatrögzítés szoftver védelme: a programokat és az adatokat ellenőrző
funkciókkal, amennyiben szükséges titkosítással kell ellátni,
d) a bejelentkezési azonosítók használatával kell szabályozni, hogy ki
milyen hozzáférési szinten férhet hozzá a programokhoz és adatokhoz
(alapelv: a tárolt adatokhoz csak az illetékes szervezeti egységek
személyei férjenek hozzá),
e) az adatok bevitele során alapelv: azonos állomány rögzítését és
ellenőrzését ugyanaz a személy nem végezheti.

Az adatállományok file-védelme során gondoskodni kell arról, hogy azok ne
károsodjanak. A fontosabb file-okat tartalmazó adattárolókról másolatot kell
időnként készíteni. A másolt lemezek csak az illetékes vezető engedélyével
adhatók ki.

6.2.2. Vírusvédelem

A munkaállomásokon és szervereken, ha másképp nincs rendelkezés, napi
rendszerességgel vírusellenőrzést és vírusirtást kell tartani. Vírusfertőzés okozta
hiba

gyanúja

esetén

azonnal

szólni

kell

az

illetékes

szakembernek,

informatikusnak. Amennyiben nincs erre lehetőség (pl. munkaidőn kívül), a
feldolgozásban lévő adatokat el kell menteni, majd a programból kilépve a gépet
ki kell kapcsolni. A gépet addig bekapcsolni nem szabad, amíg azt az arra
illetékes szakember, informatikus meg nem vizsgálta. A vírusfertőzést jelenteni
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kell a szervezeti egység vezetőjének, még akkor is, ha semmi hiba nem történt a
fertőzés folyamán, valamint a szervezeti egység vezetőjének ki kell deríteni a
fertőzés lehetséges okait, és a szükséges védelmi intézkedést meg kell hoznia.
6.2.3. Rendszerszoftver védelem

Az üzemeltetésért felelős köztisztviselőnek biztosítani kell, hogy a
rendszerszoftver

naprakész

állapotban

legyen

és

a

segédprogramok,

programkönyvtárak mindig hozzáférhetők legyenek az illetékes felhasználók
számára. A rendszerszoftver védelem kiterjesztése:

a) A rendszerszoftver módosításához az illetékes engedélye szükséges,
b) a módosítással egy időben a dokumentációban is át kell a változtatásokat
vezetni,
c) a rendszerszoftver-eseményekről és a változtatásokról nyilvántartást kell
vezetni (eseménynapló).

6.2.4. Hardver védelem

a) A számítógépeket óvni kell folyadéktól, túlzott páratartalomtól és
hőigénybevételtől,
b) a számítógép közelében ételt és italt fogyasztani tilos,
c) a szerver teremben klímaberendezés használata ajánlott,
d) szervereknél, munkaállomásoknál biztosítani kell a szünetmentes
feszültségforrást és rack szekrényben vagy szerver-teremben kell
elhelyezni,
e) a számítógép-hálózat csatornáit külön kábelcsatornában kell vezetni,
melyre jól látható helyekre rá kell írni a hálózat típusát,
f) a fali csatlakozók megbontása szigorúan tilos,
g) csak földelt aljzatokat lehet használni számítógép üzemeltetéséhez,
h) a lengő kábeleket úgy kell elhelyezni, hogy azok balesetet ne
okozhassanak, alapelv: sűrűn használt utat szabadon kell hagyni,
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i) a számítógépek belsejébe nyúlni, és ott bárminemű változtatást okozni
tilos, csak a hivatali informatikus, illetve a KanizsaNet 2000 Kht.
dolgozói nyúlhatnak bele,
j) havi rendszerességgel a számítógépeken hardver teszteket kell lefuttatni.

6.2.5. Hozzáférés-védelem

a) Az

adatokhoz

csak

érvényes,

személyre

szóló,

azonosítható

jogosultsággal, felhasználói névvel és jelszóval lehet hozzáférni.
b) A jelszó mindenkinek a személyes titka, tulajdonosán kívül csak a
hivatal informatikusa ismerheti. A jelszó védi a felhasználót, mert
illetéktelenek

számára

lehetetlenné teszi az

állományaiba

való

betekintést, leveleinek elolvasását vagy a felhasználó nevében történő
jogosulatlan bejelentkezést, a telefon használatát, valamint és a hálózat
többi használóját is, mert lehetővé teszi a szabálysértők azonosítását. A
felhasználó köteles a hálózat működésében tapasztalt rendellenességeket,
a tudomására jutott jelszószerzési és betörési kísérleteket haladéktalanul
jelezni az informatikusnak.
c) A számítógépet magáncélra használni, a munkaállomásokra felhasználói
szoftvereket letölteni, felmásolni, telepíteni, a hivatal tulajdonát képező
programokat, dokumentumokat lemásolni szigorúan tilos!
d) Az egyéni, ill. csoportjogokkal megszerzett lemezterület (kvóta) nem
léphető túl. A lemezterület nagyságát a rendelkezésre álló erőforrások
figyelembevételével a hivatal informatikusa határozza meg. A kvóta a
végzett feladatok arányában nőhet. Célszerű a szabad lemezterület
méretét rendszeresen ellenőrizni, a felesleges állományokat időnként
letörölni.
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7. Polgármesteri Hivatal mentési szabályzata

A mentési szabályzat című fejezetben a először bemutatom a hivatalra
vonatkozó mentési alapelveket, majd az SFT és TTS-ről adok információt az
olvasó számára.
7.1. Mentési alapelvek
Mentésnek (biztonsági másolatnak) adatok, programok és dokumentumok
rendszeresen készülő, olyan másolatát nevezzük, amely külső (a mentést végző
számítógépből kivehető, külön tárolható) adathordozóra kerül és a munka
folyamatosságát biztosítja.
Nem tekinthető mentésnek (biztonsági másolatnak) az adatok ugyanazon gépen
egy másik alkönyvtárba történő másolása. A mentés tartalmának olyannak kell
lenni, hogy visszaállítása esetén kismértékű munka befektetéssel el lehessen érni
az aktuális állapotot.
A mentések rendszeresen (ajánlott hetente), generációs elven készülnek, és
minimálisan három generáció megőrzése kötelező.
Archiválásnak (egy lényeges állapotot tükröző másolatnak) adatok,
programok és dokumentumok olyan másolatát nevezzük, amely esetenként, a
munka kijelölt mérföldköveinél, külön utasításra készül külső adathordozóra, és a
tartalmától függően meghatározott ideig megőrzendő.
Az archiválást az informatikai rendszerért felelős személy rendeli el és egyben
rendelkezik az adatok minősítéséről valamint az archivált információ megőrzési
idejéről is. A megőrzési idő meghatározásakor alapelv, hogy minden információ
visszakereshető legyen addig, ameddig a hivatalnak bármilyen kötelezettsége
merülhet fel (az életciklus végéig, nem selejtezhető, stb.). Az adatok mentését és
archiválását mindig az adott folyamatra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell
elvégezni. A munkaállomásokon lévő adatok, programok és dokumentumok
mentéséért és archiválásáért a felhasználók a felelősek. A hálózati szervereken
lévő adatok, programok és dokumentumok mentését és archiválását a KanizsaNet
2000 Kht. szakembereinek kell elvégeznie.

60

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása
A mentéseket és archiválásokat tartalmazó adathordozókat védett, zárható
helyen kell tárolni, minden esetben egy erre a célra használt tárolóeszközben. A
tárolást elkülönült helyen - lehetőleg egy másik tűzszakaszban, vagy tűzbiztos
szekrényben - kell biztosítani.
Az archiválások megőrzésének idejét a minősítésük határozza meg. A
minősítéshez tartozó megőrzési időket az érvényes utasítások alapján határozzuk
meg. A megőrzés idejét egyértelműen fel kell tüntetni az adathordozó külső,
illetve belső címkéjén is (például: floppy, CD, szalag esetében a külső
felragasztható címkén, illetve a lemez saját belső címkéjén vagy felírt fájlban). A
megőrzés idejének nyilvántartása annak a személynek a feladata, aki az
archívumot kezeli. Az archívum kezelőjét a cég első számú vezetője jelöli ki.
A mentést, archiválást mindenkor vírustesztelésnek és szükség esetén
vírusmentesítésnek kell megelőznie. Mind a vírusteszteléshez, mind pedig a
mentéshez, archiváláshoz a hivatal legfrissebb, hivatalosan használt szoftverét kell
alkalmazni.
Fokozott biztonsági osztályba tartozó adatok esetén a biztonsági és
munkamásolatok csak naplózottan készíthetők. Csak nyilvántartott adathordozók
használhatók. A fokozott biztonsági kategóriába tartozó adatok nem tárolhatók a
mentés szerveren. Az adathordozók tárolása csak a kijelölt széfben történhet.
A mentés történhet az adott rendszer saját mentőegységével, vagy más fokozott biztonsági kategóriába tartozó - rendszer mentőegységével. Idegen
mentőegység használata esetén úgy kell beállítani a mentést végző szoftvert, hogy
az ideiglenes állományok lehetőleg az adatforrás szerveren képződjön, de semmi
esetre se maradjon a mentést végző gépen. Amennyiben a mentést automatizmus
végzi, akkor a mentést végző felhasználó jogosultságait úgy kell beállítani, hogy
ne lehessen áttölteni az adatokat a másik szerverre (csak a mentőeszközre legyen
írási joga).
Mindenki köteles az egyéni munkáját, konfigurációját rendszeresen menteni.
Mindenkinek egyénileg meg kell határozni a mentendő információkat.
Mentésre az itt leírt eljárást kell használni. Egyes projektek indokolt esetben
előírhatnak ettől eltérő mentési módszert is. Az itt leírt módszer biztonsági
másolatnak minősül, nem tölti be az esetenként szükséges archiválási teendőket.
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A szerverek adatai minden nap külső adathordozóra kerülnek lementésre.
Hét közben a napi mentések felülírják az előző napit, kivéve a pénteket, amikor a
keletkezett szalagot elteszik és a következő héten új szalagot kezdenek. Négy
ilyen ciklust végeznek, vagyis havonta újrafelhasználják a korábbi mentések
adathordozóit. Ezen kívül negyedévente készül egy, a fentiektől különböző
mentés is fizikailag más adathordozóra. Ezeket a szalagokat 1 év után írják felül.
Adatvesztéskor meg kell vizsgálni a kiváltó okot. Amennyiben hardware
meghibásodás, rendszerösszeomlás, vírustámadás okozta az adatvesztést először
meg kell szüntetni a kiváltó okot. Ehhez az informatikai támogatók segítségét kell
kérni.
Megjavított (új) gép esetén a következők szerint kell eljárni:

a) Operációs rendszer telepítése,
b) operációs rendszer patch-ek telepítése,
c) irodai/fejlesztői alapszoftverek telepítése,
d) egyéni konfigurációk beállítása,
e) adatok visszatöltése a mentés szerverről.

A mentés szerver a legutóbb mentett állományokat tartalmazza, amennyiben
régebbi állomány visszaállítására van szükség, akkor azt az informatikai
támogatóktól kell igényelni. Az informatikai támogatók a mentés szerverre töltik
vissza a megadott állományokat, innen lehet a felhasználói gépre visszatölteni.
[10]
7.2. Az SFT és a TTS

A szabályzaton kívül a továbbiakban megemlítem a „hibatűrő rendszert”. A
szervernek, mint a hálózat legfontosabb elemének nagy megbízhatóságot kell
elérnie az adatok kezelése ügyében. Az adatok védelmére fejlesztették ki az SFT
(System Fault Tolerant) eljárásokat, amelynek három szintjét lehet elkülöníteni,
úgy mint SFT I., SFT II. és SFT III.
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7.2.1. Az SFT I.

A merevlemezen a FAT (File Allocation Table) és a könyvtárstruktúra
kétszer van tárolva, így az egyik példány hibája nem okozhat adatvesztést. Az
SFT I. másik szolgáltatása a winchester használata közben keletkezett hibák
kiszűrése. Ennek az a technikája, hogy a számítógép minden lemezre írt
adatblokkot visszaolvas. Amennyiben az írt és olvasott adat nem egyezik meg,
akkor a lemezterületet kijelöli rossznak és az adatokat máshova kezdi el írni. Az
eljárást Hot Fix-nek nevezzük. A javításra fenntartott lemezterület neve lesz a
redirection area, ami a winchester tárolókapacitásának kb. 2 % -a. Az irányított
blokkot redirect block-nak nevezzük és ezek száma a szerveren lekérdezhető.
7.2.2. Az SFT II.

A merevlemezeket nagyon sok esetben különféle mechanikai hatások érik,
amelyek következtében megsérülnek. A sérülések nem zárhatók ki sohasem, ezért
érdemes két winchestert használni, igaz ez több költséggel is jár. A használat
során mind a két merevlemezre ugyanazok az adatok kerülnek fel. Ha az egyik
tönkre megy, akkor egy üzenet érkezik, hogy kikapcsol a hibás winchester, de a
másik merevlemezre való átállást nem veszzük észre. Ha a két merevlemez egy
csatolón helyezkedik el, akkor a módszer neve a tükrözés (mirroring), ha a
csatolók is duplázva vannak, akkor duplázásnak (duplexing) nevezzük. A
következő ábrák mutatják a tükrözést és a duplázást.

7.2.2.1. ábra. Tükrözés és duplázás
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7.2.3. Az SFT III.

Ha tökéletes biztonságot szeretnénk elérni (ha létezik ilyen), akkor egy
olyan lehetőség is fennállhat, hogy a teljes szervert megduplázzuk. Erre való az
SFT III. Ezeket a szervereket „tükör szerver”-eknek nevezzük. A szerverek között
a LAN hálózaton kívül még egy másik, nagy sebességű kapcsolta is van, amit
MSL-nek (Mirrired Server Link) nevezünk.

7.2.2.1. ábra. A szerver tükrözése

7.2.4. A TTS

Az SFT rendszerek mellet egy másik komoly eljárás is létezik annak
érdekében, hogy az adathibákat szakszerűen meg tudjuk előzni. A módszer neve a
TTS (Transaction Tracking System – tranzakció követő rendszer). Ez általában az
adatbázisok kezelésével van kapcsolatban. Ha létezünk adatbázissal, akkor a
kezelésnél előfordul olyan probléma, hogy több egybefüggő részt kell módosítani
egyszerre. Ez lehet az adat és indexe. Ezt a műveletet nevezzük tranzakciónak. A
tranzakció közben hiba léphet fel, amely megnyilvánulhat áramkimaradásban,
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vagy akár kábelszakadásban is. Tegyük fel, hogy áramkimaradás jön létre és a
tárolt régi adatok egy része már felülíródott és a másik fele viszont nem. A TTS
rendszer megjegyzi a tranzakció kezdetekor meglévő állapotot és abban az
esetben, ha a művelet megszakad, akkor a részben felülírt adatokat és indexeket
visszaállítja az eredeti állapotába. Ezáltal az adatbázis integritása sem fog sérülni.
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8.

A

hivatali

hálózat

továbbfejleszthetőségének

szükségessége

A fejezet a hivatal fizikai eszközeinek és hálózatának és az a munkatársak
továbbképzését foglalja magában.

8.1. Számítógépek a hivatalban

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának számítógépes
eszközparkja a 2004-es évben 40 db számítógéppel (IBM ThinkCentre) bővült. A
probléma még mindig az, hogy a rendelkezésre álló számítógépek száma nem
elegendő, ezért egyfajta fejlesztésnek tekinthető a jövőben új számítógépek
vásárlása. A hivatali számítógépeket csak legvégső esetben lehet leselejtezni,
amikor már a javítás egyáltalán nem lehetséges.
A Polgármesteri Hivatal eszközparkja 170 db számítógépet tartalmaz,
melyek amortizációja hozzávetőlegesen 3 év. A számítógépes eszközpark
megfelelő szinten tartása éves viszonylatban 40 db számítógép vásárlását tehetné
lehetővé. A hivatali gépek kis hányada rendelkezik megfelelő hardver kiegészítő
elemekkel. Elsősorban gondolok itt a számítógépek merevlemezének (HDD)
kapacitására és nagyságára, de emellett szükségesnek látom a számítógépek
memóriával való ellátását is. Emellett fontosnak tartanám azt is, hogy a
számítógépek rendelkezzenek CD-ROM-mal, CD íróval és DVD-ROM-mal is. Ha
nem is minden számítógép, akkor legalább egy irodában egy számítógép.
Ezek az eszközök nagyban segítik a hivatali munkát és az ügyintézést is
gyorsabbá tehetik. A Polisz Komplex Közigazgatási Rendszer egységes
bevezetéséhez további eszközpark bővítésre lenne szükség. A XXI. század a
rohamos fejlődés időszaka és érvényes az a mondás az informatika és a
számítástechnika világában: „Amit ma megvettem, az holnap már jelentősen
amortizálódik”.
A mellékletben egy ábra mutatja a számítógépek megoszlását a hivatalban.
[IV]
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8.2. Monitorok
A hivatalban jelentős számú 14” és 15”-os monitort használnak az egyes
osztályokon, irodákon belül. Ezek a monitorok többnyire elavultak, magas
sugárzással és alacsony képfrissítéssel működnek, amelyek káros hatást
gyakorolnak az emberi szervezetre is, valamint a számítógépes munkahely
ergonómiájának szabályait nem követik. A képernyőn látható információnak
háromféle szerepe lehet. Első helyen a számítógép esetenkénti közleményei
állnak: a számítógép kérdéseit, válaszait, hibajelzéseit, stb. Ettől lényegesen eltérő
szerepe van a képernyőn nagyobb területet elfoglaló „terített információnak”,
amely az interakció tárgyának pillanatnyi állapotát, összefüggéseit szemlélteti a
felhasználó számára: szemléltető ábrák, listák, stb. formájában. Végül a
számítógép az interakció szemléletes eszközeinek megjelenítésével segíti a
felhasználó inputjainak közlését: menükkel, mutatókkal, … stb. Ez utóbbiak
mintegy input eszközként funkcionálnak, de egyúttal metakommunikációs
jelzésként is tájékoztatnak. Tehát rossz minőségű eszközökkel dolgozni nem
megfelelő eredményhez is vezethet. Az új gépekhez tartozó monitorokon kívül
javaslom 40 db 17 vagy 19 colos monitor beszerzését, amelyek SVGA
1024*768/85 Hz paraméterekkel rendelkeznek. A mellékletben feltüntetett
kördiagram szintén a hivatalban használt monitorok megoszlását mutatja. [V]

8.2.1. ábra. Monitorok megoszlása
8.3. Nyomtatók

A Polgármesteri Hivatalban használatban számtalan sok Minolta PagePro
1100L típusú lézer nyomtató működik, amelyek a helyi nyomtató szerep mellett
hálózati nyomtató szerepet is betöltenek. Ezek a nyomtatók nem kifejezetten a
hálózatos megosztást támogatják. Elég sok probléma adódhat ebben az esetben. A
másik fontos tény, hogy a hivatalban tintasugaras nyomtatók is működnek,
amelyek rálátásom szerint magas költséget emésztenek fel és a nyomtatott
dokumentumok minősége nem arányos a beruházandó költségekkel. Célszerű

67

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal hálózatának bemutatása
és optimalizálása
megoldás lenne a tintasugaras nyomatókat kivonni a rendszerből és helyette
lézernyomtatókat beüzemelni. Így jelentős költségeket lehetne megtakarítani. A
költségek csökkentése érdekében felmérést kellene készíteni az osztályokon belül.
Fel kellene mérni, hogy jelenleg a nyomtatók milyen kiosztásokban szerepelnek.
Javaslom a nyomtatók optimális kihasználását, ami alatt azt értem, ahol egy
irodában többen (3-4 fő) is tevékenykednek, ott egy irodában egy lézernyomtató
telepítése megfelelő lenne megosztással.
8.4. Notebook beszerzése

A hivatalnak szüksége lenne egy Notebook-ra, amely a különböző
rendezvényeken projektoros használatban működhetne. Emellé javasolnám több
USB csatlakoztatású memóriakártya (Pen Drive) beszerzését is az adatok
megfelelő és gyors mozgatásához.
8.5. Hálózat

A hivatalban eltöltött gyakorlatom alapján tapasztaltam, hogy az Erzsébet
téri épületben működik egy 100VG AnyLan szegmens, aminek cseréje aktuális
lenne egy

10/100 Gigabit Ethernet Switch-re, ami legalább 24 porttal

rendelkezik.
A probléma súlyosabb az Eötvös téri („Kék-ház”) épületben. A hálózathoz
nem lehet több számítógépet csatlakoztatni, az irodákban kevés a hálózati
végpont. Itt javasolnám a szakszerűbb hálózatkiépítést, új csatlakozási pontok
telepítését.

8.6. Továbbképzés

Az önkormányzati hivatal alkalmazottainak számítástechnikai képzését
szorgalmazni kell. Szükséges lenne egy ECDL tanfolyam is, amelyre alkalmas
lenne az ITP-18-as pályázaton nyert oktató terem.
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9. Összefoglalás

Nagy áttörést jelentett 2004 nyarán a fizikai eszközökre történő beruházás,
amely elsősorban 40 db IBM ThinkCentre A50P típusú számítógép megvásárlását
jelentette a hivatal számára. Természetesen emellett más fizikai eszközök vételét
is előnyben részesítette a hivatal.
A hardveres eszközök mellett azonban a szoftveres eszközökre is hangsúlyt
kell fektetni, különösen a Polisz rendszer kapcsán. A Polisz bevezetése
folyamatosan történik, de még nem minden számítógép szoftverparkjában
található meg az egységes rendszer. Ennek többnyire az oka, hogy a számítógépek
fizikai összeállítása, fizikai jellemzői nem megfelelőek. Ezért elsősorban a
megfelelő, optimális fizikai hátteret kell megteremteni és utána már a szoftveres
eszközök, programok is elérhetőek. A Polisz rendszer mellet a hivatali hálózat
szoftveres fejlesztésére is sor kerül, amely alatt a Novell 5-ös rendszer Novell 6os rendszerre frissítését értem. Ennek szükségessége az egyre növekvő hálózat
miatt indokolt.
A hivatal Erzsébet téri és Eötvös téri épületében az IP címkiosztás statikus.
Továbbiakban tervezi a statikus IP cím megszüntetését és helyette a DHCP
beiktatását.
Fontos momentum a Virtuális Magánhálózat megteremtése, hogy a
hivatallal kapcsolatban álló intézmények elektronikusan betekintést nyerhessenek
a hivatal által kezelt dokumentumaik közé. Ennek egyik alapvető problémája volt,
hogy az intézmények egy része nem rendelkezett internetes kapcsolattal, de mára
már ez a probléma elhárult.
Végső, de nem utolsó sorban kiemelném a Mantis hibabejelentő rendszert,
amely még a jelentős fejlesztések közé sorolható. A hivatal dolgozói, munkatársai
a rendszer segítségével (internet kapcsolat esetén) hibabejelentéseket tehetnek. A
beérkező hibákat sűrgősségi sorrendben elbírálják és a KanizsaNet 2000 Kft.
szakemberei ezt megfelelő hozzáértéssel orvosolni tudják.
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Zárószóként egy mottóval fejezném be a szakdolgozatomat, amely a
következő:

„Nekünk mégis csak elsősorban a jövő a fontos, a tradíció nem öncél előttünk …”

(Kner Imre)
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Függelék

[I] A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése

Erzsébet tér 7.

Polgármester

Polgármesteri Kabinet

Tanácsadók

Alpolgármester

Jegyző

Jegyzői Kabinet

Aljegyző
Önkormányzati és Jogi Iroda
Személyzeti és Törvényességi
Iroda
Üzemeltetési Iroda

Kontrolling Osztály

Gazdálkodási Osztály

Pénzügyi Iroda
Számviteli Iroda
Adóügyi Iroda

Művelődési és Sport
Osztály

Oktatási és Kulturális Iroda
Sportiroda

Városfejlesztési

Városfejlesztési és Beruházási

Osztály

Iroda
Vagyongazdálkodási Iroda
Településgazdálkodási Iroda
Településgazdálkodási Referens
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Eötvös tér 16.

Építéshatósági
Osztály
Szociális Osztály
Közigazgatási Osztály
Okmányiroda
Gyámhivatal

Király u.

Pályázati Iroda
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[II] Polgármesteri Kabinet szűkített leltára

KABINET
NEVE

SZÁMÍTÓGÉP
TÍPUSA

NYOMTATÓ
TÍPUSA

Polgármesteri
Kabinet
(Polgármester)

IBM
ThinkCentre
A50P

HP Deskjet
5150 helyi
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet
(Alpolgármester)

IBM NetVista

HP LaserJet 5L
hálózati
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet
(Titkárság)

IBM
ThinkCentre
A50P

HP LaserJet
1100 helyi
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet
(Kabinetvezető)

IBM
ThinkCentre
A50P

HP DeskJet
1220c hálózati
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet 5

IBM
ThinkCentre
A50P

HP DeskJet
1220c hálózati
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet
(Tanácsadók)

Más számítógép

HP DeskJet
610c helyi
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet
(Tanácsadók)

Más számítógép

Helyi
tintasugaras
nyomtató

SZOFTVEREK
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

NOVELL
CLIENT
Novell
Client

Novell
Client

Novell
Client

Novell
Client

Novell
Client

Novell
Client

Novell
Client
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Polgármesteri
Kabinet 8

IBM
ThinkCentre
A50P

HP DeskJet
1220c hálózati
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet 9

IBM
ThinkCentre
A50P

HP DeskJet
1220c helyi
nyomtató

Polgármesteri
Kabinet 10

IBM
ThinkCentre
A50P

HP LaserJet 5L
helyi nyomtató

Windows XP,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander
Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

Novell
Client

Novell
Clinet
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[III] A Jegyzői Kabinet szűkített leltára

KABINET
NEVE

Jegyzői Kabinet
1

Jegyzői Kabinet
2

Jegyzői Kabinet
3

Jegyzői Kabinet
4

Jegyzői Kabinet
5

Jegyzői Kabinet
6

SZÁMÍTÓGÉP
TÍPUSA

IBM
ThinkCentre
A50P

IBM
ThinkCentre
A50P

IBM
ThinkCentre
A50P

IBM
ThinkCentre
A50P

IBM
ThinkCentre
A50P

IBM
ThinkCentre
A50P

NYOMTATÓ
TÍPUSA

SZOFTVEREK

NOVELL
CLIENT

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

Nem
rendelkezik
nyomtatóval

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

HP LaserJet 5P
helyi nyomtató

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

Minolta PP
1100L hálózati
nyomtató

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client
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Jegyzői Kabinet
7

Jegyzői Kabinet
8

Jegyzői Kabinet
9

Jegyzői Kabinet
10

Jegyzői Kabinet
11

Jegyzői Kabinet
12

Jegyzői Kabinet
13

Sharp AR-121E

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

IBM
ThinkCentre
A50P

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

IBM NetVista

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky, Total
Commander

Novell
Client

IBM NetVista

HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky, Total
Commander

Novell
Client

Compaq

HP DeskJet
640c helyi
nyomtató és HP
LaserJet 2300
hálózati
nyomtató

Windows X98,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

Más számítógép

IBM
ThinkCentre
A50P

IBM NetVista
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Jegyzői Kabinet
14

Jegyzői Kabinet
(Jegyző)

Jegyzői Kabinet
(Aljegyző)

Jegyzői Kabinet
17

Más számítógép

HP LaserJet
1100 helyi
nyomtató

Windows XP,
Office 97,
Kaspersky, Total
Commander

Novell
Client

IBM NetVista

Nem
rendelkezik
nyomtatóval,
hálózati
nyomtatót
használ)

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client

IBM NetVista

Nem
rendelkezik
nyomtatóval,
hálózati
nyomtatót
használ

Windows XP,
CD Jogtár,
Office 97,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

IBM
ThinkCentre
A50P

Epson FX-1170
helyi nyomtató
és HP LaserJet
2300 hálózati
nyomtató

Windows 98,
CD Jogtár,
Office 2000,
Kaspersky,
Acrobat Reader,
Total
Commander

Novell
Client
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[IV] Számítógépek megoszlása a hivatalban

Számítógépek megoszlása

Pentium I (14 %)
Pentium II vagy III (45 %)
Pentium 4 (41 %)

[V] Monitorok megoszlása a hivatalban

Monitorok megoszlása

14 colos monitor (3 %)
15 colos monitor (45%)
17 colos monitor (49 %)
19 colos monitor (3 %)
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