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Bevezetés
A magas színvonalú gyógyászati szolgáltatásokat és a gyógy turizmust is magában foglaló fürdő és wellness
szektor nemzetgazdaságunk fontos alkotója. A szektor által elért bevételek jelenleg is számottevőek, aminek a
növelésére reális lehetőségek vannak.
Hazánk gyógy- és termálvíz, valamint egyéb vízforrás tekintetében kimagaslóan jó adottságokkal rendelkezik. A
mintegy ötszáz hazai fürdőből kettőszázhúsz nemzetközi mércével mérve is magas szolgáltatási színvonalat
képvisel.
Az egészség turizmusban erőteljes globális verseny alakult ki. A gyógy turizmusban hazánk, a kiváló
gyógyvizeinknek és a minőségi orvosi szolgáltatásoknak köszönhetően jó pozíciókkal rendelkezik.
Ugyanakkor a nem orvosi eszközökkel megvalósuló prevenció és egészség megőrzés, elsősorban a wellness és
élményfürdő szolgáltatások révén, jelentős piaci átrendeződést eredményezett. A világ turisztikai piacán az
úgynevezett barna (gyógy) medencéknek egyre nagyobb konkurensei az úgynevezett kék medencék. Ez
utóbbiak elvileg bárhol létesíthetők.
Világ jelenség az egészség felértékelődése, a prevenció szerepének növekedése, ami a szóban forgó szolgáltató
ágazat gazdasági pozícióját, illetve annak javulását tartósan biztosítja. A piaci versengésben a létesítmények
minősége, az alkalmazott technológiai rendszerek színvonala egyre nagyobb szerepet játszik. A vendégek
számára a specialitások vonzóak, aminek a kialakításában a technológia az egyik legdinamikusabban formálható
tényező.
A fürdő és wellness szolgáltatások racionális és gazdaságos fejlesztéséhez és működtetéséhez alapvető
nemzetgazdasági, illetve helyi érdek fűződik. Az elvárt eredmények azonban mindinkább csak a tudásalapú
szolgáltatási rendszerek kiépítésével és hatékony működtetésével valósulhat meg. Ebben a folyamatban
nélkülözhetetlen és meghatározó szerepet játszik az információ- és kommunikációtechnológia.
A tananyag a fürdővezetők, és az üzemeltető szakemberek számára nyújt koncepcionális és gyakorlati
ismereteket. Ezáltal az infokommunikációs rendszer fejlesztésének tudatos és aktív segítői, illetve a bevezetett
rendszer hatékony alkalmazói lehetnek.
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1. fejezet - Fontosabb alapfogalmak
és alapelvek
Bevezetés
Az információ- és kommunikációtechnológia alapfogalmainak és azok jellemzőinek megismerése fontos
feltétele a tudatos fejlesztésnek és alkalmazásnak. Az egységes értelmezett alapfogalmak segítik a különböző
szakmák szakembereinek jobb együttműködését és hatékonyabb kommunikációját.
Az IKT társadalmi és gazdasági jelentősége
Az információ a vállalkozások számára egyre fontosabbá váló erőforrás, amely nélkül hasznos produktumok,
azaz termékek vagy szolgáltatások nem hozhatók létre. Az informatika, az információ- és
kommunikációtechnológia (IKT) ismerete és használata nélkül ma már egyetlen szakma, de az egyének sem
lehetnek eredményesek. Napjainkban az infokommunikációs alapismereteket már az általános műveltség
résznek kell tekinteni.
Az informatika, az információ- és kommunikációtechnológia (IKT) korunk meghatározó gazdasági
szegmensévé vált. Hatása minden társadalmi és gazdasági területen jelentős. A jelen időszakban a különböző
szakterületek fejlesztésében éppen az információ- és kommunikációtechnológia alkalmazása játszhatja a
legfontosabb szerepet. Induljunk ki abból a magyarázatra nem szoruló (axiómaszerű) megállapításból miszerint:
Egy szakterület, egy vállalat vagy intézmény, vagy akár egy egyén sikerességét, versenyképességét, és
fejlődőképességét a jelen időszakban alapvetően az is meghatározza, hogy milyen mértékben és
hatékonysággal tudja befogadni és használni az információ – és kommunikáció-technológia (IKT)
eredményeit, eszközeit, lehetőségeit.
Az információ definíciója és fontosabb jellemzői
A mindennapi életben is, de a gazdasági, illetve a szakmai területeken különösen nagy jelentősége van a tiszta,
egyértelmű fogalomértelmezésnek. Ezért a fogalmak meghatározása itt sem kerülhető el. Kezdjük az IKT alkotó
szavaival.
Az információ ugyan olyan meghatározó összetevője a világnak, mint az anyag és az energia.
Az információ általában az organikus (élő) rendszerek vonatkozásában értelmezett. Az információra nem
vonatkozik a megmaradási törvény. Az információ létrehozható és megsemmisíthető. Ez utóbbi szükségessé
teszi az információ védelmét szolgáló megoldások és előírások létrehozását és bevezetését.
Információt képvisel minden olyan feldolgozott, értelmezett jel vagy adat, amelyet egy rendszer, a
működésének irányítására felhasznál. (Norbert Wiener).
Tágabb értelemben információnak nevezzük a létező, hozzáférhető és felhasználható ismereteket általában. Az
információ (a hír) az információtartalommal jellemezhető, amely csökkenti a bizonytalanságot, az információ
hiányt.
Az információ a rendszer és környezete, valamint a rendszer alkotói közötti kölcsönkapcsolatának sajátos
vetülete, az állapotok és az állapot változások visszatükrözése. Az információ olyan jel vagy adat által közölt
hír, amely valamely rendszer működése során keletkezik, és más rendszerhez eljutva, ott valamilyen reakciót,
viselkedést vált ki.
Az információ előállítása rendkívül sokféle lehet:
• adatgyűjtés, tárolás, feldolgozás,
• egyszerű visszakeresés,
• rendezés,
• csoportosítás,
3
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• adatintegrálás,
• adatelemzés.
A számítástechnikához kötődő információk megjelenítési formája a következő lehet:

A jel vagy adat csak akkor közvetít információt, ha
• az állapotok és jelek között megfeleltetés létezik,
• a jelet vevő egységnek, rendszernek van valamilyen fogalma a jelet adó rendszerről.
A jelhez tehát fogalomnak kell társulni. Az összefüggést az 1. ábra szemlélteti. A megértés folyamata:
• a jel, az adat észlelése,
• a fogalmak, ismeretek kapcsolása a jellel / adattal,
• megértés útján információ képződik, ami felhasználható.
Az információ valamilyen cél érdekében értelmezett, feldolgozott, az adott helyzetben a felhasználó számára
aktuális, tematikus adat, amely esetenként nélkülözhetetlen, vagy hiánya nehézségeket, veszteségeket jelenthet.
Az adatokból származtatott információ segít a döntések meghozatalában azzal, hogy csökkenti a döntések
bizonytalanságát.
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1. ábra. A jel/adat ás a fogalom kapcsolata
A kommunikáció a társadalmi és a gazdasági életben, azok fejlődésében rendkívül fontos szerepet játszik. A
termelő és szolgáltató vállalkozások hatékonyságának is egyik meghatározója a kommunikációs rendszer
fejlettsége.
A kommunikáció egy térben és időben lejátszódó folyamat, amely kapcsolatot teremt a kommunikáló
objektumok, rendszerek (személyek, technikai berendezések, stb.) között.
A kommunikáció magában foglalja az üzenetképzés, a továbbítás és a fogadás, valamint az értelmezés
folyamatát. A kommunikáció általános modelljét a 2. ábra szemlélteti.
Az üzenet küldője és fogadója közötti kapcsolatot a kommunikációs csatorna, vagy általánosan a közvetítő
közeg, a médium teremti meg. Médium nélkül nem lehetséges kommunikáció. A kommunikációs csatorna
alapvető jellemzői:
• a sávszélesség (maximális átviteli sebesség [bit/s]),
• a jel – zaj viszony,
• a hatótávolság,
• a csatorna fizikai tulajdonsága.
A közvetített üzenetek értelmezése, vizsgálata három szempont szerint történhet:
• Szemantikai vizsgálat: a jelsorozat jelentésének vizsgálata, értelmezése.
• Szintaxis. A mondat (üzenet) felépülés szabálya, az ennek való megfelelés vizsgálata. Nyelvtan.
• Pragmatikus szint. Az üzenet megértése, értelmezése.
Napjainkra a hálózati kommunikáció szerepe nagyon jelentőssé vált. A hálózati kommunikációban, - amint azt
az ábra is mutatja, - a kommunikáló felek egyben hálózati csomópontként tekinthetők.

2. ábra. A kommunikáció általános modellje
A technológia definíciója
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A technológiának, mint rendszernek az alkotói:
• az ember, aki
• a célok,
• a módszerek,
• az információk,
• a tudás és a tapasztalat hordozója;
• az eszközök (gép, szoftver), amelyek az ember által működésbe hozva, célszerű változást eredményeznek az
adott munka tárgyán;
• a személy(ek) vagy munkatárgy(ak), akikre/amelyekre a változást,illetve eredményt létrehozó folyamat
irányul.

Az IKT a tágan értelmezett informatika, alkalmazás és technológia orientált területe. Egymástól nem
függetleníthetően
• vállalati, intézményi;
• országos;
• globális
információ- és kommunikációtechnológiai rendszerekről beszélhetünk.
Vállalati szinten többféle megnevezéssel találkozhatunk:
• Vállalati IKT rendszer;
• Vállalati informatikai rendszer;
• Számítógépes integrált vállalatirányítási rendszer;
• Integrált vállalatirányítási rendszer;
• Vállalati infokommunikációs rendszer.
Természetesen nem a megnevezés, hanem a megvalósult rendszer funkcionalitása és hatékonysága a lényeg. A
továbbiakban a vállalti információ- és kommunikációtechnológia helyett, a rövidség kedvéért, az informatika
megnevezést is használjuk.
Vállalati informatikai infrastruktúra
A vállalatok, intézmények hatékony működése egyre
infokommunikációs infrastruktúra fejlettségétől is függ.

nagyobb

6
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

mértékben

a

rendelkezésre

álló

Fontosabb alapfogalmak és
alapelvek

Az infrastruktúra fontosabb összetevőit a 3. ábra mutatja be.

3. ábra. Az informatikai infrastruktúra vázlata
Informatikai infrastruktúra fejlődésének néhány jellemzője:
1. A kommunikációs hálózatok gyors terjedése és integrálódása, beleértve ebbe a mobil és az eszközhálózatokat
is.
2. Az adatbázisok mérete növekszik, elérésük egyszerűsödik.
3. A felhasználói felületek egyszerűsödnek, és egyre sokrétűbbé válnak.
4. A szolgáltatások bővülnek. Multimédiás szolgáltatásokat egyre szélesebb körben alkalmazzák.
5. A vállalati informatikai infrastruktúra szervesen kapcsolódik a nagyterületi infrastruktúra rendszerekhez
szolgáltatásokhoz. (Internet, mobil szolgáltatók, stb.).
A vállalatok számára fontos döntési problémaként merül fel, hogy az alaptevékenységük informatikai hátterét a
vállalaton belül teremtsék meg, vagy külső szolgáltatást (outsorsing) vegyenek igénybe. A fürdő és wellness
vállalkozásoknál a feladat kihelyezés megoldás lehet. Az ügyviteli feladatok kihelyezése általában nehézség
nélkül megoldható. A fürdő és wellness technológiákhoz közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs
rendszereknél a teljes feladat kihelyezés általában nem célszerű. A beléptetés, a vendég mozgás követése, a
vízgépészeti rendszerek szabályozása, vezérlése és számítógépes felügyelete, stb. bár technikailag külső
szolgáltató cég igénybevételével is megoldható, a tapasztalatok szerint ezeket a feladatokat az egység saját
szakemberei hatékonyabban el tudják látni.
Az úgynevezett felhőalapú információ- és kommunikációtechnológiai szolgáltatások az infrastruktúra terén
új üzleti modellt jelentenek. A számítási felhő onnan kapta a nevét, hogy az informatikában az Internet
szolgáltatást felhő szimbólummal jelölik.
A felhőalapú IKT minimális vagy nulla beruházás mellett professzionális informatikai környezetet biztosít. A
számítási felhők világában az informatikai cégek nem szoftver terméket, hanem szoftveres szolgáltatást
árulnak. A kisméretű felhasználói szervezetek számára ez egy olyan informatikai környezetet biztosít, amely a
klasszikus modellben eddig nem volt számukra elérhető, a nagyobb vállalkozások számára pedig egyszerre
jelent költségelőnyt és nagyfokú rugalmasságot.
A felhőalapú informatikai szolgáltatásokra fordított kiadások egy vállalat költségvetésében működési kiadásként
jelentkeznek. A szolgáltatás nagyon rövid időn belül használatba vehető. Az éves megtakarítás versenyelőnyt
jelenthet.
A vállalati informatikai stratégia
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A korábbi informatikai fejlesztések tanulságai
A vállalatok, intézmények világszerte jelentős pénzösszegeket fordítottak és fordítanak ma is az információs
rendszerük fejlesztésére. A tetemes ráfordítások azonban nem mindig hozzák meg a várt eredményeket. A 4.
ábra egy széleskörű felmérés eredményét mutatja. Az ábra azt tükrözi, hogy a vállalati informatikai fejlesztések
milyen arányban voltak sikeresek, illetve csak kompromisszumok árán elfogadhatóak vagy sikertelenek.
Látható, hogy a sikeres informatikai projektek részaránya növekvő tendenciát mutat, de a csak
kompromisszumok árán elfogadható valamint a sikertelen megoldások aránya ennek ellenére jelentős.
Okulásként érdemes tehát megvizsgálni, hogy mi okozhatja a még mindig kedvezőtlen helyzetet.

4. ábra. Az IKT fejlesztési projektek minősítésének eredményei
Az IKT fejlesztések kudarcainak fontosabb okai a fürdő és wellness szakmai területen is tanulságként
szolgálhatnak. A fontosabb kudarc okok között a következők említhetők:
• Az alkalmazást befogadó vállalkozások oldalán jelentkező okok:
• A vezetők nem megfelelő szemlélete;
• A rendszerszemlélet hiánya;
• A vállalati információs rendszert, annak fejlesztését és működtetését, nem a vállalati stratégiai fontos
részekét kezelik.
• A helyi vezetők és szakemberek hiányos informatikai ismerete.
• Az informatikai szakma (fejlesztő, szállító) oldalán jelentkező okok:
• o Szakmai „csőlátás”;
• o A fejlesztők, illetve a szállítók, a már meglévő megoldásaikat igyekeznek többször értékesíteni, ami
óhatatlanul a helyi specialitások és igények figyelmen kívül hagyását jelenti;
• o Saját képességeik túlbecsülése.
• o A helyi szakemberek ismereteinek és igényeinek figyelmen kívül hagyása.
Egy szervezet sikeres és versenyképes működésének fontos feltétele, hogy az informatikát, illetve az
információ- és kommunikációtechnológiát a stratégia szintjén kezelje.
Az informatikai stratégia fogalma
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Az informatikai stratégia az informatikának, illetve az információ – és kommunikációtechnológiának, az
adott szervezetben betöltött alapfunkcióit és kapcsolódásait, valamint a terület fejlesztési céljait és
módjait határozza meg.
Az informatikai stratégia fő tartalma:
• a fejlesztési irányok, a célok és a műszaki koncepciók kidolgozása és dokumentálása;
• az informatikai rendszer és szervezet működésének meghatározása;
• a funkcionális szervezeti egységek közötti informatikai együttműködés szabályozása;
• a személyi állomány rendszeres továbbképzése.
A szervezetek, az intézmények, az ember-gép rendszerek, a létesítmények, a hálózatok, a termelő és szolgáltató
folyamatok működésének elemzése, tervezése vagy fejlesztése, továbbá a racionális üzemeltetés ma már, az
informatikai, az IKT ismeretek nélkül nem lehetséges. Az információ, az információ- és a kommunikációtechnológia fontos szerepet tölt be a részek, a funkcionális egységek (pl.: a vállalati részlegek) integrált
rendszerbe szerveződésében. Többek között emiatt kell az IKT-t a vállalati stratégia szintjén kezelni.
Egy informatikai fejlesztés csak akkor lehet sikeres, ha minden szakterület, részleg aktívan részt vesz a
helyi igények és követelmények, a belső és külső kapcsolódások megfogalmazásában és
dokumentálásában.
Egy új informatikai rendszer bevezetése s csak a helyi szakemberek aktív közreműködésével lehet sikeres.
A hatékony üzemeltetés pedig a rendszer megfelelő szintű ismeretét feltételezi.
Hálózati alapismeretek
A régi modellt, miszerint egy szervezet összes számítástechnikai igényét egyetlen nagyszámítógépnek
(mainfreme-nek) kellett ellátnia, felváltotta az a megoldás, hogy a munkát több, egymástól függetlenül működő,
de egymással összekötött, egymással kommunikáló számítógép végezi. Az ilyen rendszereket számítógéphálózatnak nevezzük.
A számítógép-hálózat kifejezésen számítógépek összekapcsolt rendszerét értjük. Két vagy több
számítógépet összekapcsoltnak mondunk, ha azok adat, illetve információcserére képesek.
Ma már nem csak az összekötött számítógépek, és azok perifériái alkothatják a kommunikációs hálózatot.
Jelenleg éppen az az erőteljes trend érvényesül, hogy az információ- és kommunikációtechnológia a fizikai
világba, gépi eszközeink világába is behatol. Egyre kiterjedtebben használjuk az úgynevezett mérőhálózatokat
és az eszközhálózatokat. Ezért a kommunikációs hálózat egy tágabb értelmezést kap.
Általánosan a hálózaton olyan, egymással kommunikációra képes eszközök együttesét értjük, amelyeket
valamilyen közös vezetékes vagy vezeték nélküli közvetítő közeg (médium) kapcsol rendszerbe.
A hálózati rendszer elemei közötti kommunikáció feltételeit és szabályait a hálózati protokoll rögzíti. Egy
hálózati rendszer fontos jellemzője az alkalmazott protokoll. Az idők folyamán nagyon sokféle protokoll került
kifejlesztésre. Ez rendkívüli módon megnehezíti a hálózatok összekapcsolását és együttműködését, a hálózatok
konvergenciáját. Az utóbbi években megindult egy egységesedési folyamat. Ennek eredményeként, várhatóan
már középtávon, az IP protokoll (Internet Protokol) alkalmazása válik általánossá.
A hálózatok többféle szempont szerint osztályozhatók. A fontosabb osztályozási szempontok a következők:
• A hálózatba kapcsolt egységek elrendezése, struktúrája szerint (5. ábra).
• adatsín, BUS struktúra;
• csillag struktúra;
• mech struktúra, (egy egység minden szomszédjához közvetlenül kapcsolódik).
• Kiterjedés szerint (6. ábra)

9
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Fontosabb alapfogalmak és
alapelvek
• nagyterületi hálózat (városi- és világháló);
• helyi hálózat.
• Átviteli közeg szerint (6. ábra)
• vezetékes
• vezeték nélküli (rádiófrekvenciás, RF).
• Kapcsolási mód szerint
• vonalkapcsolt;
• csomagkapcsolt

5. ábra. Fontosabb hálózati struktúrák

6. ábra. A hálózati rendszerek osztályozása kiterjedés és átviteli közeg szerint
A hálózati összeköttetésben passzív és aktív elemek vesznek részt. A csatlakozók, a vezetékek, illetve
általánosan a közvetítő közeg a hálózat passzív elemei.
A hálózatok aktív elemei:
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A hálózatba fűzött egységek, szerepüket tekintve felhasználók (kliensek) vagy szerverek lehetnek. Ma már sok
rendszerben a kettős szerep is előfordul.
Gazdaságossági és rendszertechnikai döntés kérdése, hogy a kliensek és a szerver között milyen szintű
munkamegosztás valósuljon meg. A skálázás lehetőségét az 1.7. ábra foglalja össze.
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7. ábra. A kliens és szerver munkamegosztásának lehetséges skálázása
Összefoglalás
Az informatika, az információ- és kommunikációtechnológia (IKT) ismerete és használata nélkül ma már
egyetlen szakma, de az egyének sem lehetnek eredményesek. Napjainkban az infokommunikációs
alapismereteket már az általános műveltség résznek kell tekinteni.
Az első tanulási egységben áttekintett, illetve megismert fogalmak hosszabb távon is alapot szolgáltatnak ahhoz,
hogy a nagyon gyorsan fejlődő és szélesedő információ- és kommunikációtechnológiát megfelelően használni
tudjuk.
Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse az információ fogalmát és jellemzőit.
2. Vázolja és jellemezze a kommunikáció általános modelljét!
3. Az informatikai infrastruktúra definíciója és jellemzői.
4. Definiálja és jellemezze a vállalati IKT stratégiát!
5. A hálózati rendszerek főbb jellemzői és osztályozási lehetőségei.
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2. fejezet - Megatrendek. Fontosabb
jellemzőik és hatásuk
Mottó: Gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan!
Bevezetés
Egy hatékony vállalati infokommunikációs rendszer kiépítésénél és üzemeltetésénél két fontos szempontnak,
illetve tényezőnek kell érvényesülni. Egyrészt ismerni kell a szakterületen érvényesülő tendenciákat és
lehetőségeket és ezek ésszerű kihasználására kell törekedni. Másfelől fel kell tárni azokat a rendszer
specifikumokat, amelyek a felhasználói területet jellemzik. Esetünkben ezek a fürdő és wellness egységek
informatikai szempontból fontos rendszer sajátosságait jelentik. Ez a tanulási egység a külső lehetőségek
megismerését teszi lehetővé. Rendezőelvként a globálisan érvényesülő megatrendek szolgálnak.
A megatrendek hálója
A trendek, tendenciák felismerése első lépés az intelligens alkalmazkodás és a tudatos cselekvés felé. Egy-egy
felismeréshez általában csak igen jelentős ráfordítás árán juthatunk el.
A megatrendek általában több évtizedes időtávon globálisan érvényesülő hatások és változási tendenciák. A
felismerésük, a jellemzőik megértése, valamint a hozzájuk való intelligens alkalmazkodás nem nélkülözheti a
rendszerszemléletet.
Egyrészt döntően a megatrendek formálják azokat az erőforrásokat, amelyekre egy vállalkozásfejlesztés, benne
az informatikai fejlesztés is építhet. A megatrendek áttekintése azzal az előnnyel is jár, hogy felszínre kerül
néhány olyan alapelv, illetve tendencia jellegű törvényszerűség, amelyekre a munkánk során tudatosan
építhetünk.
A világban természetesen jelentős számú megatrend érvényesül. Itt azonban csak azokkal foglalkozunk,
amelyek a gazdaság szempontjából jelentősek. Ezek között a következők említhetők:
• Globalizáció és párhuzamosan a regionalitás erősödése;
• Konvergencia folyamatok a műszaki fejlődés jelentős mozgatói. Fontosabb érvényesülési területei, fajtái:
• építőelem és eszköz szintű konvergenciák;
• technológiai szint;
• szolgáltatás és üzleti szintű konvergenciák.
• Paradigmaváltás a gazdaságban és a műszaki fejlesztésben;
• A biztonság igényének növekedése
• energia és nyersanyag-ellátás biztonsága;
• adat és szoftver védelem;
• tulajdon védelem;
• privát szféra biztonsága, stb.
• Az információ- és kommunikációtechnológia átlagosnál gyorsabb növekedése és fejlődése, valamint
erősödő befolyása a társadalmi – gazdasági élet minden területén.
• Hálózat korszak
• hálózati szerveződés;
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• eszközhálózatok;
• ellátó láncok;
• szolgáltató hálózatok.
• Digitalizálás
• digitális eszközök és rendszerek;
• digitális mérés, adatgyűjtés;
• digitális jelfeldolgozás.
• Technológiai dimenzióváltás
• nanotechnológia;
• biotechnológia;
• űrtechnika.

8. ábra. A globalizáció hatása a vállalkozásokra, a K+F tevékenységre
A megatrendek tárgyalását az bonyolítja, hogy azok nem izoláltan jelennek meg, hanem sok szálon, bonyolult
kölcsönhatásban vannak egymással. A kölcsönhatás példájaként a globalizáció és az információ- és
kommunikációtechnológia említhető. Az utóbbi elősegítette a globalizáció kibontakozását, ami viszont
gerjesztően visszahatott az információ- és kommunikációtechnológia fejlődésére. A megatrendek közötti
szövevényes kapcsolódást és kölcsönhatást a 8. ábra érzékelteti.

14
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Megatrendek. Fontosabb jellemzőik
és hatásuk
Globalizáció
Egyetlen vállalkozás sem vonhatja ki magát a globalizáció hatása alól. A nemzetközi vállalatok, szolgáltatók a
gazdaságban jelentős szerepet játszanak. A szállodaiparban például számos globális szállodalánc működik. A
szállodalánc tagjai gyakran egységes infokommunikációs rendszert használnak.
Az információ és kommunikációtechnológia mai fejlettségi szintje sem jöhetett volna létre a globalizáció nélkül.
A hatás azonban kölcsönös. A nemzetközi piaci, a technológiafejlesztési és a kulturális együttműködések
elengedhetetlen feltétele a világot átfogó kommunikációs hálózat megléte.
A globalizáció hatásai, lehetőségei, illetve kényszerítő nyomása a vállalkozások szintjén is megjelenik. Ezért a
továbbiakban néhány olyan általános szempontot emelünk ki, és taglalunk, amelyeket csaknem valamennyi
területen működő vállalkozásnak célszerű figyelembe venni. A kiemelt szempontok és hatások az informatikai
fejlesztéseket is befolyásolják.
Elég általánosan ismert és elfogadott egy vállalkozásnak az a globális absztrakt modellje, amely szerint
működéséhez erőforrásokat használ fel, amiket produktumokká, termékké vagy szolgáltatássá konvertál.
Tekintsük először a vállalkozások működéséhez szükséges erőforrás biztosításának a kérdését. A globalizáció
egyik lényegi jellemzője éppen a gazdasági erőforrások, a tőke, az információ, a munkaerő, az áruk
szabad áramlása. A vállalkozási erőforrások biztosítása szempontjából ez komoly előnyként és lehetőségként
értékelhető.
Amint azt a 9. ábra is mutatja, a globalizáció révén a vállalati erőforrások biztosításának merítési bázisa,
potenciálisan az egész világpiac. Azonban az ebből adódó előnyök kihasználásának az a feltétele, hogy az
erőforrás kiválasztásakor funkciónként és kategóriánként rendezett és aktualizált adatok, információk álljanak
rendelkezésre.
Nemzetközi szinten a fürdő, a wellness és a szálloda technikai, technológiai rendszereket gyártó cégek száma
több ezer, az általuk gyártott termékek száma tízezres nagyságrendű. A szakértők által kimunkált tudás, ami
például az adott területen a döntést befolyásoló trendek formájában jelenhet meg, különösen hasznos lehet.
A globalizálódott világban minden produktum, - esetünkben a fürdő-, a wellness-, illetve a hotelszolgáltatások - végső soron, a világpiacon, vagy legalább is a regionális piacon méretnek meg. A
versenyképes működés érdekében tehát aktuális ismeret szükséges a vállalkozás produktumának piacáról és a
versenytársakról, azok termékeiről, illetve esetünkben a szolgáltatásaikról.
A vázoltakból egyértelműen kitűnik, hogy a globalizáció egyik folyományaként a vállalkozások csaknem
nap, mint nap komoly informatikai és kommunikációs kihívással néznek szembe. A mai körülmények
között a racionális döntések előkészítése és meghozatala jelentős szellemi kapacitás meglétét igényli a
vállalkozásoknál.
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9. ábra. A globalizáció hatása a vállalkozásokra, a K+F tevékenységre, illetve az információ igényre
Általában a kis- és közép méretű vállalkozások, ide sorolhatók a fürdők és wellness hotelek is, a nem
rendelkeznek akkora szellemi és informatikai kapacitással, ami a globalizáció említett kihívásaihoz elegendőek
lennének. Ezért a szövetkezés az adott szakma információs bázisának megteremtéséhez előnyös lehet.
A globalizáció egyre jobban Dél-kelet Ázsiai, főleg kínai arculatot ölt. Kínában az elmúlt néhány évtizedben
létrejött egy kb. 400 milliós középosztály. Tagjai egyre többet utaznak. Vajon kellően ismertek-e hazánkban a
potenciális új vendégek kulturális szokásai, valamint a fürdő és wellness igényei?
Amennyiben a magyar fürdők részesedni akarnak a globális, fürdő/wellness túrizmusból, akkor az információs
rendszerüket is ehhez kell igazítani. Például a vendéget kiszolgáló eszköz felületek, a tájékoztatások többnyelvű
kialakítása szükséges. A belső és a külső arculat, beleértve az Interneten történő többnyelvű megjelenést is,
szintén nagyon fontossá vált.
A konvergencia megatrend jellemzése és hatása
Jelen időszakban a konvergencia mind a gazdasági, mind pedig a műszaki területen nagyon gyakran előforduló
fogalom. Ez nem tekinthető véletlennek. A konvergencia ugyanis az üzleti területnek és a műszaki fejlesztésnek
egyaránt az egyik legerőteljesebb katalizátora.
A technológiafejlődési módok, illetve alapelvek közül kettőt emelünk ki, amelyek szorosan összefüggenek a
konvergencia folyamatokkal. Minőségileg új megoldás jöhet létre
• a korábban különálló dolgok (entitások) összekapcsolása, integrációja, konvergenciája révén, vagy
• a dolgok részekre bontása, szeletelése útján, ami a mikrovilág, a méretcsökkenés felé haladást jelenti. Ez
utóbbi további technológiai konvergenciáknak nyit utat.
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A technológiafejlődés két módozatát, néhány példa említésével, a 10. ábra szemlélteti.

10. ábra. Két gyakori technológiafejlődési mód: konvergencia és szeletelés, méretcsökkentés
A konvergencia megatrend elsősorban a nagyhatású, széles körben használt technológiák összefonódása,
integrációja révén bontakozott és bontakozik ki, és itt fejti ki jelentős társadalmi és gazdasági hatását.
Elsősorban a digitalizálás terjedése két újabb, globális szintű konvergencia folyamat kibontakozását indította el.
Az egyik ilyen jelentős konvergencia folyamat az információ- és kommunikációtechnológia valamint a
médiaipari technológiák között zajlik. (Digitális TV és rádió).
Ugyancsak fontos változások és lehetőségek forrása a mérő-adatgyűjtő technológia és az IKT közötti
konvergencia. Az említett globális méretű konvergencia folyamatokat összefoglalóan a 11. ábra mutatja.
Ezek a globális méretű konvergencia folyamatok számos kisebb hatókörű konvergenciák kialakulását és
létrejöttét eredményezték.

11. ábra. A globális méretű konvergencia folyamatokat összefoglaló vázlata
A korábban különálló és eltérő kommunikációs technológiák és szolgáltatások konvergenciája ahhoz a
drasztikus változáshoz vezetett, hogy a valamikori telefonos, illetve kábeles cégek a hang, az adat (Internet) és a
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videó (TV) szolgáltatást ma már egy vezetéken tudják biztosítani. Ezt a konvergencia folyamatot vázolja a 12.
ábra.

Az előnyök egyike, hogy egy felhasználónak például egy hotelnak csak egy szolgáltatóval kell szerződést kötni.
Új létesítménynél a kábelezés is egyszerűbb és olcsóbb.
A meghatározó konvergencia folyamatok struktúrájának feltárása, további hasznos információkkal szolgálhat a
műszaki - gazdasági fejlesztésekhez. A konvergencia érvényesülésének fő területeit és a strukturális
kapcsolódásokat a 13. ábra foglalja össze. Az ábra a szakemberek, a vezetők számára átfogó áttekintést ad
azokról a nagyhatású folyamatokról, amelyeknek eredményeit célszerű hasznosítani.

13. ábra. A fontosabb konvergencia területek strukturális elrendezése
A technológiák összekapcsolódása az informatikai építőelemek szintjén is megvalósul. Jó példa erre az
úgynevezett intelligens érzékelők kialakulása. Az intelligens érzékelőkben három fontos funkció és technológia
konvergenciája, integrációja valósul meg. Ezek:
• az érzékelés,
• a processzor alapú jel feldolgozás,
• a rádiófrekvenciás kommunikáció.
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A funkciók egy szerelési egységbe kerülésével, nagyon kompakt, és további konvergenciák kialakulásának
lehetőséget biztosító megoldás jött létre. Egy ilyen inegrált egység vázlata látható a 14. ábrán.
Az intelligens érzékelők alap építő alkotóját képezik az egy re kiterjedtebben alkalmazott nezeték nélküli
mérőhálózatiknak is. A vezeték nélküli mérőhálózatok a fürdő és wellness vállalkozások területén számos
hatékony megoldás alkalmazását teszi lehetővé.
A technológia konvergenciának ezt az eredményét azért érdemes kiemelni, mert ez hozzájárulhat a
fürdő/wellness területek infokommunikációs fejlesztéséhez is. Ezekből az egységekből vezeték nélküli
mérőhálózat alakítható ki. A hálózat csomópontjai a 2.7. ábrán bemutatott egységek alkotják.

14. ábra. Az Intelligens érzékelő három technológia konvergenciája, illetve integrációja révén jött létre
A vezeték nélküli mérőhálózat segítségével zárt vagy nyitott területekről, az ott levő tárgyakról,
folyamatokról, új módon gyűjthetünk fontos adatokat adatokat. A vezeték nélküli mérőhálózatok jól
beintegrálhatók a vállalkozás száítógépes infokommunikációs rendszerébe.
Az érzékelt jellemzők skálája rendkívül széles lehet. Például: hőmérséklet, páratartalom, nyomás, víz
szennyezettség, szivattyú csapágy rezgés, klór tartalom, Ph érték, stb.
Könnyű belátni, hogy a konvergenciának ez az eredménye a fürdő létesítmény üzemeltetését
biztonságosabbá, energetikailag és gazdaságilag hatékonyabbá tudja tenni.
Egy kockacukornál alig nagyobb egységekből a fürdő vendégek számára észrevehetetlen, biztonságos
mérőhálózat alakíthetó ki. A hálózatot állandó vagy alkalmi jelleggel építhetjük ki. Ezzel új szintre emelhető
a fürdő vagy hotel létesítmény üzemeltetése, irányítása. Például a létesítmény működésének kritikus pontjainak
állapotáról a vállalat, illetve egy adott részleg vezetője rádiótelefonon vagy Interneten bármikor tájékozódhat. A
mérőhálózat riasztást küldhet SMS formájában. A kétirányú rádiókommunikáció a vezető, illetve a felelős
szakember számára távoli beavatkozást is lehetővé tesz.
Az elmondottakból az is kitűnik, a vezeték nélküli mérőhálózat más hálózatokkal is együtt tud működni. Ez a
hálózatok szintjén megvalósuló konvergenciát példázza. A felépítés és a kiszolgálás fontosabb területeit a 15.
ábra mutatja.
Egy vezeték nélküli mérőhálózat a létesítmény üzemeltetésében a következő funkciókat láthatja el:
• rendszer monitoring;
• folyamat irányítás (szabályozás, vezérlés);
• komplex rendszer felügyelet.
Egy fürdő vagy szálloda épület , illetve vízgépészeti gépeinek, berendezéseinek folyamatos műszaki felügyelete,
a fő egységek műszaki állapotának nyomonkövetése fontos feladat. Ezzel jól biztosítható a rendszer megkívánt
műszaki megbízhatóságának a fenntartása. Ezen a területen a vezeték nélküli mérőhálózat alkalmazása
különösen előnyös lehet.
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15. ábra. A vezeték nélküli mérőhálózat vázlata
A vezeték nélküli mérőhálózat a létesítmény rendszer általános biztonságát is szolgálni tudja. A rendkívüli
eseményekről, rendellenes állapotokról valósidejű üzeneteket tud küldeni az illetékes személyek számára.
Ugyanakkor a vezérléssel vagy szabályozással a folyamatokba is be tud avatkozni.
A készülék szintjén megvalósult technológia konvergenciát jól példázza a mobil telefon, annak is az
úgynevezett okos telefon változata. A globálissá vált mobil telekommunikáció arra is jó példa, hogy a több
szinten megjelenő és egymást erősítő konvergenciák világmértű társadalmi-gazdasági változásokat
eredményezhetnek. A harmadik és negyedik generációs (3G/4G) mobil kommunikációs technológiákban a
szolgáltatások konvergenciája igen kiterjedt módon valósulhat meg, amint azt a 16. ábra is szemlélteti.

16. ábra. A mobil telefon a készülék szinten megvalósuló konvergenciát példázza.
Paradigmaváltás a gazdaságban és a műszaki fejlesztésben
A korszellem, vagy más szóval a paradigma a gondolkodásmódnak, a vélekedéseknek, az értékeknek és a
problémák kezelési módjainak azt összességét jelenti, amit egy adott társadalom, vagy szűkebben, egy
közösség általánosan elfogadott.
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Minden kornak megvan a maga korszelleme, azaz paradigmája. Minden korszellemet - részben vagy egészen meghatározza a saját kora, és minden kort alapvetően megjelöl és befolyásol az önmaga által is elfogadott
paradigma.
A múlt század utolsó két évtizedében a több hullámban megjelenő világméretű energia- és nyersanyagválság már jelezte a gazdasági paradigmaváltás szükségességét.
A korábbi, az ipari társadalom névvel illetett korszak uralkodó paradigmája a gazdaságban leegyszerűsítve a
következőkben foglalható össze:
• A gazdaságnak csaknem kizárólagos mozgatója a profit minél nagyobb és gyorsabb növelése volt.
• Ennek a törekvésnek a megvalósítása főleg az extenzív jellegű termelésbővítéssel történt.
• Erősen pazarló fogyasztásösztönzés folyt. Nyíltan hangoztatott jelszó volt, hogy fogyasszunk, hogy
termelhessünk. (Pl.: eldobható fényképezőgép).
• Az energia- és anyagtakarékosság és a környezet védelme nem volt lényegi szempont.
A válságok sorozata után kibontakozó, és ma is formálódó új globális paradigma a gazdálkodásban és a műszaki
fejlesztésben, a következőkkel jellemezhetők:
• A profit és a versenyképesség növelése, mindezt azonban
• az innováció,
• a tudásalapú gazdálkodás, a minőség előtérbe helyezése és javítás, valamint,
• az anyag és energiatakarékosság megvalósítása mellett.
• Az életminőség megőrzése, illetve javítása.
• A fenntartható gazdasági növekedés elősegítése.
• Az ökológiai egyensúly és a környezeti állapot megőrzése.
• A minőség centrumba állítása.
• A termékeknek és szolgáltatásoknak a valós felhasználói igényekhez igazodó megtervezése és létrehozása.
• Az alapvető szolgáltatásokhoz, - beleértve az elektronikus szolgáltatásokat és kiemelten a közösségi jellegű
szolgáltatásokat, - egyenlő hozzáférés biztosítása.
Ma már minden fejlesztési projektben ennek az új paradigmának a szellemében kell a konkrét követelményeket,
valamint a célrendszert megfogalmazni. Az új paradigma érvényesülésében az infokommunikációnak
kiemelt szerepe van.
Az elektronikus szolgáltatások döntő része fontos szerepet játszhat, illetve már játszik is az új paradigmákra
épülő társadalmi és gazdasági élet megteremtésében.
Az életminőség, ami az új paradigma fontos része, és amelynek meghatározása ma is viták tárgyát képezi,
kétségtelenül a technikai, technológiai világgal is szoros kapcsolatban van. A munkahelyünkön, a lakásunkban
vagy azon kívül, a minket körülvevő technológiák, termékek és szolgáltatások, - a jól megtervezett és
megvalósított minőség révén, - közvetlenül vagy közvetve, az életminőségét pozitívan befolyásolhatja. (17.
ábra).
A szolgáltatásokban is előtérbe kerülő testre szabás igénye legtöbbször szintén az informatika
alkalmazása révén valósulhat meg.
A termékek és a szolgáltatások egyre fokozódó versenyében a minőség nagyon fontos rangsoroló szemponttá
lépett elő. A minőség a gyártók és szolgáltatók számára több szempontból is nagyon komoly kihívást jelent.
Többek között azért is, mert a felhasználó általában már egy funkció problémás működése alapján is az
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egész rendszert rossznak ítéli. Ennek manapság az Interneten hangot is adhat. Úgynevezett robosztus, azaz
hibatűrő rendszerekre van igény, amelyekben ma már a szoftverek fontos szerepet játszanak.

17. ábra. A mérnökség által létrehozott eszközök, termékek, termelő és szolgáltató technológiák is szolgálhatják
az életminőséget
A minőség kérdésének is sokféle megközelítése létezik. Témánk kapcsán a nem megfelelő minőség alatt az
előírásos állapottól való eltérést értjük. A technikai és technológia fejlődés egyre bonyolultabb rendszerek
kialakulásával is együtt jár. Többek között a már említett konvergenciának is ez a velejárója.
A technikai rendszerek egyik fontos minőségi jellemzője a műszaki megbízhatóság. A funkciók, a különböző
szerkezetek és egységek összekapcsolásával általában romlik a műszaki megbízhatóság. Vagyis adott időszakot
tekintve a rendszer hibamentes működésének valószínűsége csökken.
A műszaki fejlesztésben az említett probléma orvosolására több új paradigma született. Ezek közül itt hármat
megemlítünk:
• A tesztelés, a diagnosztizálás beépítése a szerkezeti egységekbe, illetve a rendszerbe, általában
szoftvertámogatással.
• A rendszerek távfelügyeletének és távdiagnosztikájának megvalósítása. (Gép-gép kommunikáció; M2M
paradigma).
• A kritikus helyeken, párhuzamos kapcsolásban, tartalék egységet kell betervezni és alkalmazni. (hideg, vagy
meleg tartalék). Pl.: az infokommunikációs rendszerek biztonságos működése érdekében szünetmentes
áramforrás alkalmazása.
A régi és az új globális paradigma összevetéséből látható, hogy a változások igen jelentősek. Általában is
megfogalmazhatjuk, hogy a paradigmaváltások hatása, eredménye mindig számottevő. A rendszertechnikában
célszerű ezt tudatosan figyelembe venni.
A komplexitás időben növekszik. Ez nagymértékben a megatrendeknek, azok, bonyolult kölcsönhatásának is a
következménye. A puszta tapasztalat is azt mutatja, hogy a komplexitás növekedésével a fejlesztés erőforrás
ráfordítási igénye általában nem lineárisan, hanem valamilyen hatványgörbe szerint növekszik. Ez is indokolja,
hogy a rendszertechnikai folyamatban időről időre célszerű feltenni azt a kérdést, van - e szükség, illetve van-e
lehetőség az ésszerű paradigmaváltásra.
A 18. ábra szemléletesen mutatja, hogy a paradigmaváltás teljesen új, és kedvezőbb pályát határoz meg a
fejlesztési problémák megoldása számára. Annak a kritikus pontnak a meghatározása, amikor a váltás
szükségessé válik nem könnyű feladat. A rendszerszemlélet azonban itt is sokat segíthet.
Az elmondottakra jó példa a mikroprocesszor gyártásában megvalósult paradigmaváltás. A processzor
teljesítmények növekedésével egyre bonyolultabbá és költségesebbé vált a gyártmányok minőségének
végellenőrzése, diagnosztizálása. Ezt a folyamatot komplex és egyre drágább célműszer rendszerrel lehetett csak
elvégezni. Amint az a 19. ábrán látható ennek fajlagos költség görbéje rohamosan növekedett.
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18. ábra. A paradigmaváltás hatása
A problémát végül is egy technológiai paradigmaváltás oldotta meg, olyan módon, hogy a diagnosztikát
beépítették az egyedi termékbe. Ennek a teljesen új szemléletben megszületett megoldásnak a jelentőségét
akkor foghatjuk fel igazán, ha belegondolunk, hogy világszerte az emberiség több százmilliárd olyan eszközt
használ, amelyben processzor működik.
A vezetők, a fejlesztéseket végző szakemberek számára az is tanulságos, hogy a gazdasági szektorok között
érvényesülő kölcsönhatás eredményeként az említett alapelvet néhány évvel később a gépkocsi ipar is átvette. A
gépjárművek mikrokontroller hálózati rendszerének (CAN) egyik feladata a használat közbeni műszaki
diagnosztizálás. A példát általánosítva mondhatjuk, hogy a fejlesztések fontos erőforrása lehet a különböző
szakmai területek új eredményeinek, illetve módszereinek a megfelelő adaptálása is.

19. ábra. Példa a technológiai paradigmaváltásra és annak hatására a mikroprocesszor gyártásban
A fürdőgépészeti rendszerek fejlesztésében a mikrokontroller hálózatok és a beépített diagnosztika alkalmazása
jelentős műszaki előrelépést jelenthet. Az eszközhálózatokat természetesen célszerű összekötni a helyi
számítógépes hálózattal és azon keresztül az internettel. Ez utóbbi a lehetőséget ad arra is, hogy a gép gyártója
vagy karbantartója távolról kapcsolatot teremtsen egy-egy géppel. (Távdiagnosztika).
Az érzékelő technika és a beágyazott rendszerek jelentős szerepet töltenek be a biztonság és a hatékonyság
növelésében. Mindkét terület fejlődési üteme gyorsuló, és lényegesen meghaladják az átlagos ipari növekedés
mértékét.
A beágyazott rendszerek a fürdő létesítmények korszerűsítésében is megjelentek. Példaként említhető az
elektronikát magában foglaló beléptető forgó villa, vagy szekrényzár.
A beágyazott rendszerek főbb jellemzői:
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• processzoralapúak,
• előzetesen meghatározott cél szoftver alapján működő egységek, amelyek szervesen beépülnek a befoglaló
technikai rendszerbe, annak valósidejű működését, érzékelés és jelfeldolgozás alapján, vezéreli és/vagy
szabályozza.
• a befogadó fizikai/kémiai/biológiai környezetükkel intenzív, valós idejű információs kapcsolatban állnak,
• a befogadó környezet befolyásolása; valós idejű érzékelés, kiértékelés, döntés, beavatkozás valósul meg,
• működésük autonóm,
• szolgáltatás biztosak,
• a felhasználó számára általában “láthatatlanok”.
• kiegészítő funkciók lehetnek:
• ember-gép kapcsolat (interfész);
• vezetékes vagy vezeték nélküli kommunikáció.
A gépekbe, műszaki rendszerekbe beépülő érzékelés és mesterséges intelligencia általában kiegészítő
funkcióként szolgálja a biztonságot. Markáns trend azonban, hogy a biztonsági funkciók bővülnek,
tökéletesednek, és az alkalmazási területek folyamatosan szélesednek.
Az információ- és kommunikációtechnológia átlagosnál gyorsabb növekedése és fejlődése, befolyásának
erősödése (Megatrend)
A számítástechnika és a telekommunikáció a polgári élet területén a második világháború után indult
fejlődésnek. A két területen a hatvanas évek végére már jelentős technikai eredmények születtek. Ezek nyomán
már elindultak azokat a konvergencia folyamatok, amelyek a kilencvenes évekre létrehozták az információ- és
kommunikációtechnológiát. Ez egyben egy világméretű gazdasági átrendeződést is eredményezett, amit
vázlatosan a 20. ábra szemléltet.
Az információ- és kommunikációtechnológia a legjelentősebb globális gazdasági szektorrá vált, amelyik a
társadalmi és gazdasági élet minden területére rendkívül jelentős hatást gyakorolt, és ez a hatás a belátható
időtávon biztosan fennmarad.

20. ábra. A technikai és technológiai fejlődés egyik legjelentősebb változása
A gazdaság, ezen belül a szolgáltatások szempontjából az információ- és kommunikációtechnológia, annak
fejlődése és eredményei, meghatározó fontosságúak. Ez érthető, hiszen a széleskörű vizsgálatok tanúsága
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szerint, a globális gazdasági fejlődés, illetve növekedés negyven százaléka az információ- és
kommunikációtechnológia közvetlen vagy közvetett hatásának eredményeként jön létre.
A versenyképesség és annak fenntartása érdekében a vezetőknek, a fejlesztésekben is közreműködő
szakembereknek, az IKT kapcsán a következő fontosabb tényezőket célszerű szem előtt tartani:
• Az információ- és kommunikációtechnológia területén érvényesülő fejlődési trendek nagymértékben
mérvadóak a koncepciók, illetve a stratégiai tervek kimunkálása során.
• A hatékony hálózati kommunikáció által biztosított adat, információ és tudás elérés, illetve megosztás
alapvető fontosságú a fejlesztési projektek megvalósítása során. (Internet, Intranet, Extranet).
• Az információ- és kommunikációtechnológia fontos szerepet játszik a részek integrálásában,
rendszerré szervezésében.
Az információ- és kommunikációtechnológia, mint a legnagyobb és legösszetettebb globális gazdasági
szegmens rendkívül sokféle mozgást, sajátosságot, trendet, fejlődési törvényszerűséget mutat. Ezek közül azokat
foglaljuk pontokba, illetve jellemezzük röviden, amelyek a vállalkozások szempontjából fontosnak
mutatkoznak:
1. Az IKT fejlődési üteme a jövőben is meghaladja az ipari átlagot és ezzel befolyásoló hatása is növekszik.
Döntően meghatározza az automatizálás fejlődését.
2. Amint azt a 21. ábra mutatja, az automatizálás globális fejlődést négy markáns vonulat jellemzi, nevezetesen:
a. a gépekbe, berendezésekbe beágyazott intelligencia és kommunikációs képesség; (Például
automatizált beléptető rendszerek vagy automatizált fürdő gépészeti rendszerek)
b. az ügyvitel automatizálás, és a mérnöki, menedzseri munka számítógépes támogatása, beleértve a
hálózati kommunikációt;
c. a technikai nagyrendszerek, IKT infrastrukturális rendszerek;
d. a környezet jellemzőit mérő, feltáró környezeti intelligencia, a mérőhálózatok, a monitoring rendszerek.
A különböző szintek összekapcsolásában jelentős fejlesztési lehetőségek vannak. Példaként említhető a
számítógépes
és
az
eszköz
hálózatok
összekapcsolása.

21.
ábra.
Az
információ- és kommunikációtechnológia, az automatizálás, egymással is kapcsolódó, meghatározó fejlődési
vonulatai
3. A különböző termelő és szolgáltató ágazatokban jelenleg és hosszabb távon is a fejlesztés egyik meghatározó
eleme az információ- és kommunikációtechnológia nyújtotta lehetőségek kihasználása.
4. Az információ- és kommunikációtechnológia egyre erőteljesebben behatol a fizikai világba, megjelenik
a gépekben, a berendezésekben, az épületekben, a környezetünkben. Az eszközökbe, berendezésekbe
beágyazott intelligencia és kommunikációs képesség a technológiafejlesztés új és hatékony lehetőségét
nyújtja.
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5. Egy szakterület, egy vállalat vagy intézmény, egy egyén sikerességét, versenyképességét, és
fejlődőképességét ma alapvetően az is meghatározza, hogy milyen gyorsan, milyen mértékben és
hatékonysággal tudja adaptálni és használni az információ- és kommunikációtechnológia eszközeit,
eredményeit, lehetőségeit.
6. Továbbra is érvényesek a különböző szakemberek áltat feltárt és a nevükhöz kapcsolódó trendek, illetve
tapasztalati törvényszerűségek. Ezek a következők:
• Moore-törvény. A mikroprocesszorok (számítógépek), az integrált áramkörök kapacitása, teljesítménye
mintegy tizennyolc hónaponként megduplázódik.
• Gilder-törvény. A elérhető hálózati sávszélesség maximuma általában évente megháromszorozódik.
• Metcalf-törvény. A hálózat kommunikációs értéke a csomópontok számának növekedésével négyzetesen
emelkedik. A csomópontok növelésével viszont a fajlagos, azaz az egy felhasználóra számított költség
nem változik. Az esetek többségében inkább csökkenés következik be.
• Ruettger-törvény. A felhasznált tárolási kapacitás általában évente megduplázódik. Az USA-ban ez hét
havonként megtörténik.
• Shugart-törvény. A mágneses adattárolók egy bitjének ára tizennyolc havonként feleződik.
7. A mindenütt elérhető hálózati kapcsolat létrejöttében és fejlődésében a vezeték nélküli hálózatok játsszák a
főszerepet. A vezeték nélküli kommunikáció térhódítása és a Moore- törvénynek megfelelő fejlődési üteme
még középtávon biztosan fennmarad.
8. A rádiófrekvenciás azonosítási technológia (RFID) alkalmazása gyors ütemben növekszik. A technológia
fejlődése, a rendszerek megbízhatóságának javulása egyre több alkalmazási terület bekapcsolását
eredményezi. A fejlesztések egyre jobban lehetővé teszik az RFID technológiák globális alkalmazását. Az
IKT ezen új területe a többek között a szolgáltatások korszerűsítésének egyik meghatározó mozgatója lett.
Kialakulóban van egy új, globális információ- és kommunikációtechnológiai terület a ”Tárgyak Internetje”
(Internet of Things).
Az elmúlt tíz, tizenkét évben számos alkalmazás fejlesztő informatikai cég jelent meg a piacon integrált
vállalatirányítási rendszer ajánlatával. Ezek az integrált vállalatirányítási rendszerek zömében tömegtermelést
folytató nagyvállalatok számára kerültek kifejlesztésre. A fürdő/wellness szektor igényeit kielégítő integrált
informatikai rendszerek piaci kínálata nagyon szerénynek mondható.
A hálózatosodás megatrendje
A behálózva kifejezés Barabási Albert-Lászlótól a nemzetközileg elismert rendszerkutatótól származik, és arra
utal, hogy korunkat a különböző hálózati rendszerek sokasága egyre jobban meghatározza.
A hálózat általános definíciója
Általános megfogalmazásban a hálózat emberek, dolgok (entitások) közötti rendezett kapcsolódások, relációk.
A számítógép-hálózat kifejezésen számítógépek összekapcsolt rendszerét értjük. Az eszköz hálózaton olyan,
egymással kommunikációra képes eszközök együttesét értjük, amelyeket valamilyen közös vezetékes vagy
vezeték nélküli közvetítő közeg (médium) kapcsol rendszerbe. (Például hálózatba főzött automatikus beléptető
kapuk).
A hálózat alkalmazás fontosabb jellemzői, követelményei:
• az adat, illetve az információ átadás hibamentes megvalósítása;
• az erőforrások megosztása;
• általában a kétirányú kommunikáció biztosítása;
• a rendszer kommunikációs biztonságának növelése, például kerülő adatáramlási utak szolgáltatásával;
• a gazdaságos működés és a rugalmas fejlesztés biztosítása;
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• az autonóm és az integrált működés együttes megvalósítása;
A számítógépes hálózatok egyre fontosabb szerepet töltenek be a vállalkozások életében. A hálózatok
teljesítménye és megbízhatósága egyre növekszik. A fejlődés azt eredményezi, hogy maga a hálózat lesz a
számítógép. Az egyedi, különálló eszközökkel szemben a HÁLÓZAT válik az alapvető információs
erőforrássá.
Egy vállalat háromféle számítógépes hálózatot használhat (22. ábra):
• a közismert nyitott világhálót, az Internetet;
• az Intranetet, amely egy vállalat zárt magánhálózata;
• az extranetet, amely az együttműködő üzleti partnerek zárt magánhálózata.
Egy vállalkozás (fürdő, hotel) az Interneten keresztül tarthatja a kapcsolatot a külvilággal. Itt mutathatja meg
magát, de itt jelenhetnek meg a működését, a szolgáltatás színvonalát megítélő szabad vélemények is.
Egy személynek vagy szervezetnek a hálózathoz kétféle viszonya lehet:
• PASSZÍV SZEREP. A személy csak használja az erőforrásokat, de új, vagy új módon rendezett ismereteket
nem ad a rendszerbe.
• AKTÍV SZEREP. Új információkat, ismereteket szolgáltatásokat ad a rendszerhez, azaz részese az
információs erőforrások bővítésének.
Az igényes, nyitott vállalkozások felvállalják az Interneten való aktív szereplést. Az aktív szerephez az Internet
működésének és szabályainak alapismerete feltétlen szükséges.
A vállalati informatikai erőforrások külső és belső támadások elleni védelme, pontosabban a védelem
megszervezése, fontos vezetői feladat. A megfelelő védelem többek között egy hatékony tűzfal kiépítésével, és
annak igény szerinti korszerűsítésével biztosítható.
A kommunikációs hálózati- és médiatér
Az EU 2013-ig kutatás-fejlesztési projektjében (FP7) kiemelt feladatként szerepel az egységes és átfogó
kommunikációs hálózati- és médiatér tudományos, technikai és technológiai feltételeinek kialakítása.
A cél, hogy személyi kapcsolatokon túl, bármilyen tartalom, bárhol és bármikor elérhető legyen. A cél
megvalósításának feltételei a következők:
• a teljes hálózati lefedettség biztosítása;
• a különböző vezetékes és vezeték nélküli hálózati rendszerek simán, zökkenőmentesen megvalósuló,
hatékony és biztonságos együttműködése;
• a tartalmak olyan strukturálása, amely a könnyű elérhetőséget segíti.
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22. ábra. Az Internet, az Intranet és az extranet fontosabb sajátosságai
A vállalkozásoknak célszerű tudatosan arra törekedni, hogy ezt a nagyon nagy lehetőséget biztosító globális
infokommunikációs infrastruktúrát a maguk számára minél jobban kihasználják. A mindenütt jelenlevő hálózati
kommunikációs tér összetevőit a 23. ábra vázolja

23. ábra. A mindenütt jelenlevő, komplex hálózati kommunikációs médiatér elemei és kapcsolódásuk
Ebben a mindenütt jelenlevő hálózati térben a mobil személyi készülékek univerzális kommunikátorokká
válnak. Ezt a mobil készülékekbe beépülő különböző hálózati csatolók (interfészek) teszik lehetővé. Ezt vázolja
a 24. ábra.
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24. ábra. Mobil eszközök univerzális kommunikációs eszközzé válnak
Összefoglalás
Az előzőekben vázolt megatrendeket és azok jelenlegi és jövőbeni hatásait, a fürdő és wellness üzleti területen
folyó infokommunikációs rendszerfejlesztéseknél, mindenképpen célszerű figyelembe venni. Erre többek között
azért is szükség van, mert a hazai fürdő és wellness szolgáltató szektornak a globalizálódott egészség
túrizmusban kell hosszútávon is versenyképesnek maradni.
A vízbázisú szolgáltatásokkal összhangban a vállalati információ- és kommunikációtechnológiai rendszer
színvonala is nagymértékben hozzájárul a szolgáltatás egészének minőségéhez. Csak egy komplex, a rugalmas
fejlesztést lehetővé tevő rendszerrel biztosítható, hogy az informatika gyors fejlődéséhez alkalmazkodni
lehessen. A változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás egyik lehetséges megoldása az úgynevezett elosztott
intelligenciájú informatikai rendszerek, tudatos alkalmazása.
Ellenőrző kérdések
1. Milyen megaterendek befolyásolják a vállalatvezetést, illetve a komplex műszaki fejlesztési tevékenységet?
2. Melyek a globalizáció, a paradigmaváltás és a technológiai konvergenciák vállalati döntéseket is befolyásoló
hatása?
3. Az információ- és kommunikációtechnológia fejlődésének főbb jellemzői és gazdasági hatásai.
4. Jellemezze az Internetet, az Intranetet és az Extranetet!
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3. fejezet - Rendszerelméleti,
rendszertechnikai alapok
Bevezetés
Minden vállalkozás egy komplex ember-eszköz rendszer. Ezen belül a vállalat informatikai rendszere maga is
egy sajátos komplex rendszer, amely a vállalati működés egyfajta modellje. Ennek megfelelő szintű kialakítása
és hatékony működtetése szükségessé teszi a rendszerelméleti és rendszertechnikai alapismereteket. A hallgatók
ennek a tanulási egységnek a segítségével a rendszerelmélet, és a rendszertechnika fontosabb ismereteit
sajátíthatják el.
A rendszerszemlélet és a rendszertechnika kialakulása és hatása
A vállalati informatikai rendszer tervezésében, fejlesztésében való részvétel, a kimunkált megoldások tudatos és
hatékony használata nem nélkülözheti a rendszerszemléletet, a rendszertechnikai alapismereteket. Az
informatikai rendszer, mint a neve is mutatja maga is rendszer. Kialakítása több szakterület
szakembereinek együttműködése révén lehetséges. A különböző szakmák közös nyelve éppen a rendszer
nyelv.
A tudomány és technika jelentős fejlődésének hatására, a XX. század második felére lényegesen megváltoztak a
tudományos és technológiai kutatás és a műszaki fejlesztés feladatai és ezek jellege. A korábbi, erősen analitikus
szemléletű megközelítési módszerek, az egyre komplexebb problémák megoldására nem, vagy csak részlegesen
alkalmazhatók. Kialakul az általános rendszerelmélet, ami jelentősen kötődik Ludwig Bertalanffy nevéhez.
Az általános rendszerelmélet gerjesztően hatott a rendszerszemlélet terjedésére. Kialakultak a szakterületi, a
szakági rendszerelméletek. A rendszerszemlélet jelentős ismeretelméleti előrelépést hozott.
A vizsgált rendszerek nem csak belső sajátosságuk, hanem környezetbe való beágyazódásuk révén kerülnek
vizsgálatra, leírásra.
Létrejött az irányítás, a vezérlés és szabályozás általános elméleti tudománya a kibernetika. (Wiener és
Assby). A kibernetikai, irányításelméleti megközelítés gyorsan behatolt a különböző szakterületekre és gyors
fejlődést indított el.
A rendszertudományokra alapozva a műszaki területen létrejött a rendszertechnika, mint a komplex
problémák kezelésének, megoldásának a technológiája.
A technikai-, technológiai rendszerek fő életszakasza szerint a rendszertechnika a következő módon tagolható:
• a tervezés rendszertechnikája,
• a megvalósítás rendszertechnikája,
• az üzemeltetés rendszertechnikája.
A rendszertechnika alkalmazott rendszerelmélet, és a rendszerszemlélet módszeres alkalmazását és
érvényesítését valósítja meg
• a probléma feltárásában,
• a rendszer és környezete definiálásában,
• a rendszer tervezésében,
• a rendszer megvalósításban,
• a rendszer üzemeltetésében.
A rendszer fogalma
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A rendszer az egyik legáltalánosabb fogalmunk. Valamennyi szak és tudomány terület használja ezt a fogalmat.
Az egyik elterjedt egyszerű meghatározás a következő:
A rendszer, valamilyen ismérv vagy vizsgálati szempont szerint, egységet alkotó, egymással
kölcsönkapcsolatban álló objektumok halmaza.
A rendszer csak környezetével összefüggésben vizsgálható.
A rendszer és a rendszert leképező modellek létrehozási folyamatának megértése a rendszertechnika
szempontjából nagyon fontos. Ennek a folyamatnak a fő elemeit a 25. ábra foglalja össze.

25. ábra. A rendszer és rendszermodell képzés folyamata
Az ember az, aki a törekvésének, feladatának, céljainak alapján határol le egy részt a végtelen kiterjedésű és
bonyolultságú valós világból, amit rendszerként tekint. A rendszer és a rendszert leképező modellek létrehozási
folyamatának megértése, a rendszertechnika, ezen belül az informatikai fejlesztés szempontjából nagyon fontos.
Az informatikai rendszer ugyanis a vállalat működését hivatott leképezni, modellezni.
A vállalkozás korrekt rendszerleírása, illetve rendszermodelljei alapján alakítható ki a hatékony
infokommunikációs rendszer. Ez a rendszermodellezési folyamat csak a helyi szakemberek aktív
közreműködésével lehet eredményes.
Az adott szempontból egészet képező rendszer, része annak a világnak, amelyből céljainknak megfelelően
lehatároltuk, része egy nagyobb átfogó rendszernek, illetve a környezetének.
Minden rendszer holon, azaz egyidejűleg egész és rész. (26. ábra)

26. ábra. A holon fogalom értelmezése
A gazdasági életben egyre több területen építik fel a vállalkozások szervezetét és működését a holon elv
alkalmazásával. A tapasztalatok szerin ezzel nagymértékben fokozható a rugalmasság és a hatékonyság. A holon
alapú működés kiépítése különösen azokon a gazdasági területeken mutatkozik előnyösnek, ahol a termékeknél,
illetve szolgáltatásoknál az úgynevezett testre szabás igénye jelentkezik.
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A rendszerhatár definiálása az alkotók taxatív felsorolása, vagy a rendszer funkciói (folyamatai) alapján
lehetséges (27. ábra). A későbbi félreértések és rosszirányú megoldások elkerülése érdekében a pontos rendszer
meghatározás, és annak dokumentálása nagyon fontos.
A funkció alapú rendszer meghatározás az elemző és a tervező feladatoknál lényegesen tágabb teret nyit a
jó megoldások kimunkálására. A különböző ember alkotta dolgok (gépek, szoftverek, stb.) éppen a funkciójuk
révén válnak alkotójává, aktív részévé egy nagyobb befogadó rendszernek. Az informatikai rendszerek
tervezésében ezért játszik fontos szerepet a funkció alapú rendszer leírás, illetve modellalkotás. A
rendszeralkotókat a kapcsolódások, a relációk (összefüggések, viszonylatok, csatolások, kapcsolatok,
kötődések) fűzik egymáshoz.
A vállalkozási rendszerek bonyolultsága, vagy másként a komplexitása, a tervezésük, a vizsgálatuk, és az
irányításuk során egyaránt szükségessé teszi a modellezés alkalmazását. Mint említettük az informatikai
rendszer megvalósítása is ezt igényli.

27. ábra. Rendszerhatár definiálási módok
Modell és modellezés
A modell a valós eredeti világ (rendszer) adott szempontból lényeges jellemzőit megjelenítő, leképező
objektum.
A modell a világ leírásának, megértésének az eszköze. A modell a világra vonatkozó ismereteink kifejezője,
és az emberi kommunikációnak is fontos eszköze.
A modellezés fogalma kettős jelentésű; egyrészt a modellalkotás folyamatát jelölheti, másrészt az információ
szerzés hatékony módja, a modell felhasználásával. (lásd: számítógépes szimulációs modellek.) A valós világ és
a modellezett világ kapcsolatát, és ezek fontosabb jellemzőit a 28. ábra foglalja össze. Az ábrával is
összhangban azt mondhatjuk, hogy a modell maga is egy olyan speciális rendszer lehet, amelynek az
alapfunkciója információszolgáltatás. Természetesen a tapasztalataink alapján is rögzíthetjük, hogy nem minden
információt szolgáltató rendszer modell.
A modellezett világban mód nyílik a virtuális idő használatára is. Így a rendszervizsgálatok akár nagy
időhorizonton elvégezhetőek, elfogadható hosszúságú valós idő alatt.
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28. ábra. A valós rendszer és a modell kapcsolata.
A rendszer általános, úgynevezett fekete doboz szintű modellje (29. ábra), a bemeneti és a kimeneti jellemzők
relációja alapján ad képet a globális egészként való működésről.
A struktúra a rendszert alkotó elemek elrendezettségét, és az elemek közötti kapcsolatokat, relációkat tükrözi.
(30. ábra). A rendszerek működése, tervezése, illetve elemzése szempontjából a struktúra az egyik meghatározó
rendszerjellemző.

29. ábra. A rendszer általános modellje
A gyakorlatban nagyon sokszor a struktúra módosítása, illetve új struktúrák létrehozása a probléma megoldás
eszköze. Ismert elemek újszerű elrendezése új minőséget eredményezhet.
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30. ábra. A rendszerstruktúra kibontása
A rendszerelmélet, a rendszertechnika számos struktúra sémát ismer. A rendszer ismeretének mélysége szerint
megkülönböztetünk
• osztályzási struktúrát (általános megjelenési formája a fa struktúra),
• sorrendi és hierarchikus viszony struktúrát,
• a működésnek megfelelő dinamikus viszony struktúrát.
A dinamikus viszonystruktúra szolgáltat alapot a rendszer működésének algoritmus szintű leképezéséhez,
végül is a számítógépes modell megalkotásához.
Számítógépes modellezés
A modellezésen belül a számítógépes modellezésnek kitüntetett szerepe van. Ennek az a magyarázata, hogy itt
az ember és a gép nagyon jól kiegészíti egymás képességét. Az ember nagyon bonyolult logikai modellek
megalkotására képes, ugyanakkor az emberi agy ezek dinamikus működését nem tudja megvalósítani. A
számítógépek viszont a modellek számos állapotát tudják nagy sebességgel előállítani, ennek révén juthatunk
hasznos adatokhoz, információkhoz.
A számítógépes modellezés folyamatának globális blokkvázlatát az 31. ábra szemlélteti. A modelleket általában,
így a számítógépes modellt is csak akkor alkalmazhatjuk a valós problémák megoldására, ha
megbizonyosodunk az általa produkált eredmények valósághűségéről. A számítógépes modellezésnél ugyanis
több szinten követhetünk el hibát, így a modellalkotásnál, a formalizálásnál, az algoritmizálásnál és a
programozásnál. A számítógépes modelleket ismétlődő feladatoknál alkalmazzuk.
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31. ábra. A számítógépes modellezés általános folyamata
Kibernetikai alapelvek. Irányítási alapmodellek
Egy vállalkozás csak akkor érheti el célját, ha a célhoz vezető folyamatokat megfelelő mederbe tereli, más
szóval irányítja azokat. Korábban már szó volt a kibernetikáról, amely az irányításnak, a kormányozásnak az
általános tudománya. Eredményeit hasznosítva, adaptálva jött létre a gazdaságkibernetika.
A vállalkozás információ- és kommunikációtechnológiai rendszerének éppen az a rendeltetése, hogy a
rendszer célszerű működését, annak irányítását segítse. Érthető tehát, hogy az informatikai rendszerek
kiépítésében és működtetésében a kibernetikai alapelvek döntő szerepet játszanak.
A kibernetika és az irányítástechnika tudománya az automatizálásnak is az alapját képezi. Az automatizálás az
épülettechnikában, a létesítmény-üzemeltetésben is egyre nagyobb teret kap.
Több szempontból indokolt tehát, hogy az irányítástechnika alapgondolatát, alapmodelljeit megismerjük.
Ezek mind a gazdasági, mind pedig a műszaki jellegű problémáknál bizonyítottan segítik a munkaképes
megoldások kimunkálását. Az irányítástechnikának két absztrakt alapmodellje a vezérlés és a szabályozás.
Ezek láthatók a 32. ábrán.
Mindkét modell két alrendszerre tagolódik. Az absztrakt modellekben a vezérelt és a szabályozott alrendszerek
funkciója elsődlegesen a célszerű anyagi és energetikai transzfer folyamatok lebonyolítása. A vezérlő, illetve a
szabályozó alrendszerek elsődlegesen az információs folyamatokért felelősek.
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32. ábra. A rendszerirányítás két alapmodellje: vezérlés és szabályozás
A vezérlésnél, mint ahogy ez a 3.8. ábrán is látható, a hatáslánc nyitott, a szabályozásnál a visszacsatolás révén
viszont zárt. Egy vezérlési rendszer azt csinálja, amire utasították, illetve beállították. Ezzel szemben a
szabályozási rendszer dinamikusabb, mert a kimenetekről érkező visszacsatolt adatok, jelek alapján, a
környezeti hatások ellensúlyozásaként, bizonyos alkalmazkodásra, korrekcióra is képes.
A gazdasági életben a két modell közül a szabályozás a jelentősebb mivel a visszacsatolás egyrészt az
ellenőrzést, másrészt a környezeti hatások bizonyos fokú tolerálását is lehetővé teszi.
A 33. ábra a szabályzás rendszerén belül a szabályzó alrendszer alapfunkcióit és azok strukturális kapcsolatait
részletezi. Megjegyzendő, hogy a műszaki gyakorlatban részben eltérő fogalmakat használnak. Például a cél
vagy terv meghatározó funkció helyett az alapjel vagy referencia jel képzése szerepel. A modellnek a
gazdálkodásban való használatóságát is szem előtt tartva, célszerűbb általánosabb fogalmakat használni. Ezzel a
szabályozás alapelve nem sérül.
A modell a mederbe terelés, a szabályozni kívánt jellemzők egy meghatározott tartományba tartása
nézőpontjából képezi le a gazdasági folyamatokat. Mint említettük, az absztrakt modellben a szabályozott
alrendszer alapvetően az anyag és energia transzfer folyamatokért felelős, amíg a szabályzó alrendszerben
elsődlegesen információs folyamatok zajlanak.

33. ábra. A szabályzó folyamat funkciói és kapcsolatuk.
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Fontos megjegyeznünk, hogy csak akkor tekinthetünk egy gazdasági folyamatot szabályozottnak, ha a
várható kimenetét előre megtervezzük. Erre szolgál a cél meghatározó funkció. Ilyen kimenet lehet például az
összes bevétel, a nyereség, a határidők, a fajlagos anyag felhasználás, a minőség, a teljesítmény, az átfutási idő,
stb. A gazdasági rendszerekben a célmeghatározás a rendszer szerves részét képező vezetés feladata. Ezért
beszélünk önszabályzó tulajdonságról.
A tényadatok a visszacsatolás révén jelennek meg és vethetők össze a terv adatokkal. A különbségképző
egység feladata a terv és a tényadatok összehasonlítása. Amennyiben a különbség nagyobb, mint az előre
meghatározott, a különbségképző szerv az eltérési értéket, vagyis a hibát eljuttatja a döntéshozó szervhez. Ez
elindítja az igény szerinti beavatkozást.
A folyamatjellemzők célnak megfelelő mederben tartásának fontos eszköze a működési, illetve a technológia
leírás, ami a reális norma- és terv-számok értékeit is tartalmazza. Ez a szabályozási forma a rendszer
teljesítményét a kívánt szinten igyekszik tartani.
A gazdasági gyakorlatban nem tudunk minden jellemzőt előre megtervezni. Erre általában nem is kell törekedni,
mivel néhány lényeges rendszerteljesítmény mutató megragadása és kézbentartása révén a jellemzők jelentős
része önbeálló módon adódik.
Fontos szabályként rögzíthetjük, hogy a megtervezett kimenetek működés közben kialakult értékeinek
visszacsatolásáról kötelezően gondoskodni kell. Ezt a szempontot az információs rendszerek kialakításánál is
szem előtt kell tartani. Sajnos ennek elmulasztása nagyon sok esetben tapasztalható.
Adaptív szabályozás
A gazdasági rendszerek úgy nevezett tanuló rendszerek. A tanulás saját működésükre és a környezetük
viselkedésének megismerésére is vonatkozik. Ez a gazdasági rendszerek úgy nevezett öntanuló tulajdonsága.
Elsősorban a külső változások lehetnek azok, amelyek struktúra-váltást, illetve struktúra-módosítást
generálhatnak, ami egyben új célra állást is jelent. Az irányítástechnika szempontjából ez a folyamat adaptív
szabályozásnak tekinthető, ami a gazdasági rendszereknél az önszervező tulajdonságnak felel meg. A 34. ábra
az adaptív szabályozás vázlatát mutatja.

34. ábra. Az adaptív szabályozás sémája
A 35. ábra azt érzékelteti, hogy a gazdasági rendszerekben a vezetők időről időre a szinten tartó, illetve az
átstrukturálás, áttervezés révén új célra és teljesítmény szintre állító adaptív szabályozáson kell, hogy
munkálkodjanak. Az új célra és teljesítményszintre állítás új erőforrások bekapcsolásával, vagy a meglevők új
strukturális elrendezésével valósulhat meg.
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A mai gyorsan változó gazdasági világban a rugalmas alkalmazkodásnak, vagyis az adaptivitásnak nagyon nagy
jelentősége van. Arra kell törekedni, hogy a vállalkozás informatikai rendszere tegye lehetővé ezt a
rugalmas alkalmazkodást. A nem megfelelően kialakított informatikai rendszer bizonyos fokig gúzsba kötheti
a vállalkozást. Tehát a gazdálkodási rendszerekben a szinten tartó, és az adaptív szabályzás együtt biztosítják a
hatékony működést és a műszaki fejlődést.
Az irányítástechnikai (kibernetikai) alapelvek alapján kialakított informatikai rendszer két fontos szabálynak a
betartását segíti.
Ezek a következők:
• Csak azok az adatok kerüljenek gyűjtésre, visszacsatolásra, amelyek az elemzéseket, a döntéseket segítik.
• A szabályozni kívánt jellemzők tényadatai azokhoz jussanak el, akik a megvalósításáért, illetve a
döntéshozásért felelősek;
Az adat utakat, az adatok áramlását az említett két szabálynak megfelelően kell kialakítani.

A célon tartó (fenntartó) és az új célra állító (adaptív) szabályozás váltakozása a vállalkozás irányításában.
Ágens technológia
A társadalmi, gazdasági élet változásai, ezen belül a technikai és technológiai fejlődés időről időre létrehozzák
azokat az elméleteket, módszereket és megoldásokat, amelyek alkalmasak az új kihívások kezelésére. Az ágens
technológia egy ilyen, viszonylag új terület. A magas absztrakciós szintet képviselő új paradigma alapján egyre
több ágens alapú rendszer, illetve megoldás születik. Az ágens technológia kiemelkedően fontos szerepet játszik
a komplex rendszerek modellezésében, kifejlesztésében és kezelésében.
A szabályozás és a vezérlés elve csak olyan esetekben alkalmazható, ha az elvárt kimeneteket kellő
pontossággal előre meg tudjuk határozni. A komplex rendszereknél ez a lehetőség nem adott. Az ilyen
rendszerek ágens alkotóinak kölcsönhatása, illetve együttműködése nyomán a kedvező irányba mutató
viselkedés alakulhat ki.
Az ágens koncepció elsőnek a szoftver technológia területén jelent meg új paradigmaként, és itt indult el a
fejlődése. Az Internet használat széleskörű elterjedése és az egyre komplexebb szolgáltatási igények, a korábbi
technológiákkal nem, vagy csak nagyon nehezen voltak megoldhatóak.
A szoftver ágensek fontosabb működési jellemzői között a következők említhetők:
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A szoftver ágens technológia nagyon hatékonynak bizonyult a nagyméretű osztott intelligenciával rendelkező,
heterogén rendszerek problémáinak megoldásában. A felsorolt működési sajátosságok révén a számítógépek,
illetve az infokommunikációs rendszerek egyre több feladatot látnak el, emberi beavatkozás nélkül. Tehát
helyettünk oldanak meg problémákat, azaz ügynök, illetve ágens módjára működnek. (Az ágens egyik jelentése:
ügynök).
Az ágens olyan entitás, valami, ami autonóm módon cselekszik, vagy képes cselekedni, elvárt módon
viselkedni, valami, ami mások helyett, mások megbízásából cselekszik.
Az ágens rendszertechnikai értelmezés:
Általánosan ágensnek tekinthetünk minden olyan működő, autonóm entitást, amelyik a dinamikusan
változó környezetének jellemzőit érzékeli, értelmezi, és működését ehhez is igazítva hatást gyakorol a
környezetére. A hatás jellege fizikai és kommunikációs lehet.
A fontosabb alkalmazási területek:
• Internetes jegyvásárlások, bérletvásárlások,
• Internetes helyfoglalás
• Internetes szobafoglalás,
• E-kereskedelem.
• Mobiltelefonos fizetés.
A vállalati informatikai rendszer fejlesztésében is egyre nagyobb teret kap az ágens alapú technológia. Egy
egyedi ágens általános jellemzőit és működését összefoglaló modell vázlatot a 36. ábra szemlélteti.
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35. ábra. Az egyedi ágens általános jellemzői
Az általános meghatározás alapján a világ dolgai közül nagyon sok mindent tekinthetünk ágensnek Így például
egy valamilyen mesterséges intelligenciával rendelkező gép, egy robot, egy ember, egy ember csoport, egy
ember-gép rendszer, egy szoftverágens egyaránt beletartozhat a fogalomba. A példák még tovább sorolhatók.
Azonban az ágens, illetve az ágens technológia fogalmaknak nem az a lényege, hogy segítségükkel a világot
ágensekre és nem ágensekre oszthassuk, hanem segítségükkel komplex feladatokat tudjunk megoldani és
kezelni. Tehát a bonyolult rendszerek tervezésének, elemzésének és racionális működtetésének egyik hatékony
eszközét kell bennük látnunk.
Az ágensek lehetnek szimplán szoftver vagy gépi eszközök, de lehetnek emberek, ember-gép rendszerek, illetve
szervezetek. Ebből következően könnyű belátni, hogy különböző funkcióra képes, különböző szintet képviselő
ágensek fordulhatnak elő.
Az ágens technológiák, értelemszerűen azok a technológiák, amelyek egy vagy több ágenst foglalnak
magukban, ami jellemzőiket is döntően meghatározza. Az ágens technológiák olyan sajátos problémák
kezelésére is megoldást kínálnak, amelyekre korábban nem voltak meg a lehetőségek és az eszközök. Például a
valós gazdasági életben előforduló problémák közül a konkurencia, az együttműködés, az autonómia és az
ezekhez hasonló jelenségek kezelését az eszközeink és döntési módszereink, korábban egyáltalán nem, vagy
csak nagyon gyöngén támogatták.
A következőkben összefoglaljuk azokat az ágens jellemzőket, amelyek az ágenstechnológiai fejlesztések
valamelyikében már megjelentek:
• Autonómia. Az ágens képesség az önálló cselekvésre, direkt külső hatás, vagy irányítás nélkül is.
• Interaktív kommunikáció képesség a környezettel, illetve más ágensekkel.
• Adaptivitás. Intelligens alkalmazkodó képesség a környezet változásaihoz. A nagy intelligenciával
rendelkező ágensek, például a komplex feladatokat ellátó robotok tanulási képességgel is rendelkezhetnek.
• Intelligencia. A környezet változásaihoz alkalmazkodó viselkedés.
• Proaktív. Célorientáltság. Az ágensek előre meghatározott célok érdekében képesek működni.
Folyamatosan figyeli a cél prioritásokat. A saját cél és a közös cél megvalósítására törekszik.
• A környezet jellemzőinek többcsatornás érzékelése.
• Reaktív. Cselekvő, akció és reakció képesség. A dinamikusan változó környezetének érzékelése alapján
cselekszik, viselkedik. Az ágens nem csak kommunikál a környezetével, hanem fizikai hatás gyakorlására is
képes.
• Kommunikáció képesség más ágenssel, sajátos szimbolikus ágens nyelv segítségével.
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• Koordinatív. Képesség a koordinált tevékenységre a közös ágens környezetben.
• Rendszer együttműködés.
• Az ember alkotta ágensek képesek együttműködni, korábban létrehozott, nem ágens-alapú megoldásokkal.
A fürdő, a wellness és szállodai szolgáltatás számos területén használják az ágens technológiát a hatékonyság és
a szolgáltatás minőség növelése érdekében. A korábban felsorolt rendszereken kívül, ágenseknek tekinthetjük az
önálló intelligenciával rendelkező, egymással kommunikáló eszközöket. Ilyenek például
• az intelligens beléptető kapuk, illetve rendszerek,
• a vendégtájékoztató intelligens terminálok.
Mindkét példa az egyszerűbb, az úgynevezett reflex alapon működő ágensek kategóriájába tartozik. Ezek
általános struktúráját a 37. ábra szemlélteti.

36. ábra. Egyszerű, reflex alapon működő ágens vázlata
Összefoglalás
A vállalkozások és azok információs rendszerei bonyolult rendszerek. A tervezésük, a bevezetésük és az
üzemeltetésük egyaránt igényli a rendszerelméleti alapelvek és a rendszertechnika tudatos alkalmazását. A
vezérlés, a szabályozás és az adaptív szabályozás, valamint az ágens technológia modelljei keretet, módszertani
megalapozást adnak a vállalati információs rendszer egészének és részeinek kimunkálásához.
Ellenőrző kérdések
1. Vázolja a rendszer és modellképzés folyamatát!
2. Milyen módon határolhatjuk körül az általunk vizsgálni vagy fejleszteni kívánt rendszert?
3. Vázolja a szabályzás modelljét, a szabályozó alrendszer funkcióinak és kapcsolatainak részletezésével!
4. Vázolja a számítógépes modellezés folyamatának fontosabb elemeit!
5. Milyen jellemző tulajdonságai lehetnek az ágenseknek?
6. Soroljon fel alkalmazási területeket az ágenstechnológia alkalmazására!
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4. fejezet - A fürdő és wellness
szolgáltató rendszerek IKT
fejlesztését megalapozó modelljei
Bevezetés
Egy vállalati informatikai rendszer maga is rendszer, tehát tervezése fejlesztése és üzemeltetés nem nélkülözheti
a modellezés módszereit. A szolgáltató vállalkozások helyzete eltér a termelő vállalkozásokétól. A
termelővállalati terület modelljeinek kimunkálása sokkal hamarabb megindult. Az információ- és
kommunikációtechnológia kiterjedt és sokrétű támogatást nyújt ennek a területnek.
A szolgáltató szféra a kilencvenes évektől egyre erőteljesebben igényli az információ- és
kommunikációtechnológiát. A sikeres fejlesztések és alkalmazások itt is szükségessé teszik az általános
rendezőelvek és rendezőmodellek meglétét. A tanulási egység segítségével ezekről szerezhetők meg azok az
alapismeretek, amelyek révén az informatikai rendszerek fejlesztése, használata tudatosabbá válik. A
megszerzett ismeretek alapján az informatikai szakemberekkel való együttműködés könnyebbé válik.
A szolgáltató szféra alapmodelljei
A korszerű gazdaságokban a szolgáltatói szféra egyre nagyobb szerepet játszik a GDP előállításában. Ugyan
akkor paradox módon ez a gazdasági szegmens lényegesen kisebb mértékben részesül a kutatási és fejlesztési
ráfordításokból, mint a termelő szféra.
A szolgáltatások területén kevésbé állnak rendelkezésre azok rendezőelvek és modellek, amelyek
megalapozottabbá teszik a vállalkozási működést, és segítik az ehhez elengedhetetlenül szükséges hatékony
informatikai rendszer kiépítését és működtetését.
Ezért a továbbiakban néhány olyan modell kerül ismertetésre, amelyek az adott területen segíthetik az irányítási,
illetve az infokommunikációs rendszer fejlesztését és racionális üzemeltetését. Általánosan egy szolgáltató
rendszer fő elemeit és a működését meghatározó környezet fontosabb elemeit a 38. ábra szemlélteti.

37. ábra. Egy szolgáltató rendszer fő alkotói és környezete
Egy fürdő és wellness szolgáltató rendszer általános modelljét a 39. ábra mutatja. A rendszer két eltérő
funkcionális terület integrált együttműködésén alapszik. Az alaptevékenység, amelyből a bevételek is
származnak, a közvetlen vendég kiszolgálás. Ennek feltételrendszerét az alaptevékenységnek helyet adó
létesítmény és annak üzemeltetése képezi.
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38. ábra. A fürdő és wellness rendszer általános modellje
Nem szorul magyarázatra, hogy a modellbe foglalt két funkcionális terület informatikai igénye eltérő. Ennek
ellenére egy közös integrált informatikai rendszer kiépítését kell megvalósítani, amelyik kielégíti mindkét terület
sajátos igényét, és nincs fölösleges kettőzés. A két meghatározó funkcionális terület kapcsolódásának vázlatát a
40. ábra mutatja.

39. ábra. A fürdő/wellness rendszer integrált információs rendszerének alkotói
A két informatikai terület közül jelenleg a létesítmény üzemeltetés területén állnak rendelkezésre a kiforrottabb
informatikai megoldások.
Az informatikai rendszer globális funkciói, fejlesztési nézőpontok
Az informatikai rendszer kiépítésénél azokat a funkciókat és adat utakat kell szem előtt tartani, amelyeket a 41.
ábra foglal rendszerbe.
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40. ábra. Alapvető funkciók és kapcsolatok az információs rendszerben
Az informatikai rendszer kiépítésénél és működtetésénél többféle nézőpontot kell egyidejűleg
érvényesíteni. A 42. ábra a fontosabb nézőpontokról és azok kapcsolódásáról ad áttekintő összefoglalást.

41. ábra. Egy fürdő és wellness szolgáltató egység informatikai rendszerének áttekintését szolgáló nézőpontok,
kapcsolódások
A könyvelés és az ügyvitel szemlélete és informatikai igénye merőben eltér, azokétól a szakemberekétől,
akik a valós alapfolyamatokat tervezik és irányítják. Az említett területek eltérő igényeit és működési
eszközrendszerét a 43. ábra foglalja össze. A feltüntetett szempontok az informatikai rendszer kialakításához is
fontos adalékul szolgálnak.
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42. ábra. Az eltérő funkcionális területek főbb jellemzői
A rendszerstruktúra fontosságára a korábbiakban már utaltunk. A különböző szempontok és rendezőelvek
alapján elvégzett strukturálás nagyban segíti a vállalkozás mélyebb megismerését. Ugyanakkor ezek a struktúrák
fontos támpontot adnak az informatikai rendszer kiépítéséhez is. A 44. ábra a fontosabb alapstruktúrákat és azok
jellemzőit mutatja be.
A vállalkozás rendszerében mindhárom struktúra típusnak létjogosultsága van, és az informatikai rendszer
kialakításánál mindegyikre támaszkodni kell. A hierarchikus struktúra a függőségi viszonyok leképezését, a
költséghelyek megjelölését segíti. A sorrendi struktúra leginkább a technológiai folyamatok ábrázolására,
modellezésére alkalmas.
A korszerű infokommunikációs rendszer kiépítése, az adat és információ áramlási utak megszervezése a hálós
kapcsolati struktúrák feltárását és alkalmazását igényeli. Általában is mondható, hogy a hálós szerveződés
biztosítja a hatékonyabb rendszerműködést és a nagyobb rugalmasságot.
Már rövidtávon is, de hosszabb távon mindenképpen, a tudásalapú szolgáltató rendszerek kifejlesztésére kell
törekedni. A különböző szolgáltatói területeknél, így a fürdő és wellness szektornál is ki kell, hogy alakuljon az
a tudományos háttér, amely a megalapozottabb fejlődést támogatja. Ennek a rendszernek a modelljét mutatja be
45. ábra, amelyből egyértelműen kitűnik az érintett területek közötti informatikai együttműködés szükségessége.
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43. ábra. Alapstruktúrák és jellemzőik

44. ábra. A szolgáltatások és a tudományos háttér informatikai kapcsolata
Létesítményüzemeltetés (Facility Management)
A fürdő és wellness szolgáltatók létesítményei általában rendkívül összetettek, ami a létesítményüzemeltetést
(Facility Management-et) is nagyon bonyolulttá teszi. Az eltérő funkciójú és adottságú létesítmények, a sokféle
technikai technológiai rendszereikkel, nagy kihívást jelentenek az üzemeltetést támogató infokommunikációs
rendszer kialakításánál és működtetésénél.
A létesítmény üzemeltetés fontosabb funkcionális területeit a 46. ábra foglalja össze. A területek rendezett,
az alaptevékenységet hatékonyan szolgáló integrált együttműködését csak egy jól kialakított informatikai
rendszer biztosíthatja. A fejlesztés gondos rendszertechnikai megalapozást igényel. Csak ezzel biztosítható az
eltérő szintű és működési elvű rendszerek zökkenőmentes együttműködése; Például az eszköz és a
számítógépes, a vezeték nélküli és a vezetékes hálózati rendszerek hatékony együtt üzemelése.
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45. ábra. A létesítmény menedzsment rendszer funkcionális területei
A létesítmény maga, de a létesítmény gépei és technológiai eszközei racionálisan és hatékonyan csak úgy
üzemeltethetők, ha itt is alkalmazásra kerülnek az irányítás és rendszertechnika alapelvei. Hasznos
rendezőelvként alkalmazhatjuk a gépek és rendszerek általános modelljét.
Minden eszköz vagy gép csak kétféle alapfolyamatban szerepelhet. Az egyik, amikor a funkciójának
megfelelően használjuk a gépet, azért, hogy valamilyen munkatárgyon célszerű változást hozzunk létre. Ezt
géphasználati folyamatnak nevezzük.
A géphasználati folyamatok a gépek műszaki állapot változását idézik elő. Ezek a változások időnként
helyreállítási, karbantartási, javítási folyamatokat tesznek szükségessé. Ezeket a folyamatokat, amelyekben
maguk a gépek képezik a munka tárgyát összefoglalóan műszaki kiszolgáló folyamatoknak nevezzük.
A gépek, berendezések üzemeltetésének mindkét alapfolyamata, vagyis a használat és a műszaki kiszolgálás
megfelelő irányítást igényel. A géphasználat és a műszaki kiszolgálás folyamatait a hierarchia magasabb fokán a
rendszerüzemeltetés irányítása hangolja össze. Az üzemeltetés rendszerének általános, az irányítást és az
információs folyamatokat is magában foglaló modelljét a 47. ábra szemlélteti.
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46. ábra. A gépüzemeltetés rendszerének általános modellje
Az üzemeltetési rendszer általános modellje módot ad arra, hogy a kapcsolatokat elemezzük és meghatározzuk
azokat gyűjtendő adatokat és információkat, amelyekre a hatékony irányítás megvalósításához szükségesek.
A gépüzemeltetés általános modelljét célszerű kiterjeszteni a szolgáltatató rendszerre. A szolgáltatás során a
szolgáltatást nyújtó személy, vagy egység valamilyen technológiai eszköz felhasználásával elégíti ki a
felhasználó igényét. Ennek megfelelően beszélhetünk szolgáltatás használatról vagy igénybevételről. Ennek
modelljét mutatja a 48. ábra. A vázolt logika továbbvitelével felvázolható a szolgáltatási rendszer működésének
teljes modellje (49. ábra). A kapcsolatok elemzése itt is segíti a hatékony infokommunikációs rendszer
kialakítását.

47. ábra. A szolgáltatás igénybevétel folyamatának általános elemi modellje
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48. ábra. A szolgáltatás rendszerének általános üzemeltetési modellje
Összefoglalás
A szolgáltatói szféra információ- és kommunikációtechnológiai támogatása jelenleg még elmarad a termelő
szféráétól. A szolgáltatás területének rendezőelvei és rendező modelljei szükségesek a hatékony
infokommunikációs rendszerek kialakításához.
Egy fürdő szolgáltató rendszer két meghatározó alrendszert, illetve funkcionális területet foglal magában. Ezek a
vendég kiszolgáló rendszer és az a létesítmény, amely ennek a szolgáltatásnak helyet ad és biztosítja a működés
feltételeit. A két terület számára egy integrált infókommunikációs rendszer kell kialakítani, olyan módon, hogy
az eltérő igények megfelelően kielégítést nyerjenek.
Ellenőrző kérdések
1. Ismertesse a fürdő/wellness rendszer általános modellje!
2. Ismertesse a fürdő/wellness rendszer integrált információs rendszerének alkotóit!
3. Milyen alapvető funkciók és kapcsolatok vannak az információs rendszerben?
4. Sorolja fel egy fürdő/wellness informatikai rendszerének áttekintését szolgáló nézőpontokat!
5. Milyen alapvető funkciók tartoznak a létesítményüzemeltetés rendszerébe?
6. Milyen alapfolyamatok alkotják a gépüzemeltetés rendszerét?
7. Egy vállalkozásban milyen alapvető rendszerstruktúrák fordulhatnak elő, melyek ezeknek a főbb jellemzői?
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informatikai rendszer elemei
Bevezetés
Az információrendszer fontosabb funkcionális elemei
• adatok összegyűjtése;
• adatok tárolása;
• adatok továbbítása;
• adatok feldolgozása;
• adatok megjelenítése.
Az információs rendszernek tükröznie kell az egész szervezetet, annak működését. Az információs rendszert a
valós rendszer sajátos modelljeként, leképezéseként lehet elképzelni.
Az információrendszer működtetésének rutinfeladatai
• adatgyűjtés, • adatok ellenőrzése, tárolt adatok biztonságának, védelmének biztosítása, • újabb adatok
származtatása (algoritmusokkal, függvényekkel, stb.) • adatok csoportosítása, rendszerezése • eredmények
megjelenítése, küldése, fogadása, továbbítása külső rendszerek felé, tájékoztató üzenetek megjelenítése •
dokumentumok, jelentések készítése.
• adatgyűjtés,
• adatok ellenőrzése, tárolt adatok biztonságának, védelmének biztosítása,
• újabb adatok származtatása (algoritmusokkal, függvényekkel, stb.)
• adatok csoportosítása, rendszerezése
• eredmények megjelenítése, küldése, fogadása, továbbítása külső rendszerek felé, tájékoztató üzenetek
megjelenítése
• dokumentumok, jelentések készítése.
Az adatgyűjtéshez szervesen hozzátartozik az azonosítás, vagyis annak a dolognak a meghatározása, amelynek
állapotáról, illetve állapot változásáról az adatok hírt adnak.
Azonosítás módja, technológiája szerinti osztályozás. Az idők folyamán sokféle elektronikus azonosító
módszer, technológia fejlődött ki. A fejlesztés, a módszerek finomítása, hatékonyságuk fokozása ma is
intenzíven folyik. Az erőfeszítések sorába a módszerek, technológiák összekapcsolásának lehetőségei is
beletartoznak.
Az eddig kidolgozott azonosító megoldások a következő osztályok valamelyikébe sorolható be:
• tudáson alapuló azonosítás;
• azonosító birtoklás;
• biometria alapú azonosítás;
• viselkedés alapú azonosítás;
• testen viselt eszközök jelzése alapján történő azonosítás.
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A felsorolt fő elektronikus azonosítási elveket a hozzájuk tartozó megvalósító megoldásokkal az 50. ábra
foglalja össze.

49. ábra. A fő elektronikus azonosítási elvek és a hozzájuk tartozó megvalósító megoldások
A tervszerű adatgyűjtés a folyamatokról és/vagy a folyamat elemeiről meghatározó jelentőségű. Megalapozza

A tervszerű és meghatározott célú adatgyűjtés fontos eleme a hatókörébe tartozó objektumok és személyek
azonosítása. Az adatgyűjtés költséges és időigényes, ismétlődő feladat ezért az automatizáláshoz fontos érdek
fűződik. A vállalati döntéseket megalapozó információk, illetve tudás jelentős részben a gyűjtött adatokból
származik. A folyamatot az 51. ábra foglalja össze.
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50. ábra. Az adatgyűjtés, az információ és a tudásképzés folyamata
Az adatgyűjtésnek számos lehetősége van a fontosabb technikai megoldásokat az 52. ábra mutatja.
Az adatgyűjtés rendszerének megtervezését, és annak működtetését a vállalkozás vezetési, irányítási
szempontjainak szem előtt tartásával kell megvalósítani. Ehhez az irányítástechnika alapmodelljei a vezérlés, a
szabályozás, az adaptív szabályozás modelljei nyújtanak megfelelő kereteket. A gyűjtött adatok rendeltetése,
hogy tükrözzék a szervezet fontos alkotóinak különböző elemi állapotait, az egyes állapotok megváltozását, a
funkciók megvalósulását.
A jól kialakított adatgyűjtés révén fürdővállalat vezetése időben, az igényeknek megfelelő részletességű
adathoz, illetve információkhoz juthat. Az adatbázisokba bekerülő forgalmi, pénzügyi és technikai adatok
bármilyen kombinációban lekérdezhetők. A komplex elemzések kimutatja a forgalmi adatokat, ami például
alapja lehet egy új, széleskörű kedvezmény struktúra kialakításának.
A teljesség igénye nélkül az alábbi adatok válnak elérhetővé:
• napi belépésszám eloszlás;
• a fürdők terhelésének napi eloszlása;
• az igénybevett szolgáltatások mennyisége;
• a bérletek kihasználtságának időbeli eloszlása;
• a személyzet leterheltségének vizsgálata (létszám és beosztás optimalizálás).
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51. ábra. A fontosabb adatgyűjtési technológiák
Rádió-frekvenciás azonosítás és adatgyűjtés, (Radio Frequency Identification and Data Capture, RFID)
A rádiófrekvenciás azonosító technológiát az egyszerűsége, a sokrétű és rugalmas alkalmazhatósága, az
elfogadható megbízhatósága és a viszonylag alacsony költsége miatt egyre kiterjedtebben használják. Ehhez a
nagyfokú szabványosítás is hozzájárul.
A rádiófrekvenciás azonosító rendszer részei:
• az informatikai rendszerrel összekötött (on-line) vagy különálló (off-line), intelligens olvasó egység,
amelyben speciális szoftver működik,
• az azonosító címkék (transponder-ek, tag-ek).
Mind a kétféle egység kétirányú rádiófrekvenciás kommunikációs képességgel rendelkezik. Az olvasó az
azonosítótól érkező analóg rádiófrekvenciás jelet digitális jellé konvertálja, és ezt továbbítja a számítógéphez.
Nemzetközi szabványok, illetve egyezmények rögzítik az alkalmazási rendszerek alapjellemzőit. Ilyen
alapjellemző a működési rádiófrekvencia. Eszerinti csoportosítás a következő:
• Alacsony frekvenciás (LF) RFID azonosító (125 kHz),
• Nagyfrekvenciás (HF) RFID azonosító (13,56 MHz).
• Ultra-nagyfrekvenciás (UHF) RFID azonosító (2,45 GHz).
A fürdőkben, illetve hotelekben az azonosításra a 125 kHz vagy a 13,56 MHz frekvenciatartományban működő
rendszereket alkalmazzák.
Attól függően, hogy az azonosító címkék rendelkeznek-e saját energiaforrással vagy sem, aktív, illetve passzív
megoldásról beszélhetünk. A passzív címkék, amelyek nem tartalmaznak saját energiaforrást az olvasó által
kibocsátott rádiófrekvenciás jel közvetítésével jutnak energiához. Az olvasó rádiófrekvenciás sugárzása áramot
indukál az antennában ahhoz, hogy a címkébe épített kisméretű CMOS IC feléledjen, és választ küldjön az
adatkérésre. Az antenna tehát speciális tervezést igényel: nem elég, hogy összegyűjti a szükséges energiát, a
válaszjelet is közvetítenie kell. A modulált rádiófrekvenciás jel közvetíti a címke azonosítóját. Mivel az olvasó
és a címke antennája együtt alkotja az elektromágneses mezőt ezért egymáshoz viszonylag közel kell lenniük,
(1-5 cm). A szakmában erre a proximity azonosító elnevezést is használják.
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Jelenleg a passzív azonosítók a legelterjedtebbek, köszönhetően az alacsony előállítási költségeknek. A passzív
RFID rendszer működési vázlatát az 53. ábra szemlélteti.
Az aktív RFID címkék vagy jeladók beépített energiaforrással rendelkeznek. Képességük és hatótávolságuk is
nagyobb. Egyes megoldások írható olvasható memóriával is rendelkeznek.

52. ábra. Passzív RFID működési vázlata
Az EIB rendszer az épületek, létesítmények villamos energiával működő technikai és technológiai egységeinek,
berendezéseinek infokommunikációs hálózatba fűzését teszi lehetővé. A rendszer az épület informatikában
érdekelt európai gyártó cégek együttműködése révén született meg, és kvázi szabványnak is tekinthető.
Az EIB rendszer adatkommunikációs hálózata adatsín, vagyis BUS felépítésű. Az adatsínre csatlakoznak a
szabályozást, vezérlést végző mikrokontrollerek, valamint a különböző érzékelők. A villamos hálózatra kapcsolt
gépek, berendezések és az adatkommunikációs hálózat közötti kapcsolatot a címezhető relék valósítják meg. Az
EIB, a létesítménynek a különböző funkciójú egységeit, illetve területeit, - mint például a beléptetést, a fűtést, a
világítást, a vízgépészetet, stb., - egységes rendszerbe tudja integrálni.
A rendszer felépítésének elvi vázlatát az 5.4. ábra mutatja.
A rendszer, a helyi igényhez igazodóan, több hálózati szegmensből épülhet fel, amelyek úgynevezett hálózati
híddal kapcsolódnak össze. A hálózatra kapcsolt egységek saját intelligenciával rendelkeznek, bármelyik egység
kiesése esetén a rendszer többi része üzemképes marad. Nagy előny, hogy a rendszer egyes részei leállítása
nélkül is átprogramozhatók, konfigurálhatóak.

53. ábra. Az EIB hálózati rendszer vázlata
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A teljesség igénye nélkül egy EIB alapú rendszer a fürdő létesítményekben a következő feladatok, illetve
folyamatok kézbentartását, felügyeletét láthatja el:
• a medencék pH és fertőtlenítőszer mérése és adagolása;
• a medencék és uszodaterek keringetési és fűtési folyamatainak vezérlése;
• az élményelemek vezérlése;
• a szolgáltató egységek, például a szauna, stb. felügyelete, folyamat szabályozása;
• a folyadékszintek figyelés;
• a vegyszeradagoló szivattyúk vezérlése;
• a beléptető rendszer komplex működtetése, felügyelet;
• a tűzvédelmi, és riasztási rendszer komplex felügyelete;
• a biztonsági rendszer felügyelete, terület védelem;
• energia management. Például a fogyasztásnak, az áramszolgáltató által előirt határértékek közötti tartása.
Az EIB rendszer természetesen kapcsolódik a gazdálkodás a vezetés informatikai rendszeréhez. Ennek révén a
vezetés és az operatív irányítás folyamatosan hozzájuthat minden lényeges adathoz, információhoz. Így magas
szintem megvalósulhatnak a naplózás, a mért értékek ciklikus lekérdezése, grafikonos vagy táblázatos formába
történő megjelenítés és az adatok archiválása.
Projekt menedzselés számítógépes támogatása
Manapság a projektek korát éljük. A projekt tehát az eredeti jelentésének megfelelően, mindig magában foglalja
a tervezés és a jövőre irányuló cselekvés értelmi elemeit. Általánosan a projekt feladata az 55. ábra alapján
értelmezhető.

54. ábra. A projekt rendszerek általános működési sémája
Egy vállalati információs rendszer tervének elkészítése, az informatikai rendszer adaptálása, illetve bevezetése
rendkívül komplex feladat. Az informatikai piac az ilyen bonyolult feladatok, projektem tervezéséhez és
bonyolításához úgynevezett projektmenedzsment programrendszereket kínál. Ezek általános ismerete segítheti a
vezetőket és szakembereket mind az adaptálással, mind pedig az alkalmazással kapcsolatos döntésüknél.
Az ISO minőségbiztosítási rendszere a 8402 (1994) a projekt fogalmi meghatározására a követező
megfogalmazást adja:
„Egyedi folyamatrendszer, amely kezdési és befejezési dátumokkal megjelölt, specifikus követelményeknek –
beleértve az idő-, költség- és erőforrás-korlátokat – megfelelő célkitűzés elérése érdekében vállalt, koordinált és
kontrollált tevékenységek csoportja.”
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Az egyedi folyamatrendszer kezelésében a projekt menedzsment programok a következőkben összefoglalt
funkcióikkal, tulajdonságaikkal nyújthatnak hatékony segítséget:
• logikai tervezés,
• idő tervezés, kritikus út meghatározás,
• erőforrás tervezés, erőforrás felhasználás menedzselés,
• terv, tény figyelés,
• gyors módosítási, áttervezési lehetőség,
• grafikus támogatás,
• dokumentálás,
• hatékony prezentáció,
• kapcsolódási lehetőség más objektumorientált programokhoz. (OLE, OLE-szerver).
A logikai tervezés és az időtervezés egyaránt grafikus támogatás segítségével történik, az úgynevezett Gant
diagram elkészítésével. Erre mutat példát az 56. ábra.

55. ábra. Példa a logikai és idő tervezésre (Gant diagram)
A projekt részfolyamataihoz az időigényen kívül különböző erőforrások rendelhetők, például ember, gép, stb. A
projekt programok fontos funkciója az erőforrások menedzselése. Grafikusan megjeleníthetők, hogy egyes
naptári időszakban adott erőforrásból milyen összesített igény mutatkozik. Erre láthatunk példát az 57. ábrán.
A rendelkezésre álló erőforrás kapacitást meghaladó igény megszüntetésének lehetőségei:
• nyújtott vagy kettős műszak,
• időmódosítás,
• bér szolgáltatás igénybevétele,
• technológiamódosítás.
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56. ábra. Példa az erőforrás menedzselésre
Összefoglalás
A fürdőüzemeltetés informatikai rendszere számos funkciót, illetve funkcionális elemet foglal magában.
Összefoglalásra kerültek az információrendszer fontosabb funkcionális elemei, és a működés rutinfeladatai.
Ezek közül a tanulási egység az azonosítás, az adatgyűjtés, a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID), az EIB
hálózati rendszer és a projektmenedzselés funkcionális területek fontosabb jellemzőit ismerteti. A felsoroltak
önmagukban is bonyolult és kiterjedt területek. A lényeges jellemzőik megismerését példák segítik.
Ellenőrző kérdések
1. Melyek az információrendszer fontosabb funkcionális elemei, és a működés rutinfeladatai?
2. Hogyan csoportosíthatók az azonosító technológiák?
3. Jellemezze az adatgyűjtési módszereket!
4. Hogyan csoportosíthatók az RFID technológiák?
5. Hogyan működik a passzív RFID?
6. Jellemezze az EIB rendszert!
7. Milyen feladatokat láthat el az EIB rendszer egy fürdő létesítményben?
8. Milyen alapfunkciói, szolgáltatásai vannak egy projektmenedzsment programnak?
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II. rész - Fürdők, hotelek beléptető
rendszerei
Bevezető
A tananyag II. részének nem célja az egyes eszközök működésének mélyreható műszaki bemutatása. Azon
ismereteket tartalmazza, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy fürdő beléptető rendszer kiépítéséhez a hallgató
tudjon:
• igényeket pontosan megfogalmazni,
• műszaki specifikációt elkészíteni,
• a kiírásnak megfelelő feltételeket ellenőrizni,
• ajánlatok között felelősséggel választani.
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6. fejezet - A beléptető rendszerek
általános jellemzése
Bevezetés
A hallgatók ebben a részben áttekintést kapnak a beléptető rendszerek fontosabb funkcióiról és általános
jellemzőiről. Megismerhető a kockázatok rendszere. Rendszerezett ismeret szerezhető a beléptető rendszerek
üzemeltetési problémáiról.
A beléptető rendszer definíciója:
Komplex elektromechanikai-informatikai rendszer, amely telepített ellenőrző pontok segítségével lehetővé teszi
• az objektumokban történő személy- és járműmozgások hely-, idő- és irány szerinti engedélyezését vagy
tiltását,
• az események nyilvántartását, visszakeresését,
• figyeli és kijelzi az ellenőrző pontok állapotát,
• rendkívüli helyzetekre automatikusan reagál (pl. tűz).
• a szerkezeti elemeken túl tartalmazza azokat az intézkedéseket és apparátusokat, amelyek üzemeltetéshez és a
beléptetés felügyeletéhez szükségesek.
Az 58. ábra egy beléptető terminál képét szemlélteti.

57. ábra. Beléptető terminál
Megjegyzés: A beléptető rendszertől nem várható el a tökéletesség abban az értelemben, hogy majd „magától
megcsinál és ellenőriz mindent”. A jól elkészített rendszer egy alkalmas eszköz, amely megfelelően működtetve
betölti a rendeltetését. Ezért kell a beléptető rendszer részének tekinteni a rezsimintézkedéseket is.
Videó: Beléptető rendszer
Kockázatelemzés
A kockázatelemzés célja feltárni és megfelelően értékelni a létesítmény üzemeltetésével, működésével
kapcsolatban potenciálisan fennálló veszélyeket.
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A beléptető rendszerek általános
jellemzése
A fő kockázati elemek a következők:
• Környezeti adottságok, különös tekintettel a helyi bűnözésre.
• Építészeti, energetikai, informatikai rendszerek.
• Üzemviteli rendszerek.
• A létesítmények alaptevékenységéből származó kockázatok.
• Személyi kockázatok.
Vizsgálni kell a veszély bekövetkezésének valószínűségét, hatását, az előre láthatóan okozott kárt. Ezek milyen
módon, milyen ráfordítással csökkenthetők. Ehhez milyen eszközök és/vagy intézkedések szükségesek.
A gazdaságosan nem csökkenthető kockázatokra biztosítást kell kötni, illetve ha ez sem gazdaságos, akkor azt
saját rizikóként kell kezelni.
Tökéletes, száz százalékos biztonság nem létezik, de megközelítésére törekedni kell. A védelemre fordított
költségek és a biztonság mértéke nem egyenesen arányos egymással, ezért az optimális biztonsági szintet kell
megvalósítani, az adott költségből.
Fontos a megelőző tevékenységek járulékos hatásainak vizsgálata. Előfordulhat, hogy intézkedések a visszájára
fordulnak, elriasztják a vendéget (börtönérzés, börtön feeling). Számba kell venni a lehetséges alternatív
megoldásokat. Az elemzést jól szolgálja az úgynevezett kockázat piramis, ami az 59. ábrán látható.

58. ábra. Biztonsági piramis
A rendszer tényezői, szereplői
Humán faktor
A fürdő rendszerek használói emberek, minden jó és rossz tulajdonságukkal együtt. Ezzel már az alapkoncepció
felállításakor számolni kell. A vizsgálatokhoz három alapcsoportot kell elkülöníteni: személyzet, vendégek,
bűnözők.
A személyzet és a rendszer kapcsolata
Az alapkoncepció felállításakor ugyanolyan megbízhatatlannak kell tekinteni, mint az összes többi embert, aki a
rendszerrel kapcsolatba kerül.
Kockázat csökkentő tényezők:
• előzetes szelekció,
• folyamatos kontrol,
• számon kérhetőség és ezek tudatosítása (kockáztatja a munkahelyét).
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A beléptető rendszerek általános
jellemzése
Kockázat növelő tényezők:
• Jól ismeri a rendszereket,
• tud azok gyenge pontjairól, hiányosságairól.
• Ha úgy dönt, hogy ezeket kihasználja, akkor a sorozatos visszaélésekkel (saját zsebre dolgozik) a legnagyobb
kárt képes okozni.
Felderítettünk már olyan eseteket, ahol egy ember bizonyíthatóan több tízmilliós kárt okozott. Itt legjellemzőbb
a kedvezmények jogosulatlan megadása, illegális beléptetés, szolgáltatásnyújtás. Külön említést érdemelnek az
idénymunkában foglalkoztatottak. Mivel őket eleve csak a csúcsszezonra vették fel, a munkahely
megszűnésének veszélye számukra nem visszatartó erő.
Tudomásul kell venni, hogy a személyzet „kis trükközéssel” a legális jövedelmének többszörösére képes szert
tenni, és ennek sokszorosát kivenni az üzemeltető zsebéből. Nem lehet olyan magas fizetést adni, hogy az arra
hajlamosak ne essenek kísértésbe. A közvetlen lebukás esélye minimális. Ehhez a beléptető rendszerek
legnagyobb segítsége a forgalmi statisztika. Lásd: a forgalmi adatok, statisztikák fejezetet.
Az egyszeri elkövetés – ha ügyesen, körültekintően csinálják – felderíthetetlen, de ez nem is jellemző. Ha valaki
egyszer már sikeresen végrehajtott egy ilyen „akciót” akkor biztos, hogy meg fogja ismételni. Ez előbb-utóbb
rendszeressé válik, és a statisztikai adatokból szembetűnően látszik. Példa: Elegendő kedvezményes napi
eladások számának lekérdezése, pénztárosonként személyre szűrve.
Ezeket egymással összehasonlítva már rövidtávon is kiugró a különbség. Ha valakivel szemben gyanú merül fel,
javasolt a dokumentálható formában történő tettenérés megtervezése és végrehajtása, mely feltétele a
munkaviszony megszüntetésének, és a nyomozás, illetve a bűnvádi eljárás sikerének. Csak megjegyzésként: a
károkozóval szembeni kártérítési eljárás sikere minimális.
A jó rendszer üzenete a személyzet felé: „Segítjük, de figyeljük és dokumentáljuk a tevékenységed!”
A vendégek és a rendszer kapcsolata
A vendégek viselkedése általában nem kérhető számon (mindig hivatkozhat arra, hogy ő ezt nem tudta,) kivéve,
ha az nyilvánvalóan szabálysértő (pl. korláton átlépés).
Jellemző, hogy ha egy rendszerben felfedeznek valamilyen (tervezési, üzemeltetési) hiányosságot, akkor annak
híre, és ezzel párhuzamosan a visszaélések száma gyorsan terjed. Esetenként ez szerencse is lehet, mert egy
rejtett hiányosságra a forgalmi statisztikák az ugrásszerű változás miatt gyorsan felhívják a figyelmet.
Példa: A szauna bevételek (eladások) ugrásszerű csökkenése mellett látszólag ugyan annyi vendég van a
szaunában, mint régebben. Ez egyértelműen jelzi, hogy vagy találtak egy kerülőutat, vagy logikai hiba van a
beléptetésben, vagy a személyzet segít kijátszani a beléptető rendszert.
Ezek egészen bonyolult eljárások is lehetnek. Például az úgynevezett anti-pass-back kijátszása: a vendég a
kilépő kapunál bemutatja az azonosítóját, de nem megy ki, csak üresen forgatja a forgóvillát, kiadja, vagy
mással kiviteti az azonosítóját, hogy a jogosulatlan vendég vissza tudjon vele jönni.
Tudomásul kell venni, hogy a vendégek egy része mindig megpróbál „trükközni”. Kihívásnak tekinti a gyenge
pontok felfedezését. Nem hiszi el, hogy „még ezt is tudja a rendszer”, és a gyakorlat alapján kijelenthető, hogy
még nem sikerült elsőre tökéletes rendszert alkotni. A jó rendszer üzenete a vendégek felé: „Óvjuk értékeidet,
vigyázunk rád!”
A bűnöző és a rendszer kapcsolata
Céljuk a szolgáltatók, de még gyakrabban a vendégek megkárosítása. A közvetlen károkozáson túlmenően a
közvetett (erkölcsi) kár is jelentős, a vendégek biztonságérzetének csökkenése, és ezzel a forgalom kiesése
miatt. (Híre megy: „Itt lopnak!”).
Minden esetet ki kell vizsgálni, mert nem ritkán a vendégek részéről – a kártérítés reményében – alaptalan
bejelentések is történnek.
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A beléptető rendszerek általános
jellemzése
A vizsgálat eredményének ismeretében – különösen, ha az a szolgáltatónak felróható megállapítással végződik,
– haladéktalanul intézkedni kell az ismétlődés megakadályozására.
Ha hosszú távú megoldás átmenetileg nem megvalósítható, akkor a végleges megoldásig ideiglenes
intézkedéseket (például az élőerő alkalmazását) kell foganatosítani.
A jó rendszer üzenete a bűnözők felé: „Figyelünk, látunk, rögzítünk, nem úszhatod meg!”
Beléptető rendszer használata
A legjobban megtervezett beléptető rendszer is kényelmetlenséget okoz a használóinak, hiszen akadályozza a
szabad mozgást. A tervezésnél úgy kell eljárni, hogy a zavarás a lehető legkisebb, és kizárólag a funkció által
megkövetelt mértékű legyen.
Sajnos a beléptető rendszer létezéséből, használatából adódó kényelmetlenségek azonnal érzékelhetőek, de az
előnyei (fokozott biztonság, korrekt elszámolás, stb.) legfeljebb hosszabb távon tudatosodnak az
üzemeltetőkben és a használókban.
A belépés fázisai
1. Az áthaladni szándékozó azonosítása.
2. Az azonosító adatok ismeretében a belépési jogosultság eldöntése.
3. Jogosult belépőnek az akadályozó szerkezetet (APAS) zárásának oldása.
4. Áthaladás.
5. A belépési pont automatikus visszazárása, felkészülés a következő áthaladásra.
Megjegyzés: Itt lehetnek negatív idők is! Példa: Olyan a vezérlés, hogy a következő azonosító olvastatásával
nem kell megvárni az előző áthaladás végét. Ezzel az átbocsátó képesség növelhető, ennek következtében a
szükséges párhuzamos kapuszám csökkenthető. (Lásd: Átbocsátó kapacitás fejezetet.)
A beléptető rendszer telepítésének szükségessége
Indokolt elektronikus beléptető rendszer felszerelése, ha a következőkben felsorolt indokok közül bármelyik
fennáll:
• A védett terület biztonsága megköveteli;
• Biztonságos (hamisíthatatlan) belépési kulcsra van szükség;
• A belépőt azonosítani kell;
• Tudni kell a védett területen tartózkodók számát;
• Limitálni kell a védett területen tartózkodók számát;
• Azonosítani kell a védett területen tartózkodókat;
• Ki kell zárni a belépési jogosultság átruházásának lehetőségét;
• Ki kell zárni, hogy jogosult beengedjen jogosulatlant;
• Ki kell zárni a belépési kulcsok illetéktelenek általi felhasználását;
• A belépést időben korlátozni kell;
• Tudni kell, hogy az azonosított hol tartózkodik;
• Tudni kell, hogy valaki mikor ment be, és mikor távozott;
• Tudni kell, hogy egy adott területen ki, mennyi ideig tartózkodott;
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A beléptető rendszerek általános
jellemzése
• Folyamatosan változik a belépésre jogosultak köre;
• Egy átjáróhoz háromnál több kulcs kell;
• Egy személynek háromnál több kulcsra van szüksége;
• A belépésért díjat kell fizetni;
• A védett területen való tartózkodásért (időarányos) díjat kell fizetni;
• A védett területre való belépés különleges technológiai eljárást igényel.
A belépési pontok felszerelésének indokai a fürdőkben
Biztonság
Megakadályozni, hogy jogosulatlanok a védett terekbe jussanak, vagy ha ez megtörténik, akkor azt jelezze a
rendszer. A jogosultak mozgásait (hely, irány, időpont) is regisztrálnia kell a rendszernek, hogy egy nem kívánt
esemény bekövetkezésekor a lehetséges elkövetők – az áthaladási listák alapján – beazonosíthatóak legyenek.
Ezt a funkciót a személyzettel mindenképpen tudatni kell, mert jelentős preventív hatása van. A személyzet
belépői egyértelműen személyhez rendeltek, így a mozgásaik is nyomon követhetőek.
A vendéglátással foglakozó helyeken a vendégterek és a szervizterek beléptető rendszereivel kapcsolatos
elvárások élesen elkülönülhetnek egymástól. A vendég személyes használatú tereit (például hotelszoba,
öltözőszekrény, kabin, stb.) felügyelő rendszerek megjelenítése lehet látványos is, mert ez erősíti a vendég
biztonságérzetét.
A vendégek által közösen használt átjárók kialakításánál a funkcionalitás a meghatározó.
A szerviztereket védő eszközök rejtetten is szerelhetők.
A szolgáltatási díjak beszedése
A rendszer a feladata, hogy a vendég csak azokhoz a szolgáltatásokhoz, annyi alkalommal, és annyi ideig
férhessen hozzá, melyekért előre fizetett (debit rendszer), illetve nyilvántartani ezek használatát, hogy a
használati díjakat később korrekt, adatolt módon számlázni lehessen (kreditrendszer).
Legalább ilyen fontos, hogy a vendég részére csak naplózott módon lehessen szolgáltatást nyújtani (személyzeti
visszaélések).
Összefoglalás
Összegezve megállapíthatjuk, hogy a beléptető rendszerek a fürdők üzemeltetésének fontos, a hatékonyságot és
a biztonságot nagymértékben növelő berendezései. Kiépítésük komplex problémát jelent, amelynek kedvező
megoldása gondos elemzést és tervezést igényel. Ennek során a humán és a műszaki tényezők együttes
figyelembevétele szükséges.
Ellenőrző kérdések, feladatok
1. Melyek a beléptető rendszerek humán tényezői?
2. Jellemezze a humán szereplők kapcsolatát a beléptető rendszerrel!
3. Rajzolja fel és jellemezze a rendszerbiztonság piramisát!
4. Ismertesse a beléptető rendszerek alkalmazásának indokait!
5. Melyek a beléptetés fázisai?
6. Hogyan valósulhat meg az úgynevezett anti-pass-back kijátszása?
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7. fejezet - A beléptető rendszerek
tervezése
Bevezetés
A tanulási egység hozzásegít a beléptető rendszer tervezési követelményrendszerének megismeréséhez.
Megismerhetők továbbá az azonosítással kapcsolatos igények, az azonosításra vonatkozó előírások és
szabványok. A hallgató rendszerező áttekintést szerezhet az azonosítási technológiákról, azok jellemzőiről és
alkalmazási területeiről.
A beléptető rendszerek tervezésének alapelvei és alapfeltételei
Azonosítási kényszer
A beléptető rendszerek kialakításánál egyik fontos alapfeltétel az azonosítási kényszer biztosítása. A
rendszereket úgy kell megtervezni, hogy aki be akar valahová menni, szolgáltatást igénybe szeretne venni, az rá
legyen kényszerítve az azonosításra, mert ennek hiányában nem tudja azt megtenni. Semmi értelme a nem
ezen az elven működő, formális rendszereket alkotni.
Általános elv, hogy egy embernek, vagy járműnek az adott rendszerben csak egy azonosítója lehet.
Megengedett, hogy a járműnek más, külön azonosítója legyen, mint a vezetőnek (vendégnek). Ez a megállapítás
együttműködő rendszerekre (például hotel és fürdő) is érvényes. Ha ezek eltérő azonosítási technológiát
alkalmaznak, akkor kettős működésű azonosítókat kell használni. (Lásd: Vegyes rendszerek fejezetet).
Területvédelem
A területvédelme az azonosítást úgy kényszeríti ki, hogy a területre való bejutást beléptető kapuk felszerelésével
megakadályozza. Ez a szokványos beléptető rendszer feladat.
Működés blokkolása
A szolgáltatást nyújtó gépek, eszközök működését blokkolja. Bár ez nem a hagyományos beléptető funkció,
mégis a beléptető rendszereknél kell tárgyalni, mert rendszertechnikailag annak a részét képezi. Példa:
szolárium, tekepálya, stb.
Zárt zónák
A zónák beléptetési szempontból körülhatárolt területek. Kizárólag önmagában zárt zónákat szabad kialakítani.
Zárt zóna azt jelenti, hogy a terület körben határolt, a határvonal zárt, és azon csak olyan átjáró van, melyen
vagy beléptető rendszer van, vagy üzemszerűen zárt. A beléptető rendszerrel nem felszerelt átjárók zárását csak
ritkán, és csak meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet oldani. Ilyenek pl. az áruszállító kapuk,
vészkijáratok, stb.
Ezeket az átjárókat nyitásérzékelővel kell ellátni, és a használatukat vagy a beléptető rendszerben, vagy a
behatolás jelző (riasztó) rendszerben felügyelni kell! Ez utóbbi előnyösebb, mert jól tervezett, jól működő
beléptető rendszerben nem jellemző a belépési események folyamatos ellenőrzése, követése. Nem kell a
beléptető rendszert folyton figyelni, mert önmagában ellátja azt a feladatot, amit elvárnak tőle, azaz a beléptetés
felügyeletét.
Többszintes épületekben megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a lépcsőkre, liftekre is, mert ezek közösítik
az összekötött szintek zónáit. A zónahatárokat ennek figyelembe vételével kell meghúzni. Ha egy zóna nem
teljesen zárt, akkor a „trükközők” meg fogják találni a „lyukakat”, a kiskapukat, a bejutásra jogosultaknak
viszont felesleges kényelmetlenséget okoz a beléptetés.
A zárt zóna kizárja a közös használatú terek lehetőségét. Leggyakoribb hiba, hogy az étterem, büfé, szolárium,
fodrász, stb. szolgáltatásait „kívülről”, nem saját vendégek által, illetve egyidejűleg egy magasabb és egy
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alacsonyabb díjtételű zónából is igénybe lehessen venni. Könnyű belátni, hogy a közös használatú téren
keresztül az egyes zónák átjárhatók, azaz nem elszeparálhatók.
Példa: étterem, amelyik nem csak saját, belső vendégeket fogad, hanem van külső, nyilvános bejárata is.
Kívülről az éttermen keresztül fizetés nélkül is be lehet menni a védett térbe. Egy tipikus wellness fürdő
zónakiosztására mutat példát a 60. ábra.

59. ábra. Tipikus wellness fürdő zónakiosztás
A beléptető rendszerekre vonatkozó előírások
Fontos követelményként kell szem előtt tartani, hogy a vagyonvédelmi szempontok általában, és fürdők esetén
szinte kizárólagosan alárendeltek az életvédelmi, tűzvédelmi megfontolásoknak.
A menekülő ajtókon használható szerelvényeket az épület funkciója és az ott tartózkodó személyek számának
függvényében kell meghatározni. Ha a bent tartózkodók nincsenek tisztában a tűzvédelmi szabályokkal, vagy a
létszám nagyobb, mint 200 fő, akkor a menekülő kapukon pánikszerelvényeket kell alkalmazni. Ez fürdők
esetén szinte mindig fennáll.
Általános követelmények:
• Az épület gyors és könnyű kiürítése, az OTSZ (9/2008. ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat
kiadásáról) által megadott kiürítési időtartamon belül.
• A menekülésre számításba vett ajtók mindig a menekülés irányába kell, hogy nyíljanak, a menekülési utakat
még ideiglenesen sem szabad leszűkíteni, külön előírások vannak a lejtőkre, lépcsőkre, küszöbökre, stb.
• Tűzszakaszok elhatárolása.
• Magas hőmérsékleten is biztosítani kell az ajtók zárt helyzetben rögzítését.
• Tűzzárást a szerelvények nem csökkenthetik.
• Menekülő ajtók automatikus nyitása.
• Meghatározott nyitási erő (erőfeszítés nélkül).

65
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A beléptető rendszerek tervezése

A fontosabb szabványok
• MSZ EN 50133 Riasztórendszerek és a beléptető rendszerek biztonságtechnikai alkalmazásokhoz.
• MSZ EN 1627 Betörésvédelem
• Osztályozás betörés biztonsági szempontok szerint.
• Vizsgálati eljárások.
• Csapda és zárnyelv terhelési próba.
• Betörés szimuláció (megadott eszközökkel a feltöréshez szükséges idő).
• MSZ EN 179 Vészkijárat
• Menekülési útvonalon található ajtókkal szembeni követelmények.
• Nyitás: fentről lefelé, illetve az ajtó felé irányuló mozdulattal.
• Maximális nyitási erő limitált.
• Ruha ne akadhasson a nyitószerkezetbe.
• Élettartam minimum 250.000 nyitási ciklus.
• MSZ EN 1125 Menekülési útvonal
• Nyitás: fentről lefelé, illetve az ajtó felé irányuló mozdulattal.
• Maximális nyitási erő hiba esetén.
• Ruha ne akadhasson a nyitószerkezetbe.
• Nyitószerkezet az ajtó teljes szélességében (pánikrúd).
• Élettartam minimum 250.000 nyitási ciklus.
Közvetetten vonatkozó szabványok (a teljesség igénye nélkül):
• MSZ EN 1694-1 Tűzszakasz határoló ajtók.
• MSZ EN 12209 Épület vasalatok, zárak, kilincsek.
• MSZ 595 Építmények tűzvédelme.
Menekülési útvonalak biztosítása
Bár az említett szabványok és OTSZ előírások egyértelműen szabályozzák a menekülési utak biztosításának
feltételeit, a fontossága miatt ezt a kérdéskört részletesebben is tárgyalni szükséges.
A beléptető rendszerrel felszerelt, az épület kiürítési tervében szereplő, menekülési útvonalnak minősített
átjáróknak, fail safe kialakításúnak kell lenni. Ezeken a kijutás nem tiltható. Biztosítani kell, hogy a menekülési
irányból minden átjáró, mindig, segédeszköz nélkül, bárki által nyitható legyen. A megadott kiürítési idő
biztosításához a szükséges kiürítési keresztmetszet számtani, és biztosítani kell. A számítások az épület
használatba vételi engedélyében találhatók. Ehhez alkalmazkodva a beléptető rendszer tervezésekor is ennek
megfelelő menekülő keresztmetszetet (kaput) kell biztosítani.
Feszültség kimaradáskor a kijárat szabadon átjárható legyen. A rendszer bármely elemének meghibásodása
esetén is működőképes kell, hogy maradjon. Bizonyos feltételek esetén a tűzjelző rendszernek tűzjelzéskor a
beléptető kapuk reteszelését oldani kell. A fürdők esetén ez a feltétel szinte mindig fennáll. A tűzjelző
rendszertől függetlenül is biztosítani kell a kijutás lehetőségét például földrengés, vagy más pánikhelyzet esetén.
Ez lehet vésznyitó kapcsoló, de egy adott méret felett pánikkarok alkalmazása kötelező.

66
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

A beléptető rendszerek tervezése

Azonosítás
Az azonosítás az a folyamat, amikor a beléptető rendszerben az áthaladni szándékozó igazolja kilétét, vagy
áthaladási jogosultságát.
Kisebb, egyetlen belépési zónát tartalmazó rendszerekben nem feltétlenül kell a vendégeket egyedi azonosítóval
ellátni. A pénztárral egybeépített forgóvilla (lásd: Beléptető kapuval egybeépített pénztár fejezet), melyet az
elektronikus pénztárgép működtet, tökéletesen megfelel a belépés felügyeletéhez, mert biztosítja, hogy csak
fizetés ellenében lehet belépni. Ahány fizetés történt, annyi áthaladás lehetséges. Minden használat
folyamatosan kontrolált, regisztrált.
Ilyenkor még a járulékos feladatok is elvégezhetők, pl. öltözőszekrény kulcsának kiadása és visszavétele. Ha
több belső zóna van, és ezek különböző jogosultsággal vehetők igénybe, akkor elkerülhetetlen a belső
azonosítás.
Beléptető rendszerekben az áthaladni szándékozó azonosítására többféle módon lehetséges:
• Az áthaladni szándékozó jellemzői (biometria, rendszám) alapján
• A birtokolt információ ( személyazonosító kód; PIN kód) alapján
• A birtokolt eszköz (kódkulcs, például az azonosító kártya, csuklópánt) alapján
• a fentiek kombinációi alapján.
Biometrikus azonosítás a vendéglátásban személyiségjogi megfontolások miatt nem elfogadott, ezért ezt nem is
tárgyaljuk.
A PIN kódok használata kizárólag a szállodai hotelszéfek, értéktárolók esetén megengedett.
Szállodai- és fürdőrendszerekben általános a gyakorlat, hogy a vendég azonosítóeszközt kap, amit a tartózkodás
végéig megőriz, és a szolgáltatások igénybevételekor ezzel azonosítja magát, ezzel kap jogosultságot a
szolgáltatások igénybevételére, és ennek alapján terhelik meg a számláját.
A fürdőkben, hotelekben általánosan használt azonosítási technológiákat külön fejezet tárgyalja. Mivel a
rendszerek nem a személyt azonosítják, hanem az azonosító tagot, ezért a rendszer tervezésekor vizsgálni kell
az azonosítók szándékos átruházásának (kölcsönadás), elvesztésének vagy eltulajdonításának (lopás)
problémáját.
Azonosítók szándékos átadása
A fürdő részéről az alábbi magatartásformák lehetségesek:
• Nem kell foglalkozni az esettel, mert teljesen mindegy, hogy ki van bent. Egy személy folyamatosan, vagy
többen szakaszosan. Egyébként is jellemző, hogy az összetartozó személyek általában közösen, egy időben
szeretik a szolgáltatásokat igénybe venni.
• Meg kell akadályozni az átadást. Ez például megoldható roncsolás-mentesen eltávolíthatatlan csuklópánt
alkalmazásával.
• Idő alapúvá kell tenni a szolgáltatások árát, így értelmetlen az átruházás, mert nem lehet nyerni az átadással.
Azonosítók elvesztése, eltulajdonítása
Ennek kapcsán az alábbi kérdéseket kell vizsgálni:
• Hogyan igazolható, hogy a bejelentő valóban az, akinek mondja magát?
• Eltűnt azonosító kitiltása a rendszerből.
• Eltűnt azonosító pótlása, jogosultság igazolása.
• Kártérítési felelősség. Itt nem csak az azonosító árát, de a máshoz került azonosítóval
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• történt fogyasztásokat is vizsgálni kell.
A felsorolt esetek korrekt kezelését nehezíti, hogy a vendégektől általában nem kérhetők személyes okmányok,
adatok, azonosítók. Ezek kezelése egyébként is oly mértékben lassítaná a forgalmat, mely nem elfogadható, és
még a személyes adatok kezelésének problémáját is felveti. Megengedett fénykép készítése a belépésnél, és ez a
kép felhasználható a belső fogyasztások ellenőrzésére (például azonosítóval történő fizetéskor a monitoron
megjelenik a tulajdonos fényképe, mely a belépéskor készült).
Ahol ilyen rendszer van, már a belépéskor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy felvétel készül. A felvételeket
legfeljebb egy napig, illetve a vendég távozásáig lehet megőrizni, nem lehet másolatot készíteni és
automatikusan meg kell semmisíteni. Ez alól csak bűncselekmény alapos gyanúja a kivétel. Az ilyen anyagot
bizonyítékként kell kezelni, és a rendőrségnek át kell adni. (2005. évi CXXXIII. Tv. a Személy- és
vagyonvédelmi, illetve magánnyomozói tevékenyég végzéséről).
Azonosítási technológiák
Ebben a fejezetben már csak a hotelekben és fürdőkben használatos, kódkulcsos, vagy azonosító tagos
azonosítási technikák összehasonlítása szerepel.
Az azonosítási technológiák általános jellemzője, hogy minél egyszerűbb az azonosító (kevesebb adatot
hordoz), annál kevésbé biztonságos, és az elfogadó (beléptető) rendszer annál bonyolultabb, a hibatűrése
rosszabb. A sok egyedi adatot hordozó, írható-olvasható, biztonságos adathordozóval, titkosított (encrypted)
kommunikációval működő rendszer kevésbé érzékeny a beléptető rendszer informatikai kapcsolatainak hibáira,
és védett a hamisítási kísérletek ellen. Az adatvédelem különösen akkor fontos, ha az azonosítókat belső
fogyasztáshoz, fizetéshez is fel lehet használni.
Vonalkódos azonosítás
Az egyedi vonalkódos azonosítók olcsók, könnyen előállíthatóak, de könnyen hamisíthatóak is.
Jól használhatóak minden olyan rendszerben, ahol csak egyszer lehet az azonosítót felhasználni. Ezáltal a
másolás értelmetlen, hiszen az első belépéskor a kód érvénytelenné (további belépésre alkalmatlanná) válik.
Esetlegesen megfontolandó többszörös belépés esetén is, ha a rendszer anti-pass-back rendszerű, tehát ha egy
azonosítóval már bent vannak a védett zónában, akkor a másolattal már nem lehet belépni. Ilyenkor már csak az
objektumon kívüli átruházás esetét kell vizsgálni, melynek tárgyalása már korábban megtörtént.
A vonalkódokat vagy nyomdai úton előre készítik, vagy helyben nyomtatják. A két rendszer működése,
hibaturése között lényeges különbség van. Az előre nyomtatott vonalkódok kizárólag azonosító információt,
legtöbbször csak egy sorszámot hordoznak. Ezt a kódot azonosító felhasználása előtt, legkésőbb a kiadáskor,
meg kell ismertetni a rendszerrel. Ez többnyire on-line módon az azonosító kiadásakor történik úgy, hogy a
beléptető kapuknak a rendszer információt küld arról, hogy az adott kódot megadott feltételekkel érvényesnek
fogadják el.
A helyben nyomtatott vonalkódok hordozhatnak a beléptetésre vonatkozó információt. Ilyen lehet például az
érvényesség időtartama, az igénybe vehető szolgáltatások, stb. Ennek a rendszerek hibatűrő képessége
szempontjából van jelentősége. Lásd: Beléptető rendszerek megbízhatósága fejezet.
Fontos megjegyzés: Vonalkódos azonosítók öltözőszekrény működtetésére nem alkalmazhatók!
A vonalkódos megoldás szekrénycsoportonkénti olvasó alkalmazásával elvileg lehetséges lenne, de az a
kockázat nem vállalható fel, hogy egy erre szakosodott bűnbanda teleobjektívvel a vonalkódokról, például a
karszalagról, felvételeket készítsen, és a felvételeket kinyomtatva, az öltözőszekrényekhez hozzáférjen. Ezt már
csak azért is egyszerűen megtehetik, mert a fürdők szokásos tartozéka olyan információs terminál, amely az
azonosítóhoz megadja a hozzá tartozó öltözőszekrény számát azoknak, akik azt elfelejtették.
A vagyonvédelmi törvény szerint öltözőket nem lehet kamerával megfigyelni, itt legfeljebb élőerő
alkalmazható, de az megbízhatatlan, és költséges.
Proximity (közelítéses) azonosítás
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A proximity azonosító a működéshez nem kell, hogy érintkezzen az olvasóval, csak olvasási távolságon belül
legyen. Ez a ma legáltalánosabban használt azonosító típus. Kényelmes, biztonságos, a külső behatásokra,
például vízre, vagy a szauna magas hőmérsékletére nem érzékeny.
A Proximity azonosító csuklópántok, vagyis az úgynevezett óra azonosítók kialakításaira a 61. ábra mutat
példákat.

60. ábra. Proximity azonosító csuklópántok (óra azonosítók)
A vendég belépéskor, regisztráláskor hotelekben bankkártya, fürdőkben karóra alakú csuklópánt azonosítót kap,
melyet a tartózkodás teljes időtartama alatt használ, és a távozáskor visszaad.
Egy proximity azonosító ára ma (2010) néhány száz forint, emiatt jellemző a többszörös felhasználás. Ez már
csak azért is lehetséges, mert a használat során nem kell, hogy az azonosító bármivel is érintkezzen, normál
esetben nincsenek a használatból eredő kopások, karcolások, esztétikai hibák. Ismételt felhasználás előtt
fertőtlenítés és tisztítás szükséges.
Az adatátvitel az olvasó és az azonosító között rádiófrekvenciás úton történik. A működési frekvencia
jellemzően 125kHz, vagy 13,56 MHz. Az adatátviteli sebesség függ az átviteli frekvenciától. A nagyobb
memória kapacitású azonosítók a magasabb frekvenciát használják. Szinte kizárólag passzív azonosítók
használatosak.
Ezekben az azonosítókban nincsen elem, a működéshez szükséges energiát az olvasó által gerjesztett
rádióhullám szolgáltatja. Mivel az gerjeszthető tér nagysága korlátozott, az olvasási távolság jellemzően 5-10
cm. Emiatt a használatkor az azonosítót az olvasóhoz kell tartani. Ez a célnak tökéletesen megfelel, mert így az
áthaladni szándékozó rá van kényszerítve, hogy az olvasóhoz tegye az azonosítóját, és nem fordulhat elő, hogy
az olvasó akkor is érzékel, amikor az nem szándékos. Így kizárható, hogy bárki a más jogán vegyen igénybe
akármilyen szolgáltatást.
Az azonosítóban található elektronikus tag (antenna+chip) élettartama vagy korlátlan, vagy több tízezer ciklus,
ami mindenképpen hosszabb, mint a kopásból, szennyeződésből adódó valós használati idő.
Rendszeresen felmerül az igény a nagy távolságról, több méterről történő azonosításra, például egy térben
jogosulatlanul tartózkodó személyek kiszűrésére. Ez az igény teljesíthetetlen. Bár van olyan azonosítási
technika, amely ezt elvileg lehetővé tenné, de az azonosító letehető, illetve leárnyékolható például egy
alumínium fóliával, de a mikrohullámúak már az emberi testtel is, és ezzel a kívánt cél nem elérhető. Már volt
szó arról, hogy a rendszert úgy kell megtervezni, hogy a vendég rá legyen kényszerítve az azonosításra, ha a
szolgáltatást igénybe akarja venni.
A proximity azonosítók kódtartalma alapján két típust különböztetünk meg. Fix kódolásút és folyamatosan
írható-olvashatót, más szóval a memóriakártyát. Szokványos rövidítése R/W (az angol Read/Write szavakból).
A fix kódolású azonosítók kizárólag azonosító jelet hordoznak, egyetlen számot (sorszám). Használhatóságban
megegyeznek az előre nyomtatott vonalkódnál tárgyaltakkal. Az ilyen rendszereknek két fontos hiányossága
van. Egyrészt az azonosítóhoz rendelt összes információt az azonosítót elfogadó rendszernek kell tárolni, és így
az érzékeny az adatátviteli hálózat hibájára. A másik, talán még súlyosabb aggály, hogy szinte kivétel nélkül az
ilyen azonosítók kódja bárki által kiolvasható, aki ismeri az azonosító típusát. Egy hozzáértő csapat minimális
beruházással bármelyik vendég azonosítóját másolhatja, csak a célszemély közelébe kell menni egy táskába
rejtett olvasóval, és már meg is van a kód, melyet a hamisításra használt azonosítóba be kell programozni. És
ettől kezdve nincs védelem. Egy „kódlopó” megoldásra az 62. ábra mutat példát.
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61. ábra. Laptop táskába épített "kódlopó"
Az R/W azonosítók, más szóhasználattal memória kártyák kettős előnnyel rendelkeznek. Egyrészt ezeknél a
hozzáférés mindig védett. Az egyszerűbbekben csak jelszavas autentikáció van, vagyis az olvasónak ismerni
kell az azonosító jelszavát és az azonosítónak is az olvasóét.
Ezek az azonosítók egyszerűen már nem feltörhetők. A korszerűbb, elektronikus pénztárca biztonságúak már
olyan kriptográf algoritmust használnak, melyek a jelenlegi ismereteink szerint, a mostani eszközökkel belátható
időn belül feltörhetetlenek. Másik előny, hogy a használatra vonatkozó információt hordoznak. Például a
kiadáskor a jogosultságok beírhatók, a belső fogyasztások is regisztrálhatók az azonosítón. Így a rendszer az
adatátviteli utaktól függetlenül is működik, akár off-line belépési pontok is tervezhetőek a rendszerbe. Még a
belső fogyasztások is off-line akkumulálhatóak, követhetőek, ha az elfogadó helyeken a terhelés összege
felíródik az azonosítóra. Igaz, hogy az informatikai hálózat hibája esetén tételes fogyasztási számla azonnal nem
adható, de végösszegre nézve korrekt elszámolás készíthető, és a tételes számla utólag, a hiba elhárítása után
kiállítható.
Mágneskártyás azonosítás
A szokásos bankkártya méretű belépő kártyák használata fürdőkben már nem jellemző, de a hoteleknél
várhatóan még egy ideig megmarad. Ennek oka az egyszerűsége és a kártyák alacsony ára (néhányszor tíz
forint), ami reklámhordozónak is tekinthető. A vele járó kezelési kényelmetlenséget az átlag vendégek már
megszokták, elfogadták.
A kártyák – megfelelő berendezéssel – ugyan könnyen másolhatók, de csak akkor, ha a vendég kiadja a kezéből.
A kártyák a hamisítás, például egy meglevő kártya adatainak módosítása, vagy más jogosultságú kártya
készítése ellen meglehetősen jól védhetők.
Fürdőkben, - a parkoló-kártya alkalmazásokat kivéve, - már nem alkalmazzák. Elsősorban nem a kényelmetlen
kezelés, „hanem a hol tartsam?” probléma miatt.
Vegyes rendszerek
Egy rendszeren belül az előzőekben említett azonosítások vegyes alkalmazása, – kivéve a parkolókat, –
semmiképpen nem javasolható. Ha rendszerbővítés kapcsán a kérdés felmerül, akkor vagy a régi rendszert kell
bővíteni, vagy ha az már nem felel meg az igényeknek, akkor hosszú távon olcsóbb a régi rendszert átépíteni a
korszerűbb azonosítási technikára, mint kettős azonosítókat alkalmazni.
Bizonyos esetekben, ilyen lehet például az összekapcsolt, de különböző tulajdonú hotel és fürdő, szükség lehet
olyan azonosítókra, amelyek mindkét rendszerben érvényesíthetők, illetve használhatók. Kaphatók úgynevezett
kombi kártyák, amelyekbe két elektronikus azonosítót tartalmaznak. Például mágneskártya a hotelhez, és
proximity a fürdőhöz.
Két proximity eszköz is építhető egyetlen azonosítóba, de csak akkor, ha azok nem zavarják egymást (pl.: eltérő
frekvencián működnek). További nehézség, hogy a kettős azonosítási technika miatt az érvényesítésnél, azaz az
azonosító kiadásánál is két külön művelettel, legtöbbször két külön eszközzel kell az azonosítót feljogosítani. A
két elkülönülő rendszer adatainak összevetése, a belső elszámolás bonyolítása is problémát okozhat.
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Rendszámfelismerés
A rendszámfelismerő rendszerek leggyengébb pontja a hamisíthatóság és a felismerési valószínűség.
A hamisíthatóság azt jelenti, hogy nincs olyan rendszámfelismerő rendszer, amelyik a rendszám valódiságát
ellenőrizni tudná. Egy megfelelő papírra nyomtatott hamisított rendszámot képtelen különböztetni az eredetitől.
A 63. ábra egy rendszámfelismerő érzékelő rendszerére mutat példát.
A minőségi gyártók adatai alapján a felismerési valószínűség 90-96%. Ez azt jelenti, hogy kitűnően tervezett és
kivitelezett rendszereknél is az esetek 4-10%-ban a jogosultakat nem engedi be a rendszer (FRR), ezért emberi
beavatkozás kell, azaz a rendszámfelismerő mellé folyamatos felügyelet kell biztosítani. Csökkenteni kell a
hamis elutasítási arányt.
Tudomásul kell venni, hogy bizonyos környezeti, időjárási körülmények eleve lehetetlenné teszik a
rendszámfelismerést. Ilyen körülmény lehet például az erős hóesés.
Ugyanakkor jól használható kényelmi szolgáltatás lehet, hogy a regisztrált vendégek járművei előtt a sorompó
automatikusan nyíljon.

62. ábra. Rendszámfelismerő kamera infra reflektorral
Azonosítási technológiák összehasonlítása
A technológiák jellemzőinek összehasonlítását a táblázat mutatja.
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Az akadályozó eszközök kiválasztása (APAS)
Az akadályozó eszközök kiválasztása nagy felelősség, mert ezek adják a beléptető rendszer árának döntő
többségét. A kapukat mindig kétirányú működésre kell tervezni! A csúcsidőszakokban a terhelés mindig
egyirányú (nyitás után a be-, zárás előtt a ki irányú forgalom a meghatározó.
A kiválasztás szempontjai:
• Biztonsági szint;
• Szingularizáció;
• Fail safe – fail secure;
• Átbocsátó képesség;
• Átjárhatóság mozgássérülteknek;
• Helyfoglalás, elhelyezhetőség;
• Egybeépíthetőség (helyhiány esetén);
• Burkolat anyaga;
• Környezeti követelmények, korrózióállóság;
• Esztétikai megjelenés;
• Tűzállóság;
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• Bekerülési ár.
A személybejáratok fontosabb jellemzői
Személybejáratoknál a választandó kapu biztonsági szintjét az határozza meg, hogy van-e folyamatos
személyzeti felügyelet. Ilyenek tipikusan a bejáratok. Ilyen helyeken alkalmazhatóak alacsony biztonsági szintű
kapuk, például a forgóvillák. Egy felügyelt forgóvillás bejárat megoldását a 64. ábra szemlélteti.

63. ábra. Felügyelt bejárat forgóvillával
Ha folyamatos felügyelet nem biztosított, akkor csak magas biztonsági szintű kaput szabad alkalmazni. Ilyen
például az embermagasságú forgókereszt. Jellemző telepítési hely a társult, egybe épített intézményekkel
például hotel, kemping, stb. esetén a közvetlen kapcsolatot biztosító átjáró. Ilyen megoldás látható a 65. ábrán.

64. ábra. Felügyelet nélküli magas biztonsági szintű, embermagas forgókereszt
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Ha folyamatos felügyelet nem biztosított, akkor csak magas biztonsági szintű kaput szabad alkalmazni. Ilyen
például az embermagasságú forgókereszt. Jellemző telepítési hely a társult, egybe épített intézményekkel
például hotel, kemping, stb. esetén a közvetlen kapcsolatot biztosító átjáró. Ilyen megoldás látható a 65. ábrán.
Személybejárati kapuk mozgatási megoldásai:
Akadályozó elem mozgatása
• Szervomotoros
• Rugós mechanizmus.
Annál a megoldásnál ahol egy szervomotor mozgatja az akadályozó elemet elég a kapuba állni, vagy csak
hozzáérni, az automatikusan továbbmozdul. A mechanikus változatban félútig az áthaladónak kell az akadályt
mozgatni, ami felhúz egy rugót, amely tovább mozgatja az akadályozó elemet az alaphelyzetig. Mechanikus
változatból csak a véghelyzetben hidraulikus csillapítású ajánlható, mert különben zajos a reteszelés akkor,
amikor a kar alaphelyzetbe áll és rögzül.
Működtetési megoldások
• Alaphelyzetben nyitott, csak jogosulatlan kísérletre zár;
• Alaphelyzetben zárt, érvényes azonosításra nyit.
Az alaphelyzetben nyitott változat csendesebb működésű, mert a reteszek csak jogosulatlan kísérlet esetén
zárnak. Ez csak akkor hátrány, ha alaphelyzetben egyáltalán nincs akadály az áthaladó útjában (pl. üveges
gyorskapu). Ebben az esetben, ha a jogosulatlan gyorsabban szalad át, mint ahogy a reteszek bezárnának, akkor
a biztonsági zóna érzékelői, a sérülések elkerülése miatt nem engedik a zárást. A kapu riaszt, de az átjutást nem
akadályozza meg.
A 66. ábra az alaphelyzetben nyitott beléptető változatra közöl példát.

65. ábra. Exkluzív, mozgó üveglapos gyorskapu
Vészhelyzeti működés
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A vészhelyzeti működésnek a menekülési útvonalon elhelyezett kapuk esetén van szerepe. Annak eldöntésére,
hogy ezt a megoldást hogyan lehet figyelembe venni a kiürítési idő számításakor, a következő átbocsátó
kapacitás értékek adnak tájékoztatást:
• forgóvilla szabadon forgó karral 15 fő/perc;
• forgóvilla leeső karral 25 Fő/perc.
Akadályozó visszavetés gátlás
Ez elsősorban a forgóvillák jellemzője. A szóban forgó funkció bizonyos szögű elfordulás (pl. 15°) után
megakadályozza a kar visszamozgását, és az csak előre, azaz tovább tud mozogni. Nem lehet a karral oda-vissza
játszani, így nem tudnak többen átmenni.
A kapuk felületének kialakítása
• Festett,
• Rozsdamentes acél.
A rozsdamentes burkolat a normál használatból eredő felületi terhelésnek (karcolás, kopás) jobban ellenáll. A
festett kapuk fokozott igénybevételnek kitett részei (rúd, fedél, áthaladó melletti oldal) kötelezően
rozsdamentesnek kell lenni.
Ha a környezet vegyileg agresszív, például bizonyos gyógyvizek esetén, akkor nem csak a burkolat, de a belső
szerkezeti elemek vegyi ellenálló képességére is figyelmet kell fordítani. Ilyen esetben még a rögzítő elemeknek
is rozsdamentes acélnak kell lenni, mert a kapu alól kifolyik a rozsdás lé takarításkor.
Rögzítési megoldások forgóvilláknál
• Egy lábú,
• Kétlábú. A kétlábú kivitel stabilabban rögzíthető.
Esztétikai megjelenés
• Belsőépítészeti szempontok
Helyfoglalás
• Alapterület mérete;
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• Több kapu hogyan sorolható (pl. kettős kapu).
Kijárati azonosító visszanyerők, nyelők
Ha költséges azonosítókat használ a rendszer, ilyenek például a proximity csuklópántok, akkor azokat célszerű a
távozás előtt a vendégtől visszavenni.
A legutolsó, vagyis a kijárati kapun át a vendég csak úgy tud távozni, ha azonosítóját beteszi a nyelőbe. Az
ellenőrzi, hogy nincs-e függőben levő tartozás, kifizetetlen fogyasztás, vissza nem vitt kölcsöntárgy, törölköző,
stb., illetve betétként elhelyezett, fel nem használt, visszafizetendő összeg. Ha igen, akkor visszaadja az
azonosítót, és megtagadja a kiengedést. Ha a fenti esetek egyike sem áll fenn, akkor nyitja a kijárati kaput, és az
azonosítót egy belső zárt egy tárolóba gyűjti. A megoldásra a 67. ábra mutat példát.
A tárolót a személyzet rendszeresen üríti, illetve ha megtelt, akkor a rendszer, figyelmeztető jelzést ad az
ürítésre.
További részletek találhatók a „Beléptető kapuktól elkülönült pénztárak” fejezetben.

66. ábra. Kijárati forgóvillánál elhelyezett azonosító elnyelők
Jármű bejáratok, parkolók
A parkolók kötelező tartozékai a rendszereknek. A parkolás elszámolása a benntöltött idő alapján történik.
Jellemző, hogy a vendégek ingyenesen, vagy kedvezményesen parkolhatnak. A 68. ábra egy korszerű,
rendszámfelismerővel felszerelt parkoló bejáratot mutat.
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67. ábra. Parkoló bejárat rendszámfelismerővel
A parkolók forgalmának szabályozására szinte kizárólag gyors működésű (maximum 3 másodperc) sorompókat
használnak. Mélygarázsok esetén a sorompók kiegészülnek a szekcionált kapuval is, amelyeket éjszakára
bezárnak, vagy automatikusan bezáródnak. Amikor két egymás mögötti akadályozó szerkezet van, elvárás, hogy
egyetlen azonosítással mindegyik nyíljon.
Néhány alapelv parkoló létesítéséhez:
• Meg kell oldani az először érkező, és a fizetés után távozó vendégek forgalmát;
• A sorompó előtti hat méteren ne legyen forduló;
• Bal fordulóban a gépkocsi hátulja elérheti a jegykezelő automatákat;
• Jobb fordulóban a vezető nem éri el a jegykezelő automatát;
• Behajtó sorompó előtt elegendő helyet kell biztosítani, hogy a várakozó járműveknek a közutak forgalmát ne
akadályozzák;
• Kihajtáskor a sorompó után elegendő helyet kell biztosítani, hogy a járművek ne a sorompó alatt
várakozzanak a közútra való ráhajtáshoz;
• Rúdütközés detektálás;
• Rácsukás-védelem alkalmazása kötelező;
• A gyalogos forgalmat a gépkocsi kijáratokon meg kell tiltani;
• A fizető automatákat nem szabad a kijáratnál elhelyezni, mert akkor a fizetés idejére megálló járművek
blokkolják a kihajtást;
• Az üzemeltetés folyamatos felügyeletet igényel (rendszám-felismerési hibák, jegyek feltöltése, automaták
üzemeltetése;
• Vészhelyzetek kezelése (automatából kifogy a papír, a váltópénz, stb.).
A gépjármű törések kivédésére a rácsukás-védelem kötelező. Ez azt jelenti, hogy a sorompó, kapu nem zár le
addig, amíg mozgássíkjában akadály (jármű, személy) van, illetve ha a teljes bezáródás előtt jármű hajt a
védelmi zónába (záródó sorompórúd alá), akkor a sorompó, kapu visszanyit, vagy megáll a zárás. A jármű
érzékelésére a burkolatba épített hurokdetektor (fémtömeg érzékelő), vagy infrasorompó szolgál.
Ez utóbbiból kizárólag a külön adó- és vevőegységből álló típusok használhatók, mert az ellenoldalon reflexiós
tükröt használók a metálfényezésű autókat esetenként nem, vagy hibásan érzékelik. Ha gyalogos forgalom is
lehet a sorompó alatt, akkor nem elegendő a fémtömeg érzékelő hurok, azt ki kell egészíteni a gyalogosokat is
érzékelni képes eszközzel. Az infrasorompó hátránya, hogy nagyon könnyű szabotálni. Ha bármivel letakarják
(ehhez elég egy darab ragasztószalag), akkor sosem zár be. Ezért a felügyelet nélküli parkolókban ajánlott
mellőzni.
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Ajánlott a sorompó rúdütközésének detektálására nyomatékhatároló, vagy más ütközés detektáló (pl.
nyomásérzékelő gumiszegély) beépítése.
Tudomásul kell venni, hogy a rácsukás védelem miatt a szorosan egymást követő járművek áthajtása a
sorompón nem megakadályozható (vonatozás).
A behajtás után meghatározott ideig, pl.: 15 percig biztosítani kell a szabad kihajtás lehetőségét. Ez azt a célt
szolgálja, hogy aki csak szállítja a vendéget (pl. taxi), illetve aki nem talált szabad helyet, az fizetés nélkül
távozhasson.
A parkoló felszerelhető telítettség számláló és jelző rendszerrel. A számlálókat naponta (célszerűen a használati
időn kívül, pl. éjfélkor) újra kell szinkronizálni (meg megfelelően be kell állítani), mert a rácsukás védelmet
kihasználva fizetés nélkül távozók feleslegesen foglalt állapotban hagynak szabad helyeket. A telített parkolót
jól láthatóan előre kell jelezni, hogy már behajtóba se menjenek be a járművek. A behajtás még telített parkoló
esetén sem tagadható meg, mert a járművet nem szabad tolatásra kényszeríteni. (lehet, hogy egész sor áll
mögötte). Ilyenkor a behajtás utáni szabad kihajtás lehetőségét kihasználva a kijáraton kell a járművet
távoztatni.
A parkolók általában az objektum belső területén kívül vannak, ezért a behajtáskor nem eldönthető, hogy a
behajtó vendég lesz-e? Ha a parkoló befogadó képessége teljesen kihasznált, akkor a nem vendégek részére
büntető díjszabást kell alkalmazni, és a vendégeknek ebből nagy kedvezményt kell adni. A kedvezmény csak a
fürdőjeggyel együtt vehető igénybe, és a fürdő pénztáránál a belépő jeggyel együtt kell fizetni.
Fizetés után a fürdőből való távozásra meghatározott idő (pl.: 15 perc) áll rendelkezésre a parkoló elhagyására.
Az idő túllépésekor újra kell fizetni.
A parkoló rendszerek szinte kizárólag olcsó, egyszer használatos azonosítási technológiát használnak. Ez
többnyire papír alapú mágneskártya, vagy vonalkódos jegy.
A személyzet tagjai, illetve a több napig ott tartózkodók (pl. szálloda vendégek) proximity, illetve az egyéb
helyeken is használt azonosítójukat használják.
Kötelezően gondoskodni kell arról, hogy a belépéskor csak úgy lehessen belépőjegyet venni, ha a jármű ott áll,
és csak egy jegyet lehessen venni. Ellenkező esetben a kihajtás előtt a bejáratnál új jegyet kérnek, és a behajtás
utáni szabad időszakot kihasználva fizetés nélkül távoznak. A jármű ottlétének ellenőrzésére az útburkolatba
épített fémtömeg érzékelő hurkot kell használni, mert az nehezen megtéveszthető, szabotálható. A sorompó
alatti áthaladást szintén detektálni kell, ez érvényesíti a kiadott jegyet. Csak azzal a jeggyel lehet kihajtani,
mellyel be is hajtottak. A sorompó előtti oda-vissza tolatással ne lehessen szabad kihajtást biztosító jegyhez
jutni.
A sorompóhoz célszerű kétszínű (piros-zöld) jelzőlámpát, és kamerát felszerelni, és a felvételeket rögzíteni. A
kameraképen látszani kell a jelzőlámpa állapotának. Ez hasznos lehet a piros jelzés ellenére sorompó alá hajtó
járművekben keletkező, azok sérüléséből fakadó jogtalan kárigények kivédésére. Ugyanígy alkalmas a
sorompórendszerben keletkező károk megtérítésére a jármű kötelező felelősségbiztosítása terhére.
A parkolási díjak kiegyenlítése történhet a személypénztáraknál, vagy fizető automatáknál, vagy mindkettőnél.
Fizető automatát nem szabad a kihajtás ellenőrző terminál közelébe telepíteni.
NAV (APEH) szempontból, ha csak és kizárólag automatás fizetés van, akkor annak nem kell rendelkeznie
fekete dobozzal. Ha lehet automatánál és pénztárnál is fizetni, akkor a fizető automatának is rendelkeznie kell
NAV (APEH) bevizsgálással és fekete dobozzal. A pénztárban mindig van fekete doboz.
Átbocsátó kapacitás
Az átbocsátó kapacitás azt mutatja meg, hogy normál működési feltételek között, hány átlagos felhasználó képes
egy perc alatt az ellenőrző kapun áthaladni.
A beléptető kapu átbocsátási kapacitását meghatározó tényezők:
1. Azonosítási idő (pl. proximity azonosító, vonalkód olvastatás).
2. Elektronikus válaszidő (amíg a rendszer eldönti a belépési jogosultságot).
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3. Kapu (APAS) működési, nyitási idő.
4. Áthaladási idő.
5. Visszaállási idő, felkészülés a következő áthaladásra.
Megjegyezendő, hogy ezen idők némelyike lehet negatív is. Például az azonosító olvastatásával nem kell
megvárni az előző áthaladás végét, mert a kapu több áthaladási kérelmet is tud tárolni.
A védett zónák határán csúcsidőben sem alakulhatnak ki a vendégek tolerancia szintjét elérő sorok. Ezt a
megfelelő eszközök kiválasztásával (azonosítási technológia- és kapuválasztás) és párhuzamosan több kapu
üzemeltetésével lehet elérni.

Törtszám esetén az értéket felfelé kell kerekíteni.
A beléptető rendszer költségének zömét az akadályozó elemek (forgóvilla, forgókapu, stb.) ára teszi ki. Ezért
kerülni kell felesleges kapuk beépítését. A szükséges kapuszám az átbocsátó kapacitás növelésével is
csökkenthető. Az átbocsátó kapacitás megfelelő eszköz- és vezérlés választásától függ. Lehetséges, hogy
drágább, de kényelmesebb akadályozó és azonosítási rendszer a kisebb kapuszám igény miatt olcsóbban
kivitelezhető, mint az olcsóbb, de lassabb működésű elemekből felépített. Ugyanígy vizsgálni kell az ellenőrző
kapuk számára rendelkezésre álló helyet is.
A tipikus átbocsátó kapacitások tervezést megalapozó adatait a 2. táblázat tartalmazza.
2. táblázat. Tipikus átbocsátási kapacitások

Az átbocsátó kapacitás nagyban függ az azonosítási technológiától is. Pl. a vonalkód olvastatás lényegesen több
időt vesz igénybe, mint a proximity azonosítás.
Információs terminálok
Az információs terminálok célja, hogy a vendég részére az ott tartózkodásával kapcsolatos adatokat
szolgáltasson. Működésére és lehetséges kivitelezésére a 69. ábra közöl példát.
Egy információs terminál fontosabb szolgáltatásai:
• Pontos idő;
• Öltözőszekrény száma;
• Lejárat ideje, hátralevő idő;
• A már igénybe vett, és még igénybe vehető szolgáltatások;
• Pénzegyenleg (kredit és debit rendszerben is);
• Tételes költéslista;
• Egyéni kezelések ütemezése, stb.
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68. ábra. Rozsdamentes acél burkolatú információs terminál
Jellemző, hogy az információs terminálokból többféle típust kínálnak. Az öltözőkben egyszerűbb és olcsóbb,
szekrényszámot, lejárati időt mutató alfanumerikus kijelzésű készülékek megfelelőek. Előnyös, ha ezek igen
egyszerűen, bárki által kezelhetőek (csak oda kell tartani az azonosítót, és mutatja a hozzá tartozó értékeket). A
kijárat, illetve a belső fogyasztási helyek közelében teljes információt, tételes listát adó eszközök javasoltak.
Ezeknél minimális interaktivitás megengedett. Alaptípusnak tekinthető az érintőképernyős kivitel. Így a vendég
már a pénztárhoz érkezés előtt felkészülhet a pénzügyi műveletekre.
Az információs terminálokon keresztül műveletek is végezhetőek, mint szabad öltözőszekrény keresés, és
lefoglalás, egyéni kezelés ütemezése, stb. Mivel egy érintőképernyős információs terminál kezelése nem
mindenkitől várható el, ezért személyzeti támogatást kell adni azok részére, akik idegenkednek a készülék
használatától.
Az információs terminál mindig többnyelvű kell, legyen. A vendég a belépéskor választhat nyelvet, és ez
felíródik az azonosítójára. Így már eleve a saját nyelvén kapja az információt. Másik lehetőség, amikor
érintőképernyős terminálon keresztül válogathat a felkínált nyelvekből. A használt nyelveket a vendégkör
alapján kell meghatározni.
Személyzeti átjárók
A csak személyzet által, üzemszerűen használt átjárókon nem követelmény a szingularizáció, és az anti-passback alkalmazása sem jellemző. Ezeken a megfelel azonosítási biztonság érdekében szinte csak proximity
azonosítás engedhető meg.
Mivel ezek a kapuk „lyukak” a zárt zónákon a visszaélések elkerülése érdekében az áthaladások csak
azonosítottak lehetnek, a használatok eseményeinek rögzítése, dokumentálása kötelező!
Külön kell említeni a dolgozói bejáratot. Célszerűen ennek a bejáratnak a használatát munkaidő nyilvántartásra
is lehet használni, tehát itt kell elhelyezni a munkaidő nyilvántartó terminált.
Összefoglalás
A beléptető rendszerek úgynevezett sokfunkciós rendszerek. A rendszerrel szembeni követelmények és igények
határozzák meg a teljesítendő funkciókat. A tervezési és üzemeltetési alapelveket szabványok és rendeletek írják
elő. A konkrét technikai megoldások sokfélék lehetnek. A kiválasztás szempontjait és a lehetséges megoldások
jellemzőit táblázat foglalja össze.
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A biztonságnak kiemelkedő a szerepe. A menekülő utak meghatározása és jelölése kulcsfontosságú. Veszély
esetén a biztonsági rendszereknek prioritásuk van a beléptetőkkel szemben.
A vendég beléptető technológiáknak ki kell elégíteni a szingularizáció, és az anti-pass-back, valamint a
vészhelyzeti működés követelményeit. Fontos követelmény a rendszer átbocsátó kapacitásának megfelelő
meghatározása. A szolgáltatások teljes rendszere, például az információs terminál-szolgáltatások, a belső
fogyasztások kezelése, a gépkocsi parkolás lehetősége, stb. szükséges vendég elégedettség eléréséhez.
Ellenőrző kérdések
1. Mit jelent az azonosítási kényszer?
2. A zónák kialakításának milyen szempontjai vannak?
3. A menekülő útvonalak biztosításának szempontjai, feladatai
4. Ismertesse a személybejárati kapuk fajtáit és tulajdonságait!
5. Az információs terminál szolgáltatásai.
6. Értékelje az azonosítási technológiákat!

81
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

8. fejezet - Pénztárak és fizetési
stratégiák
Bevezetés
A fürdők hatékony és biztonságos üzemeltetése szempontjából a beléptető rendszerek fontos részét képező
pénztárak kialakítása és működtetése, valamint a fizetési stratégia megválasztása kulcsfontosságú. A hallgató
megismeri a fizetési módokat, azok előnyeit és hátrányait. Továbbá ismeretet szereznek a pénztárak célszerű
kialakításáról és működtetéséről. Megismerhető, hogy milyen kapcsolatok vannak a fizetési stratégiák és a
pénztárak kialakítása között.
Fizetési stratégiák
A fürdő szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése kétféle fizetési megoldás alakítható ki. Ezek a következők:
• előre fizetéses, amit a szakmában debit rendszernek is neveznek;
• utólagos fizetéses, amit a szakmában kredit rendszernek is neveznek.
Előre fizetés
Az előre fizetés ott előnyös, ahol szűk a lehetséges szolgáltatások választéka. A belső fogyasztások növelése
csak korlátozottan lehetséges, illetve a fürdőnek abban nincs közvetlen érdekeltsége.
A vendégnek előre el kell döntenie, hogy milyen szolgáltatást vesz igénybe, illetve ha a rendszer megengedi a
belső fogyasztást, akkor a fedezetet előre fel kell tölteni, illetve kaucióként kell kezelni. (Lásd: a kaució, letét
fejezetet).
Ennek a rendszernek az az előnye, hogy kevés az utólagos reklamáció, a zónák nyitottsága kevésbé kritikus
(például: szabadvizek).
Hátránya, hogy belső fogyasztás esetén többszörös pénztárkezelést igényel, mert vagy belül külön-külön kell
fizetni, vagy a betétként elhelyezett, de el nem fogyasztott összeget távozáskor vissza kell adni.
Utólagos fizetés
Az utólagos fizetés ott előnyös, ahol a szolgáltatások rendszere jelentősen belső fogyasztásra ösztönöz. Ezek
közül a vendég szabadon válogathat, és a rendszer folyamatosan nyilvántartja aktuális egyenlegét. Ilyenkor
kötelező belső információs terminálok alkalmazása, ahol a számla állapota folyamatosan ellenőrizhető.
Ennél a fizetési rendszernél fokozottan ügyelni kell a zónák zártságára, hogy jelentős tartozást felhalmozva ne
lehessen – még személyzeti „segítséggel” sem – távozni.
Fontos megjegyezni, hogy ha utólagos fizetés van, akkor a bejárati pénztár csak a kapuval egybeépített lehet,
mert ellenőrizni kell, hogy ténylegesen csak az kaphasson azonosítót, aki be is megy, mert különben egyel több
azonosítót vásárolnak, arra fogyasztanak, és a végén eldobják. (lásd még: Beléptető kapuval egybeépített
pénztár).
Kaució, letét
A kaució szükségessége nagymértékben függ a fürdő adottságaitól. Ha megengedett a többszörös kilépés, illetve
a zónák tökéletes zártsága nem biztosítható, mint például a szabadvizes strandok esetében, akkor a kauciókérés
megfelelő eljárás. Ez biztosítja, hogy az azonosítók visszakerüljenek, azokat ne vigyék el. A kaució az utólagos
elszámolásnál biztosíték a fizetésre.
A kaució lehet tárgyi, vagy pénzbeli.
Tárgyi kaució
Tárgyi kaució esetén felmerülő problémák a következők lehetnek:
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• Vajon a tárgy értéke megfelelő biztosíték-e?
• Hogyan, és hol kell a tárgyakat tárolni, hogy az elszámolásnál könnyen megtalálható és visszaadható legyen?
Külön letéttárra van szükség, és annak védelméről (még az ott dolgozókkal szemben is) gondoskodni kell!
• Ha több pénztár van, hogyan kezelhető a letét, ha nem annál a pénztárnál távozik a vendég, ahol bejött?
• Mi legyen a vissza nem váltott tárgyakkal? Meddig kell megőrizni? Hogyan lehet értékesíteni?
Az előzőekből látható, hogy a tárgyi kaució kezelése fokozott terhelést jelent a személyzetre. Ezért az
alkalmazása nem jellemző. Előnye, hogy a bizonylatolása NAV (APEH) szempontból egyszerűbb.
Pénzbeli kaució
A pénzbeli kaució mindenképpen megfelelő, és mentes a tárgyi kauciónál említett problémáktól. Hátránya a
megnövekedett bizonylatforgalom, az adminisztrációs teher. A kaució bevételezésekor bevételi, visszaadáskor
kiadási bizonylatot kell készíteni.
A bevételezett összeget:
• Vagy külön kasszában kell tartani.
• Vagy a pénztárban lehet tartani, de erről újabb pénztár bevételi-, illetve pénztár kiadási bizonylatot kell
kiállítani.
További nehézséget okoz a nap végén a vissza nem váltott kauciók kezelése, bizonylatolása, mert a nap végén a
kauciós tranzakciókat zárni kell. A vissza nem váltott összeget eseti értékesítésként be kell vételezni, a
közterheket be kell fizetni, stb.
Bejárati, kijárati pénztárak
A pénztárak az objektum külső kerületén alapvetően két módon helyezhetőek el:
• beléptető kapuval egybeépített pénztár,
• beléptető kapuval nem egybeépített pénztár megoldás.
Beléptető kapuval egybeépített pénztár
Használata javasolt kredit alapú rendszerek esetén. Így belépéskor biztosítható, hogy az azonosító (például
proximity csuklópánt) kiadásakor legalább minimális azonosító adatok gyűjtése a vendégről (például fénykép
készítése), amellyel a visszaélések lehetősége korlátozható. nem lehetséges több azonosítót venni, mint a
belépők száma. Az egyikre tetszőlegesen fogyasztanak, másikkal kimennek. Teszik mindezt egy belépőjegy
áráért, és még az azonosító is elvész.
A 70. ábra egy forgóvillával egybeépített pénztárt mutat, mozgássérült átjáróval kiegészítve.
Kilépéskor azonosítót a pénztáros visszaveszi, és rögtön készíti a számlát, bevételezi, utána engedélyezi a
távozást. Összefoglalva a szingularizáció mind a be-, mind a kilépésnél biztosított.
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69. ábra. Forgóvillával egybeépített pénztár mozgássérült átjáróval
Beléptető kapuktól elkülönült pénztárak
Lehetővé teszik a pénztár és a beléptető kapu átbocsátó kapacitásban levő jelentős különbség kihasználását. Így
sokkal kevesebb kapu kell, mint pénztár. Ez javasolható, ha nincs belső fogyasztás, nem általános a többszörös
belépési lehetőség, és az azonosítót nem kell visszavenni (például. egyetlen belépésre jogosító vonalkódos jegy).
A 70. ábra egy a beléptető kaputól elkülönült pénztár megoldást mutat, mozgássérült átjáróval kiegészítve.

70. ábra. Beléptető kapuktól elkülönült pénztárak
Azonosító elnyelők
A drága, többször felhasználható (pl. proximity karpánt) azonosítókat távozáskor vissza kell gyűjteni. A
visszagyűjtő automaták, mint például a csuklópánt elnyelők kezelése nem minden vendég számára egyértelmű.
A működési biztonságuk – mivel sok mechanikus alkatrészt tartalmaznak – lényegesen alacsonyabb a rendszer
többi eleménél.
Működtetésük folyamatos felügyeletet igényel. Helytelen használat esetén, idegen tárgyak bedobásakor, azok
beakadnak, beszorulnak. A láthatóan mozgó alkatrészektől egyesek félnek.
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A készülék kialakításakor minimálisra kell csökkenteni a lehetséges visszaélések lehetőségét., Például gondolni
kell az olyan esetekre, amikor az azonosítóra zsineget kötnek, hogy azzal visszahúzzák, stb.
A 72. ábra a karpánt elhelyezés módját mutatja.
A kijárati kapun a vendég úgy tud távozni, ha azonosítóját beteszi a nyelőbe. Az ellenőrzi, hogy nincs-e
függőben levő tartozás (kifizetetlen fogyasztás, vissza nem vitt kölcsöntárgy, pl. törölköző, stb.), vagy nincs-e
betétként elhelyezett, fel nem használt összeg.
Ha mindent rendben talál, akkor az azonosítót egy belső zárt tárolóba gyűjti és nyitja a kaput. Ha nem, akkor
visszaadja az azonosítót, hogy a vendég rendezze a számláját és megtagadja a kilépést.
A 73. ábra a karpánt elhelyezés módját, a 8.5. ábra rendszer működését mutatja.

71. ábra. Karpánt behelyezése

72. ábra. Karpánt elnyelő működés közben
Információs terminálon keresztül lehetőség van rá, hogy a vendég kisebb összeg visszafizetésétől elálljon, ne
kérjen vissza, s így mentesüljön a visszafizetéssel járó pénztári sorbaállástól. Ezeket az összegeket a rendszer
bevételezi, és borravaló (tip) módon kezeli.
A tárolót a személyzet rendszeresen üríti. Amennyiben egy azonosító elnyelő egység megtelt, akkor a rendszer
figyelmeztető jelzést ad az ürítésre.
Belső fizetőhelyek
A fürdő érdeke, hogy a vendéget minél nagyobb fogyasztásra ösztönözze. Kényelmi szolgáltatás, készpénz
kímélő megoldás, amikor a vendég a saját azonosítójával fizethet. Ezért a belső fogyasztóhelyeket az egész
rendszerrel kompatibilisre kell tervezni. Egy fürdőn belüli belső fogyasztási hely kialakítására mutat példát a 74.
ábra.
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73. ábra. Belső fogyasztási hely
A fürdők a belső szolgáltatásokat gyakran alvállalkozóknak kiadják. Sajnos a szerződésben ilyenkor meg kell
követelni a fürdőrendszerrel kompatibilis pénztárgépek üzemeltetését, mert a készpénzes és azonosítós fizetést
is lehetővé kell tenni. Az azonosítóval történt fizetések ellenértéke a fürdő pénztárakban jelenik meg, és ezek az
összegek közvetített szolgáltatásként számlázhatók.
A fizetés egyik megoldási lehetősége a kártya használata (75. ábra).

74. ábra. Fizetés kártyával
Jegyek, bérletek, kedvezmények
Általánosan igaz minden jegy és bérlettípusra, hogy a többszöri belépésre jogosító azonosítóknál az anti-passback vizsgálat kötelező.
Gyakori, hogy az eltérő jogosultságot az azonosítók eltérő színével is jelzik, így könnyebben észrevehetők a
rendszer kijátszói (pl. ha valaki átugrik a korláton).
Alkalom alapú kedvezmények fajtái, példái
• Egyszeri belépésre jogosít;
• Megadott számú belépésre jogosít.
Példák:
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• Napi jegy egyszeri belépéssel;
• Tíz belépésre alkalmas bérlet.
Idő alapú kedvezmények fajtái, példái
• Az eladástól számított meghatározott ideig érvényes a kedvezmény;
• Az első belépéstől számított meghatározott ideig érvényes (ajándékozható bérlet);
• Meghatározott benntartózkodási időtartamra érvényes;
Példák:
• Napi jegy többszöri belépéssel;
• Reggeli egy órás úszójegy;
• Délutános jegy (pl. csak 14 órától jelenik meg, mint eladható jegytípus);
• Három órás jegy (egy alkalomra, legfeljebb 3 óra benntartózkodásra);
• Tíz órás jegy (többszöri belépésre, összesen tíz óra időtartamra);
• Havi bérlet;
• Éves bérlet.
Az idő alapú bérleteknél lehetőség van túlfogyasztásra. Pl. háromórás jeggyel tovább marad, mint három óra.
Ennek a kezelését meg kell oldani. Lásd: Azonosító elnyelők.
Kombinált kedvezmények fajtái, példái
Az idő és alkalom korlát együtt érvényes Példa: Hét napra, napi egyszeri belépés maximum három órára.
Kedvezmények, csomagok
• Helyi lakos kedvezmény,
• TB kedvezmények,
• Akciós kuponok (hirdetési újság szelvénye),
• Nyugdíjas, diák, gyermekjegy,
• Látogató jegy (gyermekkísérő),
• Családi jegy,
• Kapcsolt szolgáltatáscsomagok (pl. wellness+masszázs együtt vásárolva olcsóbb, mint a tételek külön-külön).
Bérlet típusok
A bérletek többszörös belépésre jogosítanak.
• A pénztár igénybevétele nélkül többszöri használatot lehetővé tevő eszközök.
A vendég kap egy belépésre jogosító azonosítót, magával viszi, és azzal többször visszatérhet. Az
öltözőszekrény használatra gondolni kell! (Előre kiosztott öltözőszekrénynél hogyan kap szekrényt, például
az információs terminálon keresztül, illetve szabad választás esetén kimegy ebédelni, de vissza akar jönni,
akkor hogyan szabadul fel a szekrény, ha véglegesen távozik?)
Az a rendszer, melyben a vendég a beléptető azonosítót magával viheti a kedvezmények igénybevételének
ellenőrzését megnehezíti, vagy nem teszi lehetővé. Példa: nyugdíjas, helyi lakos bérletet vált, és másnak
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átadja. Lehetséges, hogy a beléptető kapu kedvezményes belépés esetén jelzést adjon a biztonsági
személyzet részére (pl. kigyújt egy lámpát), hogy az gyanú esetén az ellenőrizhesse a kedvezményigénybe
vételének jogosságát, de ezt a vendégek néha zaklatásnak tekinthetik.
• Olyan jogosultság, mellyel minden alkalommal a pénztárhoz kell menni, és vele ingyenes, vagy
kedvezményes belépési jogosultság vehető (például nulla forintos napi jegyet kap).
A bérlet lehet elektronikus, vagy nyomtatvány (papír alapú, pl. gyógyászati kezelőlap vagy műanyag kártya).
Ezen megjeleníthetők a tulajdonos és a bérlet adatai, elhelyezhető rajta vonalkód is
Nagyobb forgalmú helyeken a bérlet elektronikus azonosító, legtöbbször bankkártya méretű memóriakártya,
mely minden adatot elektronikusan tartalmaz (érvényességi idő, jogosultság, használatok száma,
kedvezmény, fénykép, stb.). Előnye, hogy a kedvezmény jogosultság ellenőrzése itt, a pénztárnál történik, a
belső átjárók használata, és a kilépési eljárások teljesen azonosak bérletes és nem bérletes vendégek részére.
Kisebb forgalmú helyeken (például a fitnesz klubok) ez a bérlet vásárlása lehet egyszerűen feliratkozás egy
listára, és belépéskor név, vagy egy sorszám bemondása alapján a pénztáros a jogosultságot a listáról
ellenőrzi.
Összefoglalás
A vendégek a fürdőszolgáltatást kedvezményes vagy kedvezmény nélküli térítés ellenében vehetik igénybe. A
fizetési stratégia megválasztása a vendég kiszolgálás formáját és lehetőségét valamint a kapcsolódó
infokommunikációs megoldások kialakítását egyaránt befolyásolja. Az előre fizetés (debit) és az utólagos fizetés
módjai a pénztárak kialakítását is befolyásolja. Megoldások: a beléptető kapuval egybeépített, vagy azzal nem
egybeépített pénztár. Utólagos fizetésnél a bejárati pénztár csak a kapuval egybeépített lehet. Belső fizetőhelyek
is lehetségesek. A fizetési stratégiába a különböző kedvezmények és azok kezelési módja is bele tartozik. Az
azonosító nyelők a kilépést csak a számla rendezése esetén engedélyezi. A kauciókülönböző formái a
szolgáltatás rugalmasságát és a szolgáltató biztonságát szolgálják.
Ellenőrző kérdések
1. Milyen fizetési stratégiák lehetségesek, és ezeknek milyen jellemzőik vannak?
2. A beléptető kapuval egybeépített pénztár jellemzői.
3. A beléptető kaputól elkülönült pénztár jellemzői.
4. Milyen követelményeket kielégíteni az azonosító elnyelő egységeknek?
5. Milyen kauciók alkalmazása lehetséges? Röviden jellemezze ezeket!
6. Milyen kedvezmény típusok vannak? Jellemezze ezeket!
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9. fejezet - Off-line és On-line
rendszerek jellemzői. Forgalmi
adatok kezelése. Beléptető
rendszerek biztonsága.
Öltözőszekrények kezelése
Bevezetés
A tanulási egység segítségével megismerhető beléptető rendszerek egységeinek off-line és on-lie megoldásai,
azok jellemzői. A hallgató áttekintő ismeretet szerezhet a forgalmi adatok kezeléséről, a beléptető rendszerek
biztonsági kérdéseiről.
A fürdő üzemeltetés egyik fontos területe az öltözőszekrények biztonságos kezelése, ami infokommunikációs
szempontból is nagy kihívást jelent. Egy több szempontú, rendszerbe foglalt összehasonlítás segítségével fontos
döntést megalapozó ismeret szerezhető az öltözőszekrény típusokról.
Off-line és On-line rendszerek jellemzői
Off-line rendszerek
Off-line rendszernek azt nevezzük, amelynél az azonosítási pontok nincsenek folyamatos adatkapcsolatban a
rendszer többi elemével.
A beléptető terminálok önállóan működnek az előre beállított paraméterek alapján. A belépési jogosultságot a
terminál memóriájában, valamint a jelkulcson tárolt adatok alapján végzik. A paraméterek beállítása, az
eseménymemóriák kiolvasása külön művelet, legtöbbször valamilyen hordozható számítógépre (PDA, laptop)
csatlakoztatott célberendezés segítségével.
A rendszerek havi vagy negyedéves ütemezésben rendszeres karbantartást igényelnek. Ez általában a belső órák
szinkronizálását, az elemes táplálású készülékekben a lemerülés vizsgálatát jelenti.
A rendszer struktúrájában végzett módosítások többnyire az érintett terminálok helyszíni átparaméterezését, új
adatok letöltését jelentik.
Az események analízise többnyire külső indikáció (rendkívüli esemény kivizsgálása) alapján történik. A
használatra vonatkozó statisztikai adatok gyűjtése körülményes. Riasztás vagy nem lehetséges, vagy csak
lokális.
Az Off-line rendszerek legnagyobb előnye, hogy a rendszerelemek működése független a többi elemtől. Jól
átgondolt, beüzemelt rendszerben bármilyen hiba legfeljebb egyetlen terminál működését bénítja.
Az Off-line rendszerekben anti-pass-back funkció csak írható-olvasható azonosítókkal valósítható meg, ahol az
állapot információkat az azonosító hordozza.
On-line rendszerek
Az on-line rendszerekben folyamatos kétirányú az adatkapcsolat a beléptető terminálok és a felügyeleti rendszer
között.
A beléptető terminálok a folyamatos adatkapcsolat révén tetszőlegesen bonyolultvezérlési sémák követésére
alkalmasak.
Az események azonnal továbbítódnak a felügyeleti rendszer felé, így alkalmasak távoli riasztás jelzésre,
rendszerintegrálásra, statisztikai adatok folyamatos, valós idejű kinyerésére. A rendszer használóinak visszaélési

89
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Off-line és On-line rendszerek
jellemzői. Forgalmi adatok kezelése.
Beléptető rendszerek biztonsága.
Öltözőszekrények kezelése
lehetőségei korlátozottak. A műszaki állapot folyamatosan felügyelt, monitorozható, a hibákra azonnal lehet
reagálni.
Óvakodni kell olyan on-line rendszerek alkalmazásától, amelyek kizárólagosan az adatkapcsolat meglétére
alapoznak. A beléptető rendszerek legsérülékenyebb, leggyakrabban meghibásodó része az informatikai hálózat.
A kapcsolat átmeneti megszakadását, – esetleg csökkentett funkcionalitással, – a rendszernek tolerálni kell
tudni! Ha ez nem így van, akkor bizonyos hibák a teljes rendszer működését béníthatják.
Forgalmi adatok, statisztikák, listák
A beléptető rendszernek kötelezően kell szolgáltatni az egyes területen tartózkodók számát (ÁNTSZ).
Az értékesítési statisztikák az eladások alakulását mutatják. Segítenek a megfelelő árstruktúra kialakításában.
A holt időszakban kedvezmények adhatók a forgalom növelésére, a csúcsidőszakban felár felszámítása
csökkentheti a terhelést, növeli a bevételt.
Az árstruktúrát nem a maximális forgalomra, hanem a maximális haszonra kell optimalizálni. A változtatások
után a valós hatások megítéléséhez elegendő időt kell hagyni. Jellemzőek a változások utáni tranziens
jelenségek, meg kell várni, míg ezek lecsillapodnak (beáll a rendszer). Sajnos ebben a folyamatban a szezonális
hatásokat is figyelembe kell venni.
Az eladásokat többféle bontásban is vizsgálni kell. Óránkénti alkalmas a napi leterheltség, naponkénti a hetes
periodicitás, illetve hosszabb időszakra a szezonális eloszlás mérésére. Ezek alapján tervezhetőek a szolgálati
beosztások, az egyszerre üzemelő pénztárak száma, a gépészeti berendezések, élményelemek működtetése, a
karbantartások időzítése, stb.
Az értékesítési statisztikákat személyi bontásban is érdemes vizsgálni. Jellemzően így deríthető fény a
kedvezményekkel való visszaélésekre (pénztári trükkök).
A forgalmi statisztikák a tényleges áthaladásokat mutatják. Ezeket mindig össze kell vetni az értékesítési
statisztikákkal. Ha a korreláció mértéke változik, akkor ez egyértelműen mutatja, hogy vagy a vendégek
fedeztek fel egy hiányosságot, „lyukat” a rendszerben, és azt meg kell találni, vagy a személyzet viselkedésében
kell a változás okát keresni.
Alkalmas a terhelések belső területi- időbeni eloszlásának vizsgálatára, a gépészeti rendszerek üzemének
tervezésére, vezérlésére is.
A beléptető rendszerek megbízhatósága
Beléptető rendszerek hibaérzékenysége
A beléptető rendszerek hibaérzékenység szempontjából a vagyonvédelmi rendszerek között kitüntetett szerepet
töltenek be. Az összes többi rendszerben egyetlen eszköz hibája sem a vendégek, sem a személyzet részére nem
jelent feltűnő hiánytalanságot.
Például egyetlen érzékelő hibája esetén annak kikapcsolásával (bypass) mind a tűzjelző, mind a riasztó, vagy
egy kamera kiesésével a videó megfigyelő rendszer tovább üzemeltethető.
A beléptető rendszerben a legkisebb hiba is azt jelenti, hogy legalább egy átjáró nem, vagy csak korlátozottan
működik. Ilyenkor azt külön személyzeti beavatkozással vagy zárt, vagy nyitott állapotba kell állítani, és egyéb
módon – pl. személyzeti ellenőrzéssel, forgalom más kapukra terelésével – kell a beléptetést biztosítani. Ez
mindenki számára feltűnő, és költséges. A hiba javítása sürgős.
A rendszer architektúra is fontos hatással van a hibaérzékenységre. Minden olyan beépített funkció, mely a
rendszerelemek széleskörű együttműködését feltételezi, egyúttal a hibaérzékenységet is minden, a folyamatban
résztvevő elemre kiterjeszti. (Példa: kapuk on-line együttműködése esetén az adatvonal sérülése minden a
folyamatban résztvevő kapura hatással van).
A megrendelő felelőssége, hogy a tervezéssel, kivitelezéssel olyan vállalkozót bízzon meg, aki megfelelő
referenciákkal rendelkezik mind a szállítandó rendszer megbízhatóságára, mind üzemeltetésére, karbantartásra,
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hibaelhárításra vonatkozóan. Információt kell kérni a rendszertopológiáról és a működési elvekről. Lásd:
Azonosítás fejezet.
Technikai üzenetek feldolgozása
A jól működő beléptető rendszer nem igényel folyamatos felügyeletet. A gondosan megtervezett és megfelelő
minőségben kivitelezett rendszerben a meghibásodás nem jellemző. Az esetleges hibák – mint arról már az
előző fejezetben szó volt – azonnali reakciót váltanak ki, és a működtető személyzet értesítheti a technikai
szolgálatot.
Szükség van olyan lehetőségre, hogy a rendszer technikai üzenetei külön listázhatóak legyenek, (esetleg külön
technikai munkaállomáson a karbantartóknál) és ne „merüljenek alá” a beléptető rendszer normál működése
közben keletkező többezres – többnyire tételesen senkit nem érdeklő – üzenet dömpingjében.
Kiemelt szerepet kap a rendszeres karbantartás. Napi rendszerességgel elemezni kell a technikai üzeneteket.
Ezek között több olyan lehet, mely megenged (akár több hetes) halasztást (pl. akkumulátorok kapacitás vesztése,
elemek lemerülése, stb.).
Itt derülnek ki azok a működési rendellenességek, melyeket a rendszer tolerálni képes, a napi működésben nem
jelentkeznek közvetlenül a hatásai, de potenciális veszélyt rejtenek (pl. kisebb adatvonal hibák, melyeket az
átviteli protokoll javítani képes).
Már a rendszer kiválasztásánál vizsgálni kell, hogy milyen üzeneteket képes szolgáltatni, illetve milyen a
karbantartás igény (és milyen költséggel) a folyamatos, zavartalan üzemhez.
Példa: mi az olcsóbb tápellátás elemes vagy tápegységes?
• Elem: 2 évente 1390 Ft/db
• Tápegység: 150mA 12V 70% tápegység hatásfok, 2 év alatt kb. 22kWh*25Ft=550Ft
• Akkumulátor 10 egységenként 4000 Ft, 2 évente cserélendő.
• 550 +400=950 Ft/zár.
Öltözőszekrények jellemzői
Nem tárgyaljuk az öltözőszekrények kialakítását, kizárólag a beléptetési szempontokat, a nyitást-zárást. Az
alábbiak érvényesek egyedi (nem közös) használatú öltöző kabinokra is. Az öltözőszekrények működhetnek
mechanikus kulcsokkal is. Ekkor megfelelő eljárásokat kell kidolgozni a kulcsok elvitelének
megakadályozására.
Például a kulcs csak pénzérme (belülről a zárba) helyezésével vehető ki, és az érme csak a kulcs visszahelyezése
után vehető ki. A legnagyobb pénzérménk a 200 forintos, és ez az összeg nem elegendő egy esetlegesen elvitt
kulcs pótlására, és a betét cseréjére.
A mechanikus zárrendszerek biztonságával kapcsolatban további kérdéseket is vizsgálni kell:
• Másolhatóság. Mivel a kulcs a vendégnél van, elkerülhetetlen, hogy arról mintát (például lenyomat) vegyen,
és azt reprodukálja.
• Illegális nyitási módszerek. A mechanikus zárakra kidolgozott eljárások (lock picking), és készen kapható
szerszámok vannak, mellyel a nyitás másodpercek alatt végrehajtható.
• Kulcsismétlődés. Ha a szekrénykulcsnak kicsinek kell lenni, akkor nagyszámú öltözőszekrény esetén nem
biztosítható a kulcsok megfelelő számú variációja, így elkerülhetetlen a kulcsismétlődés.
• Átnyitás. Ha a zárbetétek megkopnak, akkor az egymástól csak kismértékben eltérő zárak kulcsai
kölcsönösen nyitják egymást.
A fentiek miatt a továbbiakban kizárólag elektronikus öltözőszekrény zárakkal foglakozunk.
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Az öltözőszekrényeknek teljesíteni kell az alábbi feltételeket:
• Egy vendéghez egyértelműen egy, és csakis egy szekrényt lehessen hozzárendelni.
• Megengedett, hogy több vendég közösen használhasson egy szekrényt.
• A vendég le tudja kérdezni, meg tudja nézni az öltözőszekrénye számát (információs terminál).
• A vendég csak a saját szekrényét tudja bezárni, azaz már a zárás is azonosításhoz kötött kell legyen. Ha nem
így van, akkor a vendég bepakolhat egy üres szekrényébe, melyet bezár. Később ezt a szekrényt már sem
megtalálni, sem kinyitni nem tudja. Ha a rendszer később ezt a szekrényt másnak osztja ki, akkor az a másik
vendég tárgyait eltulajdoníthatja, és/vagy a sajátját nem tudja elhelyezni.
• A fentiek miatt a hagyományos mágneszár-csappantyú kombináció nem elfogadható!
Öltözőszekrények kiosztása
Az öltözőszekrények kiosztása történhet:
• Belépéskor, az azonosító megkapásakor (előre kiosztott).
Ennek a rendszernek előnye, hogy az összes szekrény kiosztható, még az utolsó szabad hely is könnyen
megtalálható. A rendszer figyeli a szabad helyeket, ha összetartozó személyek érkeznek, akkor megkeresi,
hogy hol van egymás közelében kívánt számú szabad hely. Ügyelhet arra, hogy az egymás után érkezők ne
egymás mellé kerüljenek, ahol zavarhatják egymást, hanem más-más szekrénycsoporthoz, vagy folyosó
szakaszra. Kívánságra tud alsófelső szekrényt keresni, stb. Az öltözők, és a szekrények leterheltsége,
elhasználódása egyenletes. A vendég távozását a rendszer érzékeli, és a szekrénye azonnal szabaddá válik, és
újra kiadható. Előre bejelentett csoportoknak (pl. gyermekúszás oktatás) hely foglalható.
• Szabad választás a nyitott (még nem lefoglalt) szekrények közül.
Legnagyobb hátránya, hogy az öltözőbejárata körül mindig tumultus van, mert jellemzően az első szabad
helyeket foglalják el. Az első folyosókon tolonganak, míg a hátsó szakaszok néptelenek. A gyakran használt
helyek gyorsan elhasználódnak, míg mások újszerű állapotban maradnak. A szabad helyek megtalálása
nehézkes, különösen, ha már csak kevés van belőle (az utolsó megtalálásához, szinte mindet végig kell nézni).
További hátrány, hogy gondoskodni kell arról, hogy a távozó után nyitott állapotban maradjon a szekrény,
hogy azt ismét használni lehessen. Ez off-line rendszerben csak úgy lehetséges, hogy vagy nem engedi ki a
rendszer a vendéget, ha zárva hagyta a szekrényajtót, vagy a személyzetnek kell folyamatosan nyitogatni a
zárva hagyott ajtókat a rendszer kilépési üzenetei alapján. Az első esetben a vendég háborog, az utóbbihoz
pedig személyzet kell, és ráadásul minden zárat nyitó, főkulcs jogosultsággal, ami biztonsági aggályokat vet
fel. A biztonsági kockázatot csökkenti, ha főkulcsos nyitás után kizárólag újonnan kiadott kártyát fogad el a
zár, mert ha a főkulccsal benéztek egy még használatban levő szekrénybe, akkor a szekrényhasználó vendég
már saját jogon nem tudja azt kinyitni, és így mindenképpen a személyzethez kell fordulnia.
Záróra után az összes szekrényt át kell nézni, és ki kell nyitni.
On-line rendszereknél kissé egyszerűbb a helyzet, de ekkor folyamatos állapotkijelzés kell.
A rendszer érzékeny lesz az adatvonal hibákra.
• Választás a vendég által egy információs terminálon keresztül.
A két fenti rendszerek hátrányait igyekszik kiküszöbölni. Legnagyobb hibája, hogy az információs terminál
kezelése bizonyos fokú intelligenciát igényel, mellyel a vendégek egy része nem rendelkezik. A helyek
használati gyakorisága nem egyenletes, de a szabad helyek könnyen megtalálhatóak. A távozáskor nem kell a
szekrényt nyitva hagyni.
Öltözőszekrények olvasói
Minden szekrénynek saját olvasója van. Nagyobb beruházási költség, de egyértelmű, eltéveszthetetlen
használat. A véletlen nyitás kizárt. Egyszerűen megoldható, hogy a szekrényt csak azonosító használatával
lehessen bezárni, és ezzel kizárható, hogy a vendég rossz szekrénybe pakoljon be.
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Szekrénycsoportonként van olvasó. Költséghatékony megoldás, sok-sok üzemeltetési problémával. Nehezen
megoldható, hogy csak azonosítással lehessen a szekrényt bezárni. Ennek következménye, hogy lehetséges nem
saját szekrénybe bepakolni. A szekrény valahol kinyílik akkor, amikor a vendég nincs ott. Adott időn belül meg
kell találni, stb. A rendszer érzékeny a rendszer- (pl. adatvonal) hibákra.
Öltözőszekrény típusok összehasonlítása
3. táblázat. Öltöző szekrény típusok összehasonlítása (+ Előny – Hátrány)
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Beléptető rendszerek biztonsága.
Öltözőszekrények kezelése
Összefoglalás
A beléptető rendszerek kialakítása infokommunikációs szempontból on-line vagy off-line lehet. A kialakítás
részben az adatfeldolgozás megoldásaira is kihat. A beléptető rendszerek megbízhatósága mind a rendszer
kiválasztás, mind a rendszer üzemeltetés szempontjából kulcsfontosságú.
A biztonságos öltözőszekrény rendszer a fürdők üzemeltetésében szintén kiemelkedően fontos szerepet játszik.
A megfelelő rendszer kiválasztása komplex elemzést és tervezést igényel. Az informatikai rendszernek az
öltözőszekrények kiosztását is hatékonyan segíteni kell.
A tanulási modul rendszerezett összehasonlító ismeretet ad az öltözőszekrény rendszer megválasztásához és
hatékony üzemeltetéséhez.
Ellenőrző kérdések
1. Jellemezze a beléptető rendszereknél alkalmazott off-line és on-line megoldásokat, azok előnyeit és
hátrányait!
2. A beléptető rendszerek milyen adatokat szolgáltatnak az üzemeltetéshez, illetve a statisztikákhoz és az
elemzésekhez?
3. Milyen szempontokat kell szem előtt tartani az öltözőszekrények nyitásának és zárásának biztonságos
megoldása érdekében?
4. Milyen jellemzők alapján hasonlíthatók össze az öltözőszekrény rendszerek?
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10. fejezet - Azonosító használat és
értéktárolás a hotelekben. A
belépterő rendszer kapcsolódása
más rendszerekhez. A beléptető
rendszerek fontosabb üzemeltetési
kérdései. A rendszer szállítójának,
kivitelezőjének megválasztási
szempontjai
Bevezetés
A tanulási egység révén a hallgatók fontos ismereteket szerezhetnek az azonosítók hotelekben történő
használatáról és értéktárolás, a belépterő rendszerek más rendszerekhez való kapcsolódásáról, a beléptető
rendszerek fontosabb üzemeltetési kérdéseiről, valamint a rendszer megválasztás szempontjairól
Azonosító használat és értéktárolás a hotelekben
Energiakapcsolók
Az energiakapcsoló feladata, hogy a vendégszobában a felesleges energiafelhasználást csökkentse. Ha a vendég
nincs a szobában, akkor kikapcsolja a felesleges fogyasztókat, mint pl. világítás, TV, és economy üzemre állítja
a klímaberendezést. A vendég a jelenlétét azzal igazolja, hogy azonosítóját a készülékbe helyezi. A 76. ábra a
hotelekben használatos azonosítókártyás energiakapcsolóra mutat példát.
Elhelyezni mindig a bejárati ajtó mellé kell, hogy belépéskor azonnal látható, és kényelmesen kezelhető legyen.
Két alaptípusa lehetséges:
• Csak a belépőkártya jelenlétét érzékeli. Ezek a legolcsóbb típusok, mechanikus kapcsolóval vagy optikai úton
detektálják az azonosító jelenlétét. Hátrányuk, hogy nem ellenőrzik az azonosító valódiságát, és emiatt a
vendégek könnyen becsaphatják (pl. egy lejárt bankkártyával).
• Nem csak az azonosító jelenlétét, de annak adattartamát is ellenőrzi. Található benne egy ugyanolyan olvasó,
mint a beléptető rendszerben, és csak jogosult azonosítóra kapcsol be.
Az energia kapcsolóknak rendelkezni kell késleltetéssel, hogy a vendég távozásakor, amikor kiveszi belőle az
azonosítót a világítás még egy ideig működjön.

96
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Azonosító használat és értéktárolás a
hotelekben. A belépterő rendszer
kapcsolódása más rendszerekhez. A
beléptető rendszerek fontosabb
üzemeltetési kérdései. A rendszer
szállítójának, kivitelezőjének
megválasztási szempontjai

75. ábra. Energiakapcsoló
Szobaszéfek, értéktárolók
A hotelszobáknak ma már elengedhetetlen, a fürdőknek megkívánt tartozéka a szobaszéf, értéktároló szekrény.
Mivel csak a vendég személyes értéktárgyai tárolására szolgálnak, a mérettel kapcsolatos különleges elvárások
általában nincsenek.
A szobaszéfek szokásos mérete akkora, hogy egy laptop számítógép elhelyezhető legyen benne, ezért formájuk
is többnyire lapos téglalap.
A fürdőkben alkalmazott értéktárolók csak okmányok, pénz, ékszer elhelyezésére szolgálnak, ezek mérete
általában kisebb, jellemző a néhány négyzet-deciméteres alapterület. Csoportosan kerülnek elhelyezésre, például
a bejáratok, pénztárak közelében. A folyamatos őrzés, kamerás megfigyelés követelmény. A kamerákat úgy kell
elhelyezni, hogy a tárolók tartalma a felvételek alapján ne legyen beazonosítható, de a hozzáférő személye,
tevékenysége igen.
A kis méretek miatt a széfek, értéktárolók rögzítésénél fokozott figyelemmel kell eljárni. Jellemző, hogy az
illetéktelen behatolási kísérletek nem a zárszerkezetet, ajtót támadják, nem a felnyitással kísérleteznek, hanem
az egész tárolót kívánják elvinni, és azt nyugodt, biztonságos helyen feltörni.
A hotel széfek néhány kialakítása a 77. ábrán látható
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76. ábra. Szobaszéfek
Különösen szobaszéfek esetén arra is kell ügyelni, hogy a rögzítések a vendég által ne legyenek oldhatóak.
Kulcsok, azonosítók. A biztonság miatt mechanikus kulcsok már nem használatosak, a nyitás, az azonosítás
kizárólag elektronikusan történik. Két tendencia az irányadó:
PIN kódos azonosítás. Jellemző a szobaszéfekre, ahol a kód kifigyelés, lelesés veszélye nem áll fenn. Azzal a
kóddal lehet kinyitni, amellyel bezárták.
Azonosító tag használata. Fürdőkre jellemző, ahol a vendég rendelkezik megfelelő biztonságú proximity
azonosítóval. Az értéktár ugyan azzal az azonosítóval működtethető, melyet a vendég a belépéskor kapott. Ilyen
helyeken lehetséges kettős azonosítás is. Ekkor a nyitáshoz a személyzet asszisztenciája szükséges (az értéktár
felügyelő és a vendég azonosítója csak együtt érvényes).
Értéktárolók vésznyitási eljárása. Sajnos napi gyakorlat, hogy a vendég elfelejti a kódját, vagy elveszti az
azonosítóját, illetve távozáskor zárva hagyja az értéktárolót. Erre a helyzetre kész forgatókönyvnek kell lenni.
Ha a vendég még nem távozott el, akkor a nyitást csak és kizárólag az o jelenlétében szabad elvégezni.
A személyzet részéről követelmény, a négy szem elvre, azaz a vészhelyzeti nyitáshoz legalább két független
alkalmazott kell. Ennek lehetséges módja, hogy a nyitáshoz kell egy segédeszköz (ez érvényesíti a hotel
mesterkódot), melyet az egyik személy őriz elzárva, és kell egy kód, melyet a másik személy tud.
A nyitásokat minden esetben jegyzőkönyvezni kell. Ennek tartalmaznia kell a nyitás okát, a résztvevőket,
dátum, idő, a nyitott széf tartalmának leírása. Ha a vendég kódfelejtésre hivatkozik, nyitás előtt meg kell kérni,
hogy sorolja fel az értéktárolóban található tárgyakat, és nyitás után össze kell vetni a tartalmat az
elmondottakkal.
Beléptető rendszer kapcsolódása más rendszerekhez
A beléptető rendszer együttműködése más rendszerekkel lehetséges huzalozott kapcsolatok kiépítésével, vagy
integrált felügyeleti rendszereken keresztül – akár szoftver interfész segítségével – is.
Tűzjelző
A tűzjelző rendszer riasztás esetén jelzést ad a beléptető rendszer részére, és az beállításnak megfelelően oldja a
megadott kapuk reteszelését, illetve nyitja.
Videó megfigyelő
A beléptető rendszer jelzést adhat a videó megfigyelő rendszernek, hogy a beléptető rendszer bizonyos
eseményeire a videó rendszer megfelelően reagálhasson. Ilyen például megadott kamera rögzítési sebességének
növelése, mozgatható kamerák prepozícióba állítása, markerek elhelyezése, stb.
A videó rendszerekkel kapcsolatban fel kell hívni a figyelmet egy súlyos téveszmére.
Videó megfigyelő rendszer kiépítésével nem lehet a beléptető kapuk biztonsági szintjét növelni!
A megfigyelés a kapu működésére nincs hatással, legfeljebb láthatóvá teszi az eseményt, de arra nincs
közvetlen, legfeljebb preventív hatása.
A példa kedvéért az összes körülményt tételezzük fel ideálisnak. Alacsony biztonsági szintű, forgóvillás átjáró,
közvetlen kamerás megfigyeléssel, a biztonság felügyeleten folyamatosa nézik ezt a képet, és a helyszín
közelében 20 méteren belül van egy biztonsági őr, aki rádiós kapcsolatban áll a biztonsági központtal. Valaki,
észrevéve, hogy az őr éppen nem arra néz, átlép a forgóvilla melletti korláton. A felügyeleten ezt látják, azonnal
hívják a mozgó járőrt, és jelzik neki, hogy egy fekete fürdőnadrágos barna férfi átlépett a korláton. Ezalatt az
elkövető beugrott a medencébe. A személyzetnek esélye sincs arra, hogy a tettest megtalálja, és intézkedjen
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ellene. Nem felvállalható a kockázat, hogy esetleg egy ártatlannal szemben intézkedik. Ha a körülmények nem
ideálisak, például nincs a helyszínen folyamatosan személyzet, akkor az ilyen viselkedés tömegessé válik.
További kérdés, hogy ha személyzet megtalálja a tettest, akkor milyen intézkedéseket foganatosíthat?
Behatolás jelző
A beléptető és behatolás jelző három módon is együttműködhet.
• A behatolás jelző állapotinformációt adhat a beléptetőnek, és az megtagadhatja a belépést élesített partícióba.
Először a vagyonvédelmet kell kikapcsolni, és a belépés csak ez után engedélyezett. Így a partíció riasztását
nem kell késleltetni, és mégis elkerülhetőek a felesleges riasztások.
• A beléptető rendszer – anti-pass-back működés módnál – jelzést adhat a riasztó rendszer részére, hogy a
partíció kiürült, azt élesíteni kell. Az automatikus élesítés csak kényelmi funkció lehet. A biztonsági
személyzetnek feladata, hogy ellenőrizze a partíció élesedésének megtörténtét.
• A beléptető rendszer jogosult nyitáskor automatikusan kikapcsolhatja (hatástalaníthatja) azt a partíciót, ahova
a belépést engedélyezi. Ezzel a lehetőséggel óvatosan kell élni, mert lopott azonosító jelzéstelen belépést
engedélyez a tolvajnak. Jó megoldás az, ha éles zónába történő belépéskor a beléptető rendszer kiegészítő
azonosítást (pl. PIN kód) kér a belépéshez.
Az ilyen típusú együttműködések elsősorban a védett személyzeti területekre jellemzőek, a vendégterekre nem.
Hangosítás
A beléptető rendszer összekötése a hangosító rendszerrel nem jellemző. Ha alkalmaz is a rendszer
szövegbemondást (pl. Kérjük a vendégkártyát leadni!), akkor ezt a feladatot önállóan valósítja meg, és nem
jellemző az integrálás az épület, hangosító rendszerével.
Épület felügyelet, épület gépészet
Az épület gépészeti berendezéseihez való csatlakozása
A beléptető rendszer képes adatokat szolgáltatni az egyes területeken tartózkodók számáról. Ennek megfelelően
lehet működtetni az egyes berendezéseket (pl. vízgépészet, élményelemek). Az intelligens vezérlés
következtében jelentős energia takarítható meg a vendég elégedettségi szint csökkenése nélkül.
Távfelügyelet
A fürdő beléptetők távfelügyelete a hagyományos értelemben (események, riasztások átjelzése, jelzésátadás
egy távoli felügyeleti munkaállomásra) nem jellemző. A beléptető rendszer akkor működik, amikor a fürdő
üzemel. Ilyenkor a saját személyzet jelen van, távoli beavatkozás, járőr kiküldése értelmetlen.
A rendszer kivitelezője által nyújtott távfelügyelet, mint a karbantartás, üzemeltetés része hatásos segítség. Ezt
az üzemeltetés fejezet tárgyalja.
Beléptető rendszerek üzemeltetése
Használat megtervezése
A beléptető rendszer üzemét már a tervezéskor át kell gondolni. Több évig tartó folyamatos üzemre kell
felkészülni.
A vendégmozgásokat előre meg kell tervezni, az ellenőrző kapukat ezek alapján kell elhelyezni. Ezekbe a
folyamatokba a későbbi üzemeltetőt, és megfelelő üzemeltetési tapasztalatokkal rendelkező szakembereket be
kell vonni.

99
Created by XMLmind XSL-FO Converter.

Azonosító használat és értéktárolás a
hotelekben. A belépterő rendszer
kapcsolódása más rendszerekhez. A
beléptető rendszerek fontosabb
üzemeltetési kérdései. A rendszer
szállítójának, kivitelezőjének
megválasztási szempontjai
Hasonló fontosságú a személyzet mozgásának tervezése, szervizterek védelme, technológiai folyamatokhoz
kapcsolódó utak biztosítása. Általános szabály, hogy a vendég utakat a személyzeti mozgások nem vehetik
igénybe, kivétel a tevékenység a vendég kiszolgálása.
A tervezésnél a lehetséges hibákra is gondolni kell. Ezek lehetnek tervezési hibák („hát erre nem gondoltunk”),
meghibásodások (valami elromlik) és kezelési, eljárási hibák is (nem úgy viselkednek, ahogyan terveztük). Meg
kell oldani, ha tévedésből vét a vendég, akkor azt mi módon tudja javítani (pl. személyzeti segítséggel).
Egy fürdő beléptető nem dobozos termék, amit leveszünk a polcról és használjuk. Minden rendszer egyedi, és
lehetetlen előre olyan rendszert kitalálni, melyen ne kellene kisebb-nagyobb módosításokat végezni. Különösen
igaz ez az első időben, míg „beáll” a rendszer, a vendégek megismerik a fürdőt, és a fürdő üzemeltetés
kitapasztalja a vendégszokásokat, és beállítja az optimális terheléshez igazított tarifákat.
Csak olyan rendszert szabad kiépíteni, melyben az egyszerű és minimális költséggel járó módosítás lehetősége
adott. A felhasználó által elvégezhető feladat kell legyen az átárazás, új jegy- és bérlettípusok kialakítása.
Informatikai rendszer
Külön figyelmet érdemel az informatikai és számítástechnikai hálózat. Tudomásul kell venni, hogy egy
számítógépes hálózat, melyben több szerver, és többtíz munkaállomás üzemel, már szakembert kíván. Ez lehet
saját alkalmazott, vagy szerződött partner is. Itt csak. mint kapcsolódó elem szerepel, de fontos az IT policy,
külső hozzáférések biztosítása (mentések, távfelügyelet, internet, VPN, személyes adatokat tartalmazó
adatbázisok kezelése, mint névjegyzék, videó felvételek, stb.)
Az objektum számítógépes ügyviteli rendszere (Property Management System PMS)
Az informatikához kapcsolódik, de külön említést érdemel az egész objektumot működtető felügyeleti
szoftverrendszer a PMS. Ennek része a helyfoglalási, pénztár- és számlázó rendszer is, és többnyire közvetlenül
csatlakozik a beléptető rendszerhez.
Az eladott tételeknek alapján közvetlen parancsot ad a beléptető rendszernek, amely a megfelelő jogosultságú
azonosítókat automatikusan előállítja. Ez nem szabad, hogy külön folyamat legyen, mert ha elválik egymástól a
beléptetés és a számlázás, akkor ez visszaélésre ad lehetőséget.
Távoli elérés
Nem követelmény, de jelentősen csökkenti a reagálási és hibajavítási időket, ha a rendszer szállítójának, illetve
a szoftverek karbantartójának – megfelelően erős védelemmel, akár eseti autentikációval – interneten keresztül
elérése van a rendszerhez.
Táveléréssel sok szoftver hiba gyorsan, költséghatékonyan javítható (pl. adatbázis sérülések), illetve az igényelt
változtatások kiszállás nélkül végrehajthatók. Érdemes ezt a szolgáltatást még akkor is igénybe venni, ha
egyébként olyan dologról van szó, melyet a felhasználó maga is el tudna végezni, de nem rutinfeladat. Erre
példa új tarifák, bérletek bevezetése. Ehhez órákat kell tölteni a kezelési utasítások tanulmányozásával, és még
akkor sem biztos, hogy észreveszünk olyan rejtett összefüggéseket, hibákat, melyet a napi rendszerességgel
ilyen feladatok megoldására szakosodott specialista rutinból és gyorsan megold.
Hibakezelés
A rendszerek hibatűréséről már volt szó. Nincs olyan rendszer, mely soha nem hibásodik meg. Ha valami
elromolhat, az el is romlik (Murphy törvénye).
Fel kell készülni arra, hogy milyen hibáknak milyen hatása, következménye van, és hogyan lehet annak
kijavításig a működést, az üzemmenetet folytatni (pl. Egy beléptető kapu hibája esetén a személyzet ellenőrzi a
belépést). Az összes lehetséges hibára kész forgatókönyvnek kell lenni.
Nem csak rendszerhibára kell felkészülni, hanem olyan esetekre is, mint a vészkijáratok jogosulatlan nyitása.
Hol és ki fogadja a jelzéseket, ki és hogyan intézkedjen, mit kell tenni ahhoz, hogy a rendszeres visszaélések
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megszűnjenek, stb. Ez azért is fontos kérdés, mert mint már szó volt róla a beléptető rendszer normál
működéséhez nem igényel folytonos felügyeletet. Itt szóba jöhet átjelzés valamely folyamatosan felügyelt
helyre, rendszerre (pl. videó megfigyelő). Az integrált biztonságtechnikai rendszer önmagában választ ad erre a
kérdésre, ezért egy ilyen kiépítés is megfontolandó.
Személyes adatok védelme
A személyi adatok védelmével kapcsolatban a következőket kell betartani:
• Személyes adatok csak indokolt esetben, a tulajdonos hozzájárulásával kezelhetők.
• Közterületről nem rögzíthető videó felvétel.
• A bejáratnál jól láthatóan fel kell tüntetni, ha a területen videó megfigyelő rendszer működik.
• A felvételeket meghatározott időn belül meg kell semmisíteni, kivéve, ha bizonyíték, mert akkor a
rendőrségnek át kell adni.
• Az öltözőszekrények fosztogatásának megakadályozását tovább nehezíti, hogy a vagyonvédelmi törvény
szerint öltözőkben nem helyezhetők el megfigyelő kamerák.
A rendszer szállítójának, kivitelezőjének megválasztási szempontjai
Fontos, hogy az üzemeltető és a beruházó közös platformot alakítson ki. A beruházó többnyire a költségek
minimalizálásában, az üzemeltető a lehető legjobb (és valószínűleg legdrágább) rendszer kiépítésében érdekelt.
Elkerülhetetlen, hogy közös véleményt alakítsanak ki az igények és a források tisztázásával.
Általános tapasztalat, hogy a beléptető rendszerek megtérülési ideje kisebb, mint egy év.
A rendszer szállítójának kiválasztásakor fokozott felelősség hárul. Olyan beszállítót kell keresni, amelyik
• rendelkezik referenciával,
• határidőre szállít,
• van elegendő kivitelezési kapacitása,
• közvetlen kapcsolata van a rendszer tervezőivel,
• képes az egyedi kívánságok, módosítások elvégzésére.
Még a szerződés aláírása előtt tisztázni kell:
• a rendszer, és az elemek megbízhatóságát,
• élettartamát, a meghibásodások várható gyakoriságát (MTBF), várható ciklusszámát (MCBF),
• a garanciális feltételeket,
• a szervizszolgálat rendelkezésre állását (például: 7/24 vagy 5/8 nap/munkaidő)
• a megjelenési- és javítási időt (MTTR)
• a pótalkatrész szállítás feltételeit.
Adatkarbantartás, frissítés, rendszerkövetés feltételei. A számítástechnika rohamos fejlődésével lépést kell
tartani. A várható trendekre reagálni kell tudni.
Dokumentáció
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Azonosító használat és értéktárolás a
hotelekben. A belépterő rendszer
kapcsolódása más rendszerekhez. A
beléptető rendszerek fontosabb
üzemeltetési kérdései. A rendszer
szállítójának, kivitelezőjének
megválasztási szempontjai
A megvalósult rendszert dokumentálni kell, mert ennek hiányában lehetetlen annak üzemeltetése, javítása,
bővítése. A megvalósulási dokumentáció alapja a kiviteli terv, melyen a kivitelezés során végrehajtott
változásokat átvezették.
• Eszközök elhelyezése, kábelezése, bekötése, címzése;
• Nyomvonalak szintenkénti alaprajzon;
• Informatikai hálózat;
• Eszköz leírások;
• Belépési pont vázlatrajz, eszközök elhelyezése, kábelek;
• Adatlapok;
• Típusminták;
• Egyedi bekötések;
• Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek;
• Műbizonylatok.
Összefoglalás
A hotelekben a vendégek azonosító kártyája többféle funkciót szolgál, ezek közé tartozik a szobai
energiakapcsoló működtetése. A vendégek értéktárgyainak őrzésére, védelmére a szállodai széfek szolgálnak,
amelyek biztonságára szigorú rendszabályok vonatkoznak.
A beléptető rendszerek biztonsága kiemelten fontos jellemző. A biztonsági követelmények a rendszer
kiválasztás fontos szempontja. A rendszerbiztonság fenntartása szakszerű üzemeltetéssel biztosítható
A beléptető rendszerek együttműködnek a fürdő, illetve a hotel más rendszereivel. Az együttműködésben, és a
működési hierarchiában szigorú előírásokat kell érvényesíteni. Tűz esetén például a beléptető rendszernek a
kapuk átjárhatóságát biztosítani kell. A megfelelő együttműködés és kapcsolat fenntartásában az
infokommunikációs rendszernek fontos szerepe van.
A vállalkozás vezetőjének és szakember gárdájának nagy körültekintéssel kell eljárni a rendszer szállítójának és
kivitelezőjének kiválasztásánál. A jól működű rendszer megvalósításához és annak hatékony üzemeltetéséhez a
követelmények pontos megfogalmazása, a szerződések és megállapodások gondos kidolgozása, valamint a
szükséges dokumentálás elengedhetetlen.
Ellenőrző kérdések
1. Milyen funkciói lehetnek egy hotelben alkalmazott azonosítónak?
2. A beléptető rendszereknek milyen biztonsági követelményeket kell kielégíteni?
3. A hotel széfek jellemzői és működtetési rendje.
4. A beléptető rendszerek milyen más rendszerekhez kapcsolódnak, és mi jellemzi ezeket a kapcsolatokat?
5. Ismertesse a rendszer szállítójának és kivitelezőjének megválasztási szempontjait!
6. A személyi adatvédelem követelményei.
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Adatfelvételi hibaarány, FTER, EER
Az azonosítandók azon hányada, melyről nem vehető megfelelő biztonsággal azonosításra alkalmas minta.
Elsősorban biometrikus rendszerek mérőszáma (például: ujjlenyomat minta, amelyet nem lehet olvasni, vagy
nincs rajta elég azonosítási pont). Értéke általában <1% Angol betűszó: Failure To Enroll Rate, Error to Enroll
Rate Lásd: 19 Definíciók, fogalom magyarázatok fejezet, hamis elfogadási, hamis elutasítási hibaarány.
Anti-pass-back
A belépési azonosító (kódkulcs) áthaladás utáni illetéktelenek történő visszaadását megakadályozó eljárás.
Fajtái:
Logikai Figyeli egy zárt zóna (anti-pass-back zóna) be- és kilépéseit, és egy áthaladóhoz nem engedélyez
egymás után azonos irányú mozgást. Belépés után csak kilépés, kilépés után csak belépés lehetséges. Egyes
esetekben csak a belépési irányban szigorú, de több egymás utáni kilépést engedélyez (ismételt belépés
elleni védelem.)
Területi ellenőrzött A logikai anti-pass-back további szigorítása, amikor a rendszer figyeli, hogy az
áthaladó melyik zónában tartózkodik, és részére kizárólag az ebből a zónából indított áthaladásokat
engedélyezi.
Timed vagy időzített Belépés után a belépettnek egy előre megadott ideig nem engedélyez újabb belépést.
Kombinált Az előző pontokban említett lehetőségek közül egyidejűleg több alkalmazása (pl. logikai és
időzített).
APAS (angol betűszó: Access Point Actuators and Sensors)
Beléptetési pont működtetői és érzékelői. Működtetőkre példák az elektromos ajtónyitók, az elektromos zárak,
forgóajtók és sorompók. Az érzékelőkre példák a nyitásérzékelő, /zárnyelv érzékelő, kapcsoló, nyomásérzékelő.
Áthaladás
Belépési ponton történő jóváhagyott, ellenőrzött átjutás.
Átlagos javítási idő, MTTR
A meghibásodott berendezés javításának megkezdése, és befejezése közötti átlagos idő. Angol betuszó: Mean
time to repair
Belépési pont
Beléptető rendszer által működtetett, felügyelt átjáró, amelynél a beléptetést, behajtást szabályozni
(akadályozni) lehet (ajtóval, forgóajtóval, sorompóval vagy más módon).
Beléptetés
Biztonságtechnikailag ellenőrzött területre való szabályos belépés vagy az onnan való távozás művelete.
Belépési jogosultság
Az áthaladni szándékozónak az a lehetősége, hogy egyedi azonosítás után előre rögzített feltételekkel belépési
pontokon dokumentálható módon áthaladhat.
Beléptető terminál
Belépési pont a hozzá tartozó elektromos működtető elemekkel (érzékelők, olvasók, vezérlő, tápegység,
kommunikátor, APAS, stb.).
Esemény
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A rendszerben beállt detektált változás.
Fail safe átjáró
Életvédelmi szempontból biztonságos átjáró. A menekülési irányból az átjutás mindig, /minden körülmények
között biztosított. Ez érvényes kell, legyen még feszültség kimaradás, és a rendszer bármely elemének
meghibásodásakor is! Hiba és feszültség kimaradás esetén állapota: nyitva.
Fail secure átjáró
Vagyonvédelmi szempontból biztonságos átjáró. Hiba és feszültség kimaradás esetén állapota: zárt. Menekülési
útvonalként nem vehető figyelembe.
Hamis elfogadási hibaarány, FAR
A belépésre nem jogosultak azon hányada, akik a belépése jogtalanul engedélyezett. Elsősorban biometrikus
rendszerek mérőszáma. A szabvány szerint értéke < 10-4 Angol betuszó: False Accepting Rate.
Hamis elutasítási hibaarány, FRR
A belépésre jogosultak azon hányada, akiktől a rendszer jogosultságuk ellenére megtagadta az engedélyt.
Elsősorban biometrikus rendszerek mérőszáma. A szabvány szerint értéke < 1% Angol betuszó: False Rejecting
Rate
Hibafeltétel
Olyan feltétel, amely a beléptető rendszer funkcióinak megszakadásához vagy csökkenéséhez vezet.
Időzóna
Egy vagy több, általában heti vagy napi periodicitású időintervallum, melyekkel jogosultságokat, eseményeket,
jelzéseket időben korlátozni lehet (pl. belépés csak munka- vagy nyitvatartási időben). Tartozik hozzá naptár
funkció is, mellyel az alap periodicitástól eltérő igényeket kezelni lehet (pl. ünnepnapok).
Kódkulcs, azonosító
Olyan eszköz, mely azonosító adatokat hordoz. Megjelenési formája szerint lehet belépőkártya, csuklópánt,
karóra, kulcstartó, karszalag címke, vonalkódos jegy stb.
Jelzésadás
Információ rendelkezésre bocsátása felügyelet, vagy más rendszerek számára.
Jogosultsági csoport
Bizonyos számú felhasználó, akik egyforma beléptetési jogosultsággal rendelkeznek.
Megbízhatóság MTBF
A meghibásodás valószínűségét mutató szám. Két meghibásodás közötti átlagos idő. Angol betűszó: Mean Time
Between Failure.
Riasztás
Emberi beavatkozás iránti igény.
Személyes (PIN) kód
A felhasználó által ismert információ (például egy szám).
Szingularizálás, szingularizáció
Szétválasztási folyamat, mely biztosítja, hogy egy azonosításhoz egy belépési jogosultság és csak egy áthaladás
történhessen. Tipikus eszköze a forgóvilla.
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Rendeltetésszerű állapot
A beléptető rendszer teljes mértékben működik és képes minden hatás előre beállított szabályok szerinti
feldolgozására.
Tápegység
A rendszernek az a része, amely működéshez szükséges energiát biztosítja. Biztonsági rendszerekben ez
mindenképpen csak szünetmentes lehet, azaz a betápláló hálózati energia megszunése után is megadott ideig
teljes funkcionalitással üzemképes marad. A betáplálás kimaradását riasztással kell jelezze. Az az időtartam,
amíg a tápegység betáplálás nélkül képes teljes funkcionalitással üzemeltetni a rendszert az áthidalási idő.
Off-line
Olyan rendszerstruktúra, melyben a rendszer elemei nincsenek folyamatos informatikai kapcsolatban egymással,
nincsenek (sem vezetékes, sem vezeték nélküli) kiépített adat utak. Jellemző, hogy a rendszerelemek egy
előzetes beállítás (paraméterezés) után önállóan működnek. Lehetséges, hogy az együttműködés, a
rendszerstruktúra kialakítása érdekében ideiglenes, eseti kapcsolatok létesüljenek. Ehhez valamilyen közvetítő
elemet használnak. Példa: A központi számítógépen kialakított rendszer adatait egy hordozható számítógépbe
(palmtop) töltik, mellyel az eszközök, mint hotelszoba zár beállíthatók, felprogramozhatók. Ugyan ez az eszköz
alkalmas ellenirányú adatforgalomra is, mint események kiolvasása a zárból, és eljuttatása a központi rendszer
felé, listázás, eseményanalízis céljából. Jellemző az ilyen rendszerekben, hogy az azonosító információ
hordozóként is használatos (pl. kódoltan hordozza az érvényesség típusát, időtartamát, illetve ellenirányban az
elemek lemerülését, stb.).
On-line
Olyan rendszerstruktúra, melyben a rendszer elemei kiépített (vezetékes, vagy vezeték nélküli) csatornákon
folyamatos informatikai kapcsolatban vannak egymással. Az estleges módosítások haladéktalanul
végrehajtódnak az eszközökön, az események azonnal megjelennek felügyeleti rendszerben.
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