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Kivonat 

A rendszertervezés a számítógép alapú rendszerek tervezésével foglalkozik (hardver, szoftver, folyamatok) a 

szoftvertervezés ennek egy része. A szoftvertervezés a rendszertervezés részének tekinthető. Ez utóbbi 

foglalkozik a hardverfejlesztéssel és folyamatok tervezésével is. 

Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi. Egészének vagy részeinek másolása, felhasználás kizárólag a 

szerző írásos engedélyével lehetséges. 
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1. fejezet - Az információrendszer 
fogalma, feladata, fejlesztése 

1. 1.1 Bevezetés 

Az informatikai eszközök lehetőséget biztosítanak összetett feladatok megoldására, ezek a feladatok általában 

redszert alkotnak. Az információtechnológia a számítógép alkalmazásakor a hardver, a szoftver és a szervezés 

együttműködését tételezi fel a feladat megoldása során. Az adatok automatikus, emberi beavatkozás nélküli 

feldolgozása a számítógép alapfeladata. A hardver és a szoftver összehangolása, a megfelelő szoftver 

kiválasztása, a feladat pontos megfogalmazása, a megoldási terv elkészítése, a megoldás elemzése a gépet, mint 

automatikusan működő eszközt használó ember alkotása. 

A fejezetből megismeri: 

• a rendszer fogalmát, fő jellemzőit, 

• az információrendszer fogalmát, fajtáit. 

• az információrendszer fejlesztésének fogalmát, szakaszait. 

A fejezet anyagának elsajátítása után Ön képes lesz: 

• Eldönteni egy információrendszerről, hogy milyen célból készítették, azt is, hogy milyen IR kategóriába 

sorolható. 

• Megfogalmazni egy problémát, mint rendszert. Megvizsgálni, hogy a feladat megoldható-e 

információrendszer segítségével. 

2. 1.2 A rendszer 

A rendszer napjainkban gyakran használt általános fogalom, különböző szempontok szerint osztályozhatjuk. 

Lehet például: 

A benne szereplő elemek alapján: 

• Biológiai rendszer 

• Társadalmi-gazdasági rendszer 

• Oktatási rendszer 

• Információrendszer 

• Programrendszer 

A kialakulás illetve létrehozás alapján: 

• Természetes  (légző rendszer, keringési rendszer, vázrendszer, ember, biológiai rendszer) 

• Mesterséges  (az ember által alkotott, pl. üzemek, gép, iskola, oktatási rendszer, gazdálkodási, pénzügyi, 

értékesítési, bérezési...) 

• Absztrakt (  pl. számrendszerek, programnyelvek) 

• Konkrét, fizikai (  pl. üzem, ipari park) 

A rendszer közös ismérv alapján összetartozó, egymással meghatározott kapcsolatban álló elemek jól 

körülhatárolt együttese. 
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1-1. ábra 

Az  elem  a rendszer olyan része, amelyet az egész vizsgálata szempontjából célszerű elkülöníteni, 

megkülönböztetni. Az elem önmagában ismét alkothat rendszert, amely tovább bontható. 

A  kölcsönhatás  az elemek között olyan kapcsolatokat, összefüggéseket, relációkat fejez ki, amelyek az adott 

elemeket a rendszer részévé teszik.  A kölcsönhatás által lesz a rendszer több mint az elemek egyszerű 

összessége.  A valós világ rendszerei általában  komplexek  (sok és egymással bonyolult kapcsolatban álló 

elemük van),  nyíltak  (a környezetükkel, azaz más rendszerekkel, aktív kapcsolatban állnak) és  dinamikusak  

(elemei különböző állapotokat vehetnek fel, és egymással időben, más-más kölcsönhatásban lehetnek).  Egy 

rendszert a maga teljességében általában nem vagyunk képesek megismerni, leírni, átlátni, ezért olyan 

módszerekre van szükségünk, amelyek lehetővé teszik a rendszerek leegyszerűsített kezelését. Modellezünk. 

A rendszer tulajdonságai: 

• szervesen kapcsolódó részekből áll 

• a rendszerek alrendszerekből állnak, melyek egymással alá vagy mellérendelt viszonyban lehetnek 

• ha módosítjuk az alkotó elemeket (pl. elemek hozzáadásával, vagy elvételével) megváltozik a rendszer 

• a rendszer viselkedése nem csupán az elemeitől, hanem azok egymáshoz való viszonyától függ, így 

ugyanazon elv, és elemek felhasználásával többféle rendszert is alkothatunk 

• az összekapcsolt részek működése összehangolt 

• az alkotórészek között sokféle kapcsolat lehet, mivel minden résznek több, különböző állapota lehet 

• a felépítés, szerkezet változtatásával a rendszer viselkedése is megváltozik 

• a rendszerre jellemző tulajdonságok az egészre vonatkoznak, ezekkel a tulajdonságokkal külön-külön egyik 

eleme sem rendelkezik. Információs rendszerek esetén ezek az alapvető tulajdonságok, csak a rendszer 

beüzemelésekor (működésbe lépéskor) jelentkeznek 

• a részek közötti kapcsolatok folyamatosan hatnak az elemekre. 

„  Mivel a mindennapi életben is rendszerek sokasága vesz minket körül (család, vállalkozás, környezet) a 

rendszer túllép a matematika, számítástechnika fogalmán. 

Kialakult a rendszerelvű gondolkodás, mely látszólag egymástól független események között is keresi a 

kapcsolatot. Az események közötti kapcsolatok felismerésével jobban megérthetjük és befolyásolhatjuk azokat.” 

(Joseph O’Connor) 

A  rendszerszemléletű megközelítés  egységes (holisztikus) dolognak (entitásnak, objektumnak stb.) tekinti a 

rendszert, nem feledkezve meg az alkotó részekről. Ez a szemlélet észleli az alkotórészek aktivitását, 

tevékenységét, ugyanakkor figyelmet fordít a rendszer egésze által mutatott aktivitásra is. 
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3. 1.3 Információrendszerek 

Napjainkban gyakorta beszélünk a  digitális  (számítógépes)  írástudás képességéről.  A digitális 

(számítógépes) írástudás   a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását jelenti pl. szövegszerkesztő, 

táblázatkezelő, adatbázis-kezelő és egyéb alkalmazói szoftverek ismeretét, alkalmazását. Az internet, a 

hálózatok, valamint a multimédiás alkalmazások ismeretét és használatát jelenti egy-egy feladat hatékony 

megoldása érdekében. Az informatikában megjelenő rendszerszemlélet az informatika általánosabb 

megfogalmazásához vezetett, mely szerint    az informatika az információrendszerek létrehozásának, 

strukturálásának és működtetésének a tudománya.    Ez a meghatározás kiemeli, hogy az informatika nem az 

elemi információknak a tudománya, hanem az információk halmazával foglalkozik, e halmazok közötti 

kapcsolatokkal, azok rendszerbe szervezésével, és a létrehozott információrendszerek működésével. Például a 

kormányzati feladatok megoldásának támogatására használnak kormányzati információrendszert. Az 

önkormányzatok gyakorta üzemeltetnek olyan információrendszert, amely a lakosság felé történő tájékoztatást, 

esetleg turisztikai információszolgáltatást segíti, valamint ezen kívül használnak olyan információrendszert, 

amely az ott dolgozókat támogatja munkájukban az önkormányzati feladatok megoldása során, utóbbiakat  e-

önkormányzatok  néven szokás emlegetni. 

Az eGeo információrendszer a GEO oktatási feladatainak támogatására készült, mivel ezt a rendszert minden 

hallgató használja, ezért szemléltetésként ezen rendszer egyetlen kurzusra vonatkozó alrendszerét fogom 

használni. 

A hagyományos, egy kurzust (tantárgyat) támogató oktatási rendszer az oktató részéről elvárja az alábbi 

tevékenységeket: 

• tantárgyi követelmények meghatározását és közzétételét, 

• az előadási, és gyakorlati segédanyagok előállítását és bemutatását, 

• tananyag megírását (vagy meghatározását) és elérhetővé tételét, 

• feladatok kiírását és kiadását, 

• a leadott feladatok értékelése, az eredmények publikálása, 

• a félév értékelése és közzététele. 

Az információs rendszer a hagyományos rendszert hatékonyabbá, egyszerűbbé, átláthatóbbá teszi. Az 

automatizálható feladatok elvégzését az információtechnológia eszközeivel átalakítja. Az eGeo a felsorolt 

feladatok közül a vastagon szedetteket valósítja meg. 

Gondolja végig, hogy egyetlen tantárgy teljesítéséhez egy hallgatónak milyen feladatai vannak, és ezek közül, 

melyeket támogatja az eGeo! 

Néhány definíció az információrendszerekre: 

Az információrendszer alapvető erőforrásként adatokat használ fel a feldolgozáshoz annak érdekében, hogy 

feladataink elvégzéséhez hasznos információkat nyújtson. Fő célja az információ-előállítás, vagyis olyan 

célorientált üzenetek létrehozása, amelyek a címzett számára újdonságot jelentenek, bizonytalanságot 

szüntetnek meg és feladataik, döntéseik teljesítésében segítséget nyújtanak. 

„Az információrendszert úgy kell tekintenünk, mint minden más rendszert, hiszen ugyanolyan alapvető 

jellemzőkkel rendelkezik, bemenete van, feldolgozást végez, eredményeket produkál, amelyek inputként 

visszahatnak a rendszerre. A különbséget valójában a bemenet jellege határozza meg. Az információrendszer 

adatokat és információkat kap bemenetként majd feldolgozás után, mint output szintén információkat 

produkál.”(R. Brightman) 

Információrendszerek: az információk egységes, az alapmodellt tükröző rendezett, szervezett együttese ➔ 

rendszere 

Az információrendszerek fejlesztése, valamilyen valóságban felmerülő feladat megoldását támogatja, olyan 

módon, hogy a fejlesztők információtechnológai módszereket használnak az IR elkészítéséhez, a felhasználók 
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pedig informatikai eszközök segítségével oldják meg a feladatot. Könnyebben és gyorsabban, mint 

hagyományos eszközök segítségével. 

Egy - egy információrendszer működése során a következő feladatokat látja el: 

• adatok gyűjtését, rendszerezését, 

• az adatok tárolását, 

• az adatok ellenőrzését, 

• az adatok karbantartását (biztosítva, hogy azok naprakészek legyenek), 

• döntés-előkészítési feladatok támogatását meghatározott feltételek szerinti kiválogatások, számítások, 

összesítések, elemzések elvégzését →  céltudatos, előre meghatározott feldolgozás, információ-előállítás, 

• az eredmények megjelenítését, információk továbbítását, tájékoztatást, 

• dokumentumok, jelentések készítését. 

Az információrendszer lehet: 

• manuális Pl. albérlet közvetítő iroda kartonokon levő kiadó albérletekkel, és ügyfél fogadó személlyel. 

• számítógép alapú Pl. albérlet közvetítő számítógépes információrendszer. 

• vegyes Pl. albérlet közvetítő iroda számítógépen tárolt adatbázisban levő kiadó albérletekkel, és ügyfeles 

személlyel. 

A számítógép alapú információrendszerek haszna: teljesítménynövelés (költségcsökkentés, pontosság növelése, 

kezelhető adatmennyiség növekedése, sebesség növelése); hatékonyság növelés, információk biztosítása a 

vezetői döntésekhez. 

Információrendszerek segítségével megoldható feladatok sokfélék lehetnek; az alábbiakban néhány nappali 

tagozatos hallgató által kigondolt témát nézzünk: 

FELADAT1: 

A  légtér felhasználás információs rendszere  , ami naprakészen tartalmazza a Magyar Köztársaság légterén 

átmenő légi forgalmat (menetrend, tervek, stb.), ennek különböző statisztikai kimutatásait, illetve a 

légtérhasználat során figyelembe veendő jogi és biztonsági előírásokat. 

A rendszer célja: olyan információs rendszer biztosítása, amely megadja a szükséges adatokat a MK légtere 

leendő használóinak, a leendő légi utasoknak (elsősorban a Budapest Airport használóinak), naprakész 

kimutatásokat tartalmaz a légtérfelhasználás iránt érdeklődőknek, illetve egyéb a repüléssel kapcsolatos közcélú 

információkat tartalmaz. 

FELADAT2: 

Az információrendszer, a média egy speciális ágazatának,  az óriás plakátok forgalmazásának támogatása  . 

A rendszer tartalmazza, a táblák adatait helyrajzilag lebontva, az eladott, illetve a forgalmazni kívánt táblákat, 

továbbá azon ügyfeleket, akik éppen bérlik, azaz az adott hónapban hirdettetik rajta terméküket. Célja: 

• A tulajdonosi kör tisztában lehet a tábláinak területbeli elhelyezkedésével, eladottságával, reklamáció esetén 

megkeresheti a hirdetést kihelyező plakátragasztót. 

• A partnerkörnek lehetővé teszi a hirdetmény figyelmen követését. 

• A plakátragasztót költségvetése megállapításában segíti. 

• Továbbá a hirdetni kívánó ügyfeleknek is tájékoztatást ad. 

FELADAT3: 
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A balatoni hajók adatainak kezelése egy egységes rendszerben. Ez a rendszer kiterjed a teljes balatoni hajózás 

kezelésére, aminek szerkezetét  a siófoki kikötő információs rendszeré  nek segítségével lehet bemutatni. 

Az alcélok: 

- Hajónyilvántartás a vendégek részére 

A rendszer ezen része azoknak a felhasználóknak készül, akik hajót szeretnének bérelni rendezvényekre 

(esküvő, fogadás, konferencia, diszkó hajó, stb.), utazásra, kirándulásra. A hajók erre vonatkozó tulajdonságait 

veszi figyelembe (befogadóképesség, szolgáltatások, fedélzet mérete, büfé vagy étterem található-e rajta, 

menetrend, fénykép a hajóról). 

- Hajónyilvántartás a fenntartó cég részére 

Ez a rész elsősorban a hajók műszaki adatait tartalmazza, amely a fenntartó cég számára lehet fontos. Kezeli és 

tárolja a hajók műszaki felépítését, a gyártás évét, a felújítás idejét és eredményét, az átalakításokat, merülési 

mélységét. Ezen adatok alapján a fenntartó cég számára a következő előjelzésekre nyílik lehetőség: 

• Melyik hajót kell felújítani? (Keresés feltételekkel) 

• Hány üzemóra után érettek cserére az alkatrészek, valamint a felújítás során használt anyagok 

összehasonlítása (melyik vált be jobban, mit érdemes használni a többi hajónál is)? 

• A hajózási szezon előtti és utáni felülvizsgálat során előbukkanó konstrukciós hibák azonnali kijavítása, 

ellenőrzés végrehajtása a hasonló típusú hajókon. 

• Elemzés készítése a szezon során kibérelt hajókról, azok szolgáltatásairól (amiket igénybe vettek) és ez 

alapján a következő évi fejlesztések meghatározása 

- Útvonaltervezés 

Ezzel a részfeladattal útvonalterveket lehet készíteni, amely tartalmazza a fogadásra képes kikötőket, a 

távolságukat és az üzemanyag kalkulációt. Összeállításkor a bejáráshoz szükséges időt is kiszámítja. 

FELADAT4: 

Az  Észak-Dunántúl  ideiglenesen szünetelő vasúti  mellékvonalai rendszer  széleskörű áttekintést nyújt a 

mellékvonalak állapotáról, a megszűnés előtti forgalmi adatokról, az ideiglenes megoldásként szolgáló 

vonatpótló buszokról. A rendszer alcéljai 

• Következtetést vonhatunk le, hogy megérte-e megszüntetni a vonalakat, és hogy ez milyen hatásokkal jár a 

környéken élők életkörülményeire. 

• Statisztikát készíthetünk az esetleges közlekedési felmérésekhez, vonalfejlesztésekhez, vagy az információkat 

felhasználhatjuk a közlekedés visszaállításáról szóló kérelemhez. 

• Költségvetés készíthető a vasút-üzemeltetés bevételeiről, kiadásairól. 

• Tájékozódhatunk a korabeli vasútépítésről és a vasút jelentőségéről. 

3.1. 1.3.1 Az információrendszerek csoportosítása: 

• A felhasználói kör tágasságától függően: 

• Egyedi, speciális igényeket kielégítő rendszer  , amely egy adott feladat megoldására, vagy egy szakterület 

támogatására készült, pl. közmű nyilvántartási rendszer. 

• Általános célú, közhasznú, komplex rendszer  , célja egy adott földrajzi környezet adatait foglalja össze, pl. 

önkormányzati információrendszer. 

• A terület kiterjedése szerint: 

• Lokális, kisebb terület - részletesebb leírás, 
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• Globális, nagyobb terület – átfogóbb, nagyvonalúbb információk. 

• A felhasználó szerepétől függően: 

 

1-3. ábra 

• Végrehajtási információrendszer:  előállítja mindazokat az adatokat, információkat és dokumentumokat, 

amelyek a szervezet rutinfeladatainak, a szervezeti tevékenység alaptevékenységének elvégzéséhez 

szükségesek. 

• Vezetési vagy menedzsment információs rendszer:  azokat az információkat kezeli, amelyek  az eredményes és 

hatékony   döntési tevékenységhez szükségesek.   Feladata: elemzések, kimutatások készítése a hatékony 

tervezési, irányítási, döntési tevékenységhez. 

• Hagyományos módszerek: szokás, rutin, gyakorlati szabályok, intuíció, vélemények és értékítéletek 

alkalmazása. 

• Korszerű módszerek: 

• statisztikai elemzések:   egy adatsor  vizsgálata: minimum, maximum keresése, átlag, medián, szórás 

számítása, stb., 

• két vagy több adatsor  kapcsolatának vizsgálata: regresszió számítás, korreláció analízis stb.,  

operációkutatás  (matematikai programozás - optimumszámítás),  hálótervezés  ,  trendszámítás. 

Információs rendszerek fajtái az általuk elvégzett feladatok alapján: 

• Tranzakció feldolgozó rendszerek (TPS; az adatrendszer állapota bizonyos események hatására megváltozik.) 

• marketing rendszer 

• gyártásirányítási rendszer 

• pénzügyi rendszer 

• személyi nyilvántartás 

• szervezet specifikus alrendszerek 



 Az információrendszer fogalma, 

feladata, fejlesztése 
 

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

• Adatbázis kezelő rendszerek (DBMS) alkalmazásai 

• Vezetői információs rendszer (MIS) 

• alapvetően jelentés-orientált, egyszerű analizálási lehetőségekkel 

• a jelen és a múlt adataival foglalkozik 

• ismert és viszonylag állandó információszükségletet elégít ki 

• alapvetően meglévő adatokon manipulál 

• a vezetés mindennapi (rutin) munkáját támogatja 

• Döntéstámogató rendszerek (DSS) 

• rugalmas, alkalmazkodásra képes 

• a felhasználó (változó) igényeihez igazodik 

• támogatja a nem teljesen definiált problémák megoldását 

• a felső vezetés eszköze 

• Szakértői és tudásbázisú rendszerek (KBS) 

• Valósidejű rendszerek 

A  térinformatikai rendszer  valamely földrajzi helyhez kapcsolódó információk helyzeti és leíró adatainak 

gyűjtésére, tárolására, karbantartására, feldolgozására, elemzésére és megjelenítésére szolgál. A térinformatikai 

rendszerek különféle módon modellezik és elemzik az adatokat, a felhasználó igényei szerint ezeken 

műveleteket hajtanak végre. 

A fenti osztályozások egymástól független szempontok szerint történtek, ezért bármely kombinációban 

összekapcsolhatók. 

4. 1.4 INFORMÁCIÓRENDSZER FEJLESZTÉSE 

Az információrendszerek létrehozását nevezzük információrendszerek fejlesztésének. Információrendszerek 

készítése, összetett feladatok informatikai eszközökkel támogatott megoldása. Fontos, hogy ezen 

információrendszerek a szervezés, irányítás feladatát is támogassák, valamint a minőségi munka elvégzését is 

koordinálják.   Az információrendszer fejlesztése egy folyamat, melynek legfontosabb szakaszai: 

• Az információrendszer készítés ötletének megszületése, a feladat megfogalmazása. 

• Az információrendszer elemzése, 

• tervezése, 

• megvalósítása, 

• bevezetésének, alkalmazásának és fenntartásának megtervezése, 

• a teljes információrendszer technikai folyamatára kiterjedő szervezése és irányítása. 

Az információrendszer tervezése a számítógép alapú rendszerek tervezésével foglalkozik (hardver, szoftver, 

folyamatok); a szoftvertervezés ennek egy része. Az  információrendszer tervezése  jelenti a rendszer-

specifikációk megadását, az architektúra definiálását és a rendszerintegrációt, de  kevésbé a 

szoftverkomponensek tervezését. 

Egy információrendszer fejlesztése midig összetett időigényes feladat, megoldásának lépései az alábbiakban 

foglalhatók össze: 
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1-4. ábra 

Szoftverkrízis 

Az eszközök fejlődése nyomán egyre nagyobb és komplexebb rendszerek fejlesztése vált lehetővé, a 

fejlesztések elhúzódtak, a költségvetést sokszorosan túllépték, a felhasználók igényei kielégítetlenek maradtak, a 

változó igények követése, a rendszerek karbantartása nehézkes volt. 

Egy 1979-es vizsgálat eredményét szemléltet a következő ábra (Dr. Kovácsné Cohner Judit - Takács Tibor: 

Ismerkedés az SSADM-mel / Computer Books, Budapest 1995 adatai alapján): 

 
1-5. ábra 

A jelenség nevet is kapott - úgy hívták: "szoftverkrízis." Ha okokat keresünk, mindenképp meg kell említenünk 

a szervezetlenséget. A szoftverkrízis is erre vezethető vissza. Nem tervezték meg megfelelően a 

programrendszereket, nem volt hatékony együttműködés a szakemberek között, és a tesztelés sem volt igazán 

hatékony. Mindezekhez társult a szegényes fejlesztői szoftver ellátottság, valamint a költségek hibás becslése. A 

szakértők a probléma tanulmányozása során arra a következtetésre jutottak, hogy a krízis eredendő okai a 

fejlesztés módszerességének és szervezésének (menedzsment) hiányosságaiban keresendők. Ez a felismerés azt 
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eredményezte, hogy a nagy rendszerek uralására alkalmas módszertanok és programozási nyelvek fejlesztési 

feladata fontos kérdéssé vált, valamint a technikai aspektusokon túlmenően hatékony munkaszervezési 

(menedzsment) módszerek alakultak ki. Ekkor kezdődött el a szoftverfejlesztés technológiájának kialakulása. 

Az átalakítás  új elvek, módszerek és eszközök kifejlesztését, valamint szabványok bevezetését jelentette.  

A rendszerek elkészítése szigorúan meghatározott folyamatszakaszok során, gondos ellenőrzések mellett, 

részletes dokumentációval nyomon követve zajlik. Mindez természetesen már egészen a kezdetektől a 

felhasználó, megrendelő bevonásával. Elengedhetetlen a pontos igényfelmérés, és az azt követő részletes 

tervezés. 

A rendszerfejlesztés fő elvei: 

• Részekre bontás 

• fokozatos, iteratív előrehaladás 

• a feladathoz/fázishoz leginkább illeszkedő eszköz megkeresése 

• minden fázisnak önálló eredménye legyen 

• minőségbiztosítás, ellenőrzés a döntési pontoknál 

• logikai és fizikai tervezési szintek szétválasztása 

• modularitás, többszörös felhasználhatóság 

• dokumentálás („öndokumentálás”) 

• szabványos elemek felhasználása 

• Kapcsolat a felhasználóval 

• ergonómiai szempontok 

• közös nyelv, felhasználók bevonása 

• Projekt szemlélet 

• Emberi tényező 

• Áttekinthető részek (pl. egy oldalas modulok) 

• Nem egyforma kompetencia kell minden fázisban (más-más szervezeteket, felhasználókat, döntéshozókat 

érinthet) 

• Nem egyforma szakértelem kell a végrehajtáshoz (szakmák elkülönülése az informatikán belül is!) 

A rendszerfejlesztési folyamat, előre meghatározott célok elérése érdekében végzett elemzési, tervezési és 

kivitelezési munka, amelynek eredménye egy, az alaptevékenység hatékonyságát növelő, azt támogató termék  . 

A szoftvertechnológia fejlődésével egyre növekedett az igény ilyen programtermékek használatára, így már a 

számítástechnikai fejlődés korai időszakában felismerték a fejlesztők, hogy az  egyedi tervezésű programok 

helyett többcélú, több felhasználó által is eredményesen alkalmazható információrendszerekre van szükség.   A 

szoftver fejlesztése mérnöki feladat, mérnöki módon végzett tevékenység, a szoftvert ugyanúgy, ipari 

módon kell előállítani, mint bármilyen más terméket. 

A fejlesztés rendszer-szemléletű megközelítése: egy adott információrendszeren belüli tevékenységek hatékony 

és optimális koordinálása. Továbbá lehetővé teszi bonyolult problémák és helyzetek elemzését. 

A fejlesztés folyamatának három jellegzetes lépését különíthetjük el: az  elemzést  , a  tervezést  és az  

implementációt  . Mindhárom lépésnél modellezést szükséges alkalmazni. 

Az elemzés eredménye: a fogalmi modell. 

A megvalósítás eredménye az implementációs modell. 
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A  fogalmi modell  speciális feladathoz kötődő létrehozandó rendszert szemlélteti, az  implementációs modell  

a megvalósítandó rendszert, mint számítástechnikai eszközök valamilyen együttesét írja le. 

 
1-6. ábra 

A fogalmi modellhez tartozó, neki megfeleltethető  legkedvezőbb  implementációs modell létrehozása a  

tervezés  feladata. 

Információrendszerek fejleszthetők az alábbi módokon: 

• Nagy rendszerek „semmiből” való létrehozása 

Eszköz a 4GL, amely betűszó a  4th Generation Language  (  negyedik generációs nyelv  ) szavak rövidítése. 

Bár az elnevezés elterjedt, de félrevezető, ugyanis a 4GL eszközök valójában nem nyelvek, hanem egy (vagy 

több) magasszintű nyelvre épülő komplex, objektumorientált programfejlesztői környezetek. Így például a  

Basic  egy programozási nyelv, de a  Visual Basic  4GL alkalmazásfejlesztő eszköz. Az első 4GL 

alkalmazásfejlesztő eszközök a nyolcvanas évek közepén jelentek meg, és használatuk a kilencvenes évek 

második felére tömeges méreteket öltött. A 4GL eszközök működése azon a tényen alapul, hogy a 

szoftverrendszerek nem elszigetelt módon működnek, hanem feladataik végrehajtása közben folyamatos 

párbeszédet folytatnak a környezetükkel. 

A környezet két részre bontható: 

Emberi környezet:  A kezelő, akivel a rendszer egy alkalmasan kialakított  kezelői felületen  keresztül tartja a 

kapcsolatot. 

Gépi környezet:  Külső számítógépes rendszerek, amelyekből beérkező információk vagy események a 

rendszerünk működését befolyásolják. Ezekkel a  kommunikációs felületen  keresztül tartja a rendszer a 

kapcsolatot. 

A szoftverrendszer harmadik komponense az  alkalmazáslogika  , mely a rendszer magjaként a feladat-

specifikus műveletek végrehajtására szolgáló algoritmusokat foglalja magába. 

Az I/O tevékenység programozása során a programozónak nem egyedi eseményeket, hanem 

eseménysorozatokat kell helyesen kezelnie, melyek végtelen sokfélék lehetnek, és kölcsönhatásaik tetszőlegesen 

bonyolultak. Ezért a kezelői- és kommunikációs felületek tesztelése és belövése rendkívül nehéz feladat. 

Mindebből az következik, hogy a legnagyobb bonyodalmak általában  nem az alkalmazáslogika megvalósítása  

körül bukkannak elő, hanem a kezelői felület és a kommunikációs felület létrehozásakor. Más szóval a 

magasszintű nyelvek segítségével megvalósíthatóak ugyan a kezelői felülethez és a kommunikációs felülethez 

kapcsolódó funkciók, de lényegesen költségesebben, mint a program "belső részeinek", azaz az 

alkalmazáslogikának a programozása. 

• Kész alkalmazási programcsomagok adaptálása és használata 

• Önálló végfelhasználói fejlesztés a kisebb projektekben 
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5. 1.5 Összefoglalás 

Az információrendszerek, az azokat alkotó tényezők jellemző vonásai, viselkedése, jellege alapján nagyon 

sokfélék lehetnek. A nevükben szereplő jelző általában a felhasználási lehetőség témájára vonatkozik. 

A nagy, több felhasználót egyidejűleg kiszolgáló információrendszereknél a feladat összetett. Ilyenkor az adatok 

tárolásának szervezését, az adatok feldolgozását és megjelenítését, a tranzakciók helyes kezelését, és egyáltalán 

az információrendszer nagyszámú funkciójának összehangolt, áttekinthető felépítését nem könnyű 

megszervezni. Külön nehézség, hogy a nagy információrendszerek elkészítéséhez sok ember munkáját 

szükséges összehangolni. Az információtechnológia a számítógép alkalmazásakor a hardver, a szoftver és a 

szervezés együttműködését tételezi fel a feladat megoldása során  . A hardver és a szoftver összehangolása, a 

megfelelő szoftver kiválasztása, a feladat pontos megfogalmazása, a megoldási terv elkészítése, a megoldás 

elemzése a gépet, mint automatikusan működő eszközt használó ember alkotása. 

A tananyag biztos megértése érdekében válaszoljon az alábbi kérdésekre. Ha valamelyikre nem sikerül azonnal 

felelnie, bátran lapozzon vissza! 

Kérdések: 

1. A rendszer fogalma, fajtái és jellemező tulajdonságai? 

2. Az információrendszer fogalma és jellemező tulajdonságai? 

3. Milyen információrendszereket ismer? 

4. Milyen feladatok megoldását tudna információrendszerek létrehozása segítségével hatékonyabbá tenni? 

Feladatok 

1. Keressen 5 különböző információrendszert, amelyet már használt, és sorolja be azokat a különböző 

kategóriákba. Indokolja a csoportba sorolást! 

2. Az alábbi információrendszerek célját fogalmazza meg, írja le (Miért hozták létre a rendszert): 

NEPTUN 

TAKAROS ingatlan-nyilvántartási információs rendszer 

“Földügyi Információk Szolgáltatása Hálózaton” A FISH projekt 

KÓRHÁZI NYILVÁNTARTÓ RSZ 

GYÓGYSZERTÁRI NYILVÁNTARTÓ RSZ 

1. Válasszon ki egy ön által ismert  természetes információrendszert,  vázolja ennek fő jellemzőit. Gondolja 

végig, hogy ez az információrendszer bontható-e alrendszerre, ha igen akkor hogyan? Építse fel ezt a 

rendszert alrendszereiből! 

2. Válasszon ki egy ön által ismert  információrendszert  , vázolja ennek fő jellemzőit. Milyen célból hozták 

létre? 
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