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Bevezetés 

Motiváció 

A XXI. században a társadalmunk egyre inkább számítógép-kötöttségűvé 

válik. Sokan vannak, akiknek elengedhetetlen a számítógép használata 

munkájukból kifolyólag, illetve a fiatalabb generáció is szívesen tölti az idejét 

a monitor előtt. A személyes találkozások, beszélgetések helyett a világhálón 

keresztül tartják egymással a kapcsolatot az emberek, illetve sokan az 

internetet használják információkeresésre. Legyen ez akár napi hír, időjárás, 

vagy éppen használhatják az internetet tananyagok keresésére. 

 

Magyarországon ,,a háztartások 59%-a rendelkezik valamilyen számítógéppel 

és a háztartások 48%-ában van internetkapcsolat. A tényleges internetezők 

73%-a minden, vagy csaknem minden nap használja az internetet. Az 

internetezők legáltalánosabb tevékenysége a világhálón az információkeresés 

és a kommunikáció. Ezt a két műveletcsoportot az internetezők 95, illetve 

93%-a végezte 2008-ban. A harmadik jelentős internet-használati cél az 

oktatási és képzési szolgáltatások igénybevétele (44%)”. (KSH, 2008
1
) 

 

Véleményem szerint manapság, ha tehetik, idejük nagy részét a gép előtt 

töltik az emberek és esetlegesen rendelkeznek internet-hozzáféréssel, és még 

tanulásra, tananyagok keresésére használják éppen, akkor meg lehetne 

könnyíteni a dolgukat azzal, ha rendelkezésükre állnának elektronikus 

formában, interneten keresztül hozzáférhetően tanulást segítő rendszerek. 

 

A témaválasztás indoklása: észrevételem szerint a matematika sok 

mindenkinek nehézséget jelent. Számomra is akadtak nehéz témakörök, ilyen 

volt például a kombinatorika, és bár nekem nem állt rendelkezésemre még 

számítógép sem, nem hogy internet, ezért a tankönyvekből kellett pótolnom, 

és még a nehéz tanári magyarázatokkal is meg kellett küzdenem. A 

pedagógusok az óra keretében leadják az anyagot, viszont nem biztos, hogy 

minden tanuló ugyanolyan szinten meg is értette azt. Így ha valaki lemarad, 

azt nehezen tudja pótolni egyedül, amihez jól jöhet egy e-learning rendszer 

segítségnyújtásképp. 

                                           
1
 http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/idoszaki/ikt/ikt08.pdf, [Letöltve: 2009. október 26.] 
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Cél 

Az elsődleges cél, hogy segítse a Diákokat és a Hallgatókat a matematika 

tanulásában. Erre a célra egy jól kidolgozott e-learning támogatást létrehozni. 

Ez megvalósulhat offline és online formában is. Az offline mód előnye, hogy 

a tanuló internetes kapcsolat nélkül nagy valószínűséggel a tananyaggal fog 

foglalkozni, viszont hátránya, hogy esetleges frissítések nem érhetőek el 

azonnal a számára. Az online mód ennek a fordítottja, és hátrányára válhat az 

internet-kapcsolat olyan téren, hogy fenn áll a veszélye az esetlegese 

internetezésnek a tananyaggal való foglalkozás helyett. 

Célcsoport 

Elsősorban a Diákok és Hallgatók köre a célcsoport. Mivel a kontakt órák 

keretein belül nem lehetséges, hogy minden Diákkal/Hallgatóval egyenként 

foglalkozzon a tanár, hanem egy adott ütemben haladjon az órán, felmerül az 

a probléma, hogy a tanuló esetlegesen lemarad, vagy nem ért meg egy-egy 

témát/témakört. Ebben az esetben a tanuló vagy korrepetáláson vesz részt, 

vagy autodidakta módon megpróbálja feldolgozni az anyagot. Ha nem akar 

korrepetitorhoz járni, akkor valahogyan segítséget kell kapnia az önálló 

tanuláshoz. Ezt az önálló tanulást lehetne egy jól kidolgozott e-learning 

támogatással hatékonyabbá tenni. 

Hasznosság 

A hasznossága a kontaktórák esetlegesen részleges kiváltása. A korrepetitor 

igénybe vétele nélküli önálló tanulás megkönnyítése, illetve a korrepetitor 

díjához képest a tankönyvek és/vagy e-learning szolgáltatások 

költségcsökkentő hatása. Talán még a tanulók is szívesebben ülnek le ily 

módon tanulni, mert a témakörök lényege, főbb szempontjai vannak előtérbe 

helyezve, mindenféle töltelékszöveg mentesen, és így nagyobb esélyt látok a 

matematika megértésére. 



 5 

1 Szakirodalmi feldolgozás 

1.1 e-Learning 

1.1.1 Az e-learning fogalma és megjelenési formái 

Az e-learning fogalmát már sokan, sok féleképpen definiálták. 

 

A Wikipédia így definiálja: 

,,Elearningnek nevezhető minden olyan tanítási és tanulási forma, amikor a 

tananyag feldolgozásához, bemutatásához; a szemléltetéshez vagy akár a 

kommunikációhoz digitális médiumokat (például DVD, CD-ROM, Internet) 

használunk. Az elearning szinonimájaként az online-tanulás, távtanulás, 

computerrel támogatott tanulás (Computer Based Training), multimédia alapú 

tanulás stb. kifejezések is használatosak.” (Wikipédia
2
) 

 

Egy másik definíció szerint: 

,,Az e-learning – nevéből adódóan – „elektronikus tanulást” jelent. 

Gyakorlatilag az elektronikus eszközökkel és szolgáltatásokkal támogatott 

tanítási-tanulási formát jelenti, mely az utóbbi időszakban egyre inkább 

elterjed és kihat az oktatás minden területére.” (IKT műhely
3
) 

 

Az e-learning egy tág fogalom. Gyakorlatilag beletartozik minden, ami 

oktatással, képzésekkel, tanulási módszerekkel kapcsolatos és melyekhez 

elektronikus alapú eszközöket használnak. Ilyen lehet például a TV, rádió, 

számítógép, stb. 

 

A dolgozatom szempontjából ez azért releváns, mert az e-learning rendszerre 

alapozva szándékozom a teljes szakdolgozat témáját felépíteni. Másrészről 

pedig egy e-learning rendszer sokkal bonyolultabb mint egy szakértői 

rendszer, mert egy szakértői rendszer már kész témakört dolgoz fel, míg egy 

e-learning rendszerrel csak egy „keretrendszert” biztosítunk, ami témától 

függetlenül felhasználható. 

 

,,Az e-learning elődje a CBT (Computer Based Training), amely 

tulajdonképpen a tananyag digitális adathordozókon való tárolását jelenti (pl.: 

CD, DVD, stb.), elősegítve a mobilitást. Szemben a CBT-vel, amikor is a 

tanuló és az oktató között semmilyen interakció nincs, a WBT (Web Based 

                                           
2
 http://hu.wikipedia.org/wiki/E-Learning, [Letöltve: 2009. október 26.] 

3
 http://www.sulinet.hu/iktmuhely/web2.html#1.1, [Letöltve: 2009. október 26.] 
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Training) lényege már az, hogy a hallgató és tanára on-line kapcsolatban 

állnak és interaktív módon kommunikálhatnak egymással.” (HRportal
4
) 

 

Saját véleményem szerint ez azért fontos, mert ha megfigyeljük a 21. század 

Internetes szokásait, akkor azt figyelhetjük meg, hogy a legújabb „trend” 

szerint minden olyan alkalmazást, ami webre vihető, azt odaviszik, mert 

erőforrás igénye kicsi, viszonylag könnyen kivitelezhető és tartható karban 

valamint, a felhasználó oldaláról könnyen adaptálható, felhasználható, 

hozzáférhető. Ez helyezi előnyösebb helyzetbe a WBT által nyújtott 

szolgáltatásokat a CBT-vel szemben. 

1.2 Az e-learning képzési formái, módszerei 

A tanár és a tanuló időbeni és térbeni kapcsolata az alapja a klasszikus 

felosztásnak: szinkron és aszinkron módszerek. 

 

A szinkron módszer esetén a tanár és tanuló egyidejűleg jelen vannak, viszont 

térben elkülönülnek egymástól. Egy ún. ,,virtuális osztályteremben” folyik az 

oktatás, ahol mindenféle elektronikus eszköz segítségével történik a képzés 

(pl.: elektronikus táblák, megosztott alkalmazások, stb.). 

 

A másik az aszinkron módszer, mely esetében a tanár és a tanuló nemcsak 

térben, de időben is elkülönül egymástól. A tananyag bármikor elérhető az 

adott szerveren, és onnantól a tanuló saját beosztásában tud haladni az anyag 

feldolgozásával. Tehát aszinkron módszer például elektronikus vagy 

interaktív tananyag, e-mail, fórumok,stb. (IKT Műhely
5
) 

 

A dolgozat szempontjából nehéz meghatározni, hogy valójában melyik 

módszerrel is van dolgunk, mert egy e-learning rendszer egyszerre lehet mind 

a kettő. Én a dolgozatomban nem térek ki külön egyikre sem, mert alapvetően 

nem ez az irányvonal. 

  

                                           
4
 http://www.hrportal.hu/hr/e-learning-meg-nem-vagyunk-eleg-felkeszultek-20090922.html, [Letöltve: 2009. 

október 26.] 
5
 http://www.sulinet.hu/iktmuhely/web2.html#1.2, [Letöltve: 2009. október 26.] 
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1.3 Szakértői rendszerek (SZR) 

Csak úgy mint az e-learning rendszereknek, úgy a szakértői rendszereknek 

sincs egyetlen elfogadott definíciója sem. 

 

,,A szakértő rendszerek (expert system) vagy más néven tudásalapú 

rendszerek olyan programok, melyekbe be van építve bizonyos feladat-

specifikus tudás és azok az analitikus képességek, melyekkel általában a 

szakértő emberek is rendelkeznek.” (Wikipédia
6
) 

 

,,A szakértői rendszer olyan eljárás, amely lehetővé teszi tetszőleges tényezők 

kapcsolataihoz (állapot-kombinációkhoz) tartozó következmények 

összefüggés-rendszerének számítógépes formában történő kezelését.” 

(MIAU
7
) 

 

Általánosságban elmondható, hogy az e-learning rendszerek alappillérét a 

szakértői rendszerek fektették le és ennek köszönhető az a bizonyos 

“keretrendszer” tulajdonság is. Az más téma, hogy az e-learning 

rendszerekben az analitikus képességek és a specifikus tudás alapesetben 

hiányzik, hiszen ezt a hiányzó láncszemet pótolják a tudorok, vagy oktatók. 

1.3.1 Szakértői rendszer fogalmi kapcsolatai 

1.3.1.1 Tudás 

,,A tudás a kontextustól függően egy sok értelemben használt szó, így nehéz 

definiálni. A tudás az oktatás szemszögéből: az ismeretek olyan rendszerének 

birtoklása, melyben az egyes ismeretek egymással összefüggenek és készek 

az alkalmazásra.” (Wikipédia
8
) 

 

A téma szempontjából tehát a releváns információ az abban nyilvánul meg, 

hogy tudásnak nevezzük az adott témát felépítő kockákat. Ilyen „kocka” lehet 

például a matematika témakörben az alapműveletek halmaza. 

  

                                           
6
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Szak%C3%A9rt%C5%91_rendszer, [Letöltve: 2009. október 26.] 

7
 http://miau.gau.hu/miau/06/szgy97.doc, [Letöltve: 2009. október 26.] 

8
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Tud%C3%A1s, [Letöltve: 2009. október 26.] 
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1.3.1.2 Tény 

,,Ténynek nevezzük általában azt, ami bizonyíthatóan létezik vagy létezett. 

Ami létezett, arról egyben mint történetről számolunk be.” (Wikipédia
9
) 

 

,,Ténynek nevezhető minden állapot, vagyis az objektumok attribútumainak 

értékei (OAÉ), de bizonyos értelemben maguk az eljárások, módszerek (a 

metaszinten leírt összefüggések: "mit kell tenni bizonyos tényekkel, hogy 

eredményre jussunk") is.” (MIAU
10

) 

 

Mivel alapvetően elfogadott tény, hogy egy ház építését nem lehet a tetővel 

kezdeni, pont ezért kell belátnunk azt, hogy a tény az a tudásból ered, hiszen 

itt már a tényekből keletkezett eljárásokat, logikákat alkalmazzuk. 

 

1.3.1.3 Heurisztika 

,,A feltalálás módja, az alkotó tevékenység módszereinek tudománya.” 

(Idegen szavak szótára
11

) 

 

,,A heurisztika fogalma a tudás fogalmával szembe állítva úgy definiálható, 

hogy egy heurisztika nem más, mint tudatosult tudás.” (MIAU
12

) 

 

A heurisztika pedig a következő lépcsőfoka a tényeknek, hiszen a heurisztika 

foglalkozik valójában a tények alkalmazásával, adaptálásával. Ez a folyamat 

utolsó szintje ha, a tudást vesszük az első szintnek. 

 

1.3.1.4 Következtetés 

,,A szabályok és tények kombinálását konklúziók levezetése érdekében 

következtetésnek hívjuk.”(A GIS és a szakértői rendszerek
13

) 

 

Tehát, hogyha a tényeket és szabályokat kapcsolatba hozzuk egymással, 

következtetéseket vonhatunk le. A dolgozat szempontjából ezt nem 

használom fel, mert a témához kapcsolódik, de a szakdolgozat szempontjából 

viszont lényegtelen. 

  

                                           
9
 http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ny, [Letöltve: 2009. október 26.] 

10
 http://miau.gau.hu/miau/06/szgy97.doc, [Letöltve: 2009. október 26.] 

11
 http://www.idegen-szavak.hu/keres/heurisztika, [Letöltve: 2009. október 26.] 

12
 http://miau.gau.hu/miau/06/szgy97.doc, [Letöltve: 2009. október 26.] 

13
 http://www.agt.bme.hu/tutor_h/terinfor/t44.htm, [Letöltve: 2009. október 26.] 
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1.3.1.5 Tudásbázisú rendszerek 

,,A tudásbázisú rendszer az első olyan döntéstámogató informatikai program 

amely nem működik döntéshozó nélkül, gondolkodásra kényszeríti a 

felhasználót ugyanakkor nem helyettesíti azt.” (MIAU Wiki
14

) 

 

Nem alkalmazható minden területen. Számítógéppel a tudást sokkal nehezebb 

ábrázolni, mint például számokat, szavakat. 

 

Joggal merülhet fel a témával kapcsolatosan, hogy pontosan hol is húzható 

meg a határ, ami elválasztja a szakértői rendszereket a döntéstámogató 

rendszerek halmazától. Én úgy vélem, hogy egy döntéstámogató rendszer 

csak az általa elérhető információkból, kérdésekből, tényekből lehetséges 

megoldásokat állít elő, de a megoldások között nekünk kell választani, 

szemben egy SZR-rel, ami a lehetséges megoldások között már maga választ 

és a választott megoldást kész tényként tárja elénk. Ez a téma szintén nem 

fontos a dolgozat szempontjából, csak a szakirodalmi rész követelte meg, 

hogy megemlítsem. 

 

1.3.1.6 Magyarázórendszer 

,,A felhasználó kérdéseket rakhat fel a rendszernek, amely a feltett kérdésekre 

tájékoztatást és indokolást is ad a megoldás aktuális állapotáról.” (MIAU 

Wiki
15

) 

 

Alapvetően ez az, amit el kívánok érni. Egy tanulást támogató rendszer 

valójában önmaga is egy magyarázó rendszer, hiszen segít a hozzá forduló 

személynek az adott témakörben megérteni, elsajátítani, alkalmazni és 

adaptálni. Ezen a logikán tovább haladva mondhatjuk azt, hogy a tanárok is 

magyarázórendszerek. Akkor miért ne lehetne maga a számítógép is egy 

magyarázó rendszer?  

  

                                           
14

 https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Tud%C3%A1sb%C3%A1zis%C3%BA_rendszer, [Letöltve: 

2009. október 26.] 
15

 https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Magyar%C3%A1z%C3%B3_alrendszer, [Letöltve: 2009. 

október 26.] 
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1.4 Kombinatorika 

,,A kombinatorika jelentése kapcsolástan, mely a matematika azon területe, 

amely egy véges halmaz elemeinek valamilyen szabály alapján történő 

csoportosításával, kiválasztásával, sorrendbe rakásával foglalkozik. Az elemi 

kombinatorika tárgyai a(z) (ismétléses és ismétlés nélküli) permutációk, 

kombinációk és variációk.” (Wikipédia
16

) 

 

A dolgozat szempontjából ez azért fontos, mert a kombinatorika biztosítja a 

szakdolgozat alaptémáját. 

 

1.4.1 Gráf 

,,A gráf a matematikai gráfelmélet és a számítógéptudomány egyik alapvető 

fogalma. A gráf dolgok (csomópontok, csúcsok) és rajtuk értelmezett 

összeköttetések (élek) halmaza.” (Wikipédia
17

) 

 

A dolgozathoz tartozó kombinatorikai feladat Excel-es megoldásban a linkek 

által létrejött gráf (kérdés-válasz). Tehát képes vagyok a témakörben feltett 

összes kérdést, a hozzátartozó válaszlehetőségekkel úgy ábrázolni, hogy a 

kérdések között további kapcsolatokat építek ki. Ez a rendszer alkotja meg a 

teljes gráfot. 

1.4.2 Labirintus 

,,A labirintus (görögül: λαβύρινθος labyrinthos) vagy labürinthosz a 

klasszikus görög mitológia szerint szobákból és folyosókból álló 

áthatolhatatlan építmény.”(Wikipédia
18

) 

 

Egy labirintus egy absztrakt gráf konkrét manifesztálódása. Ebben az esetben 

egy pontból, a főkérdésből indul ki az egész és az ember a helyes válaszokon 

keresztül próbál kijutni a labirintusból, pontról-pontra haladva. Ha egy 

pontban rossz választ ad, még tovább mehet és segítőkérdésekkel visszaléphet 

az elrontott ponthoz. 

  

                                           
16

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Kombinatorika 
17

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1f 
18

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Labirintus 
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1.5 Makró 

,,A makrók olyan műveleteket tartalmaznak, amelyekkel az általánosan 

előforduló feladatok végrehajtása automatizálható. 

A makró egy vagy több olyan műveletet (művelet: A makrók alapvető 

egysége: olyan önálló utasítás, amely a feladatok automatizálása érdekében 

más műveletekkel is kombinálható. Más makró-nyelvekben néha parancsnak 

hívják.) tartalmazó készlet, amely meghatározott feladatokat hajt végre, ilyen 

például egy űrlap megnyitása vagy egy jelentés nyomtatása. A makrók 

segítségével automatikusan hajthatunk végre gyakran előforduló feladatokat. 

Futtathatunk például olyan makrót, amely egy jelentést nyomtat ki, ha a 

felhasználó a parancsgombra kattint.” (Microsoft Office Online
19

)  

 

Tehát a makró egy olyan programozási nyelv, ami előre letárolt parancsok 

által rutin műveleteket végez el. Nagyon jó eszköz, a repetitív feladatatok 

elvégzésére. 

1.6 Didaktika 

A Wikipédia megfogalmazása szerint: 
,,A didaktika (görög didakszó = tanítok) a tanítás elméleteként kialakult 

pedagógiai tudomány.” (Wikipédia
20

) 

 

,,Az oktatással foglalkozó tudományág.” (Idegen szavak gyűjteménye
21

) 

 

A didaktika tehát az ismeret átadásának eszköze. Mivel az e-learning 

rendszerek tulajdonképpen ismeret átadására születtek meg, így a dolgozat 

szempontjából szintén meg kellett említeni. 

 

1.7 Piacon elérhető rendszerek 

A piacon már most is elérhető számos e-learning rendszer, ezek között 

találunk fizetős és ingyenesen használható verziókat. Tényleges 

összehasonlítást nem tudok végezni, mert a fizetős rendszerekhez nincs 

hozzáférésem, így csak az egyetemen található rendszerekre építkezek. A 

Szent István Egyetem jelenleg a Moodle rendszert alkalmazza. 

  

                                           
19

 http://office.microsoft.com/hu-hu/access/HP051868041038.aspx 
20

 http://hu.wikipedia.org/wiki/Didaktika 
21

 http://www.idegen-szavak.hu/keres/didaktika 
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Néhány ilyen rendszer: 

 Blackboard Learning System (http://www.blackboard.com/) 

 HotChalk (http://www.hotchalk.com/index_new.html) 

 Meridian KSI (http://www.meridianksi.com/) 

 ILIAS (http://www.ilias.de/docu/) 

 Moodle (http://moodle.org/) 
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2 Anyag (adat) és módszer 

2.1 Anyag 

A fő feladat egy összetett kombinatorikai példa, a Tanulmányi és 

Vizsgaszabályzat passzív félévre vonatkozó rendelkezéseiből. A 

szabályzatból kiderül, hogy egy hallgató a 7 féléves képzésben összesen csak 

4 félévre kérhet passzív státuszt, azt is csak úgy, hogy az egyhuzamban 

kérhető félévek száma kettő. Tehát három félévet egymás után passzív 

státusszal nem használhat fel. Kombinatorikai megközelítésben, kaphatunk-e 

adekvát-választ. (http://miau.gau.hu/oktatas/2009osz/szr_demo2.xls  

http://miau.gau.hu/oktatas/2009osz/passzivfelev.xlsx) 

 

Először is egy kisebb kombinatorikai feladattal kezdtem, és ezt felépítve, 

összerakva több ilyen kis feladattal, eljuthatunk a bonyolult, összetett 

példához. 

 

Ennek az alap-feladatnak a fő kérdése: Hány ötjegyű szám képezhető az 1, 2, 

3, 4, 5 számjegyek felhasználásával, ha egy számjegyet csak egyszer 

használhatunk? Ehhez használtam fel az elemi kombinatorika tárgyait, amik a 

kombináció, permutáció, variáció és ezeknek az ismétléses és ismétlés nélküli 

változatát. A 1-6. ábrán láthatóak a képletek. 

 

𝐶𝑛
𝑘 =  

𝑛

𝑘
  

1. ábra – ismétlés nélküli kombináció képlete (saját ábrázolás) 

 

𝑃𝑛 = 𝑛! 

2. ábra – ismétlés nélküli permutáció képlete (saját ábrázolás) 

 

𝑉𝑛
𝑘 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
 

3. ábra – ismétlés nélküli variáció képlete (saját ábrázolás) 

 

𝐶𝑛
𝑘 ,𝑖𝑠𝑚 =  

𝑛 + 𝑘 − 1

𝑘
  

4. ábra – ismétléses kombináció képlete (saját ábrázolás) 
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𝑃𝑛
𝑘1,𝑘2 ,…,𝑘𝑚 ,𝑖𝑠𝑚 =

𝑛!

𝑘1! ∗ 𝑘2! ∗ …∗ 𝑘𝑚 !
 

5. ábra – ismétléses permutáció képlete (saját ábrázolás) 

 

𝑉𝑛
𝑘 ,𝑖𝑠𝑚 = 𝑛𝑘  

6. ábra – ismétléses variáció képlete (saját ábrázolás) 

 

2.2 Módszer 

Ahhoz, hogy a módszert végig tudjam vezetni a szakdolgozaton, szükséges 

volt magát a feladatot először egy Excel táblában létrehozni és megnézni az 

eshetőségeket. Erre azért volt szükség, hogy a módszer leírása során 

elkerüljem a felesleges szócséplés, illetve átlássam, hogy mik azok a 

sarkalatos pontok, amikre a téma megértése érdekében mindenképpen 

szükség van. 

 

A fő kérdés: „Hány ötjegyű szám képezhető az 1,2,3,4,5 számjegyek 

felhasználásával, ha egy számjegyet csak egyszer használhatunk?” 
 

Első lépésként felírtam a főkérdést, melyhez felírtam a 6 képlethez tartozó 

megoldási lehetőséget (7. ábra). 

 

 

7. ábra – a fő kérdés lehetséges válaszai (saját ábrázolás) 

 

Erre azért volt szükség, mert a későbbiekben minden képlethez létrehoztam 

egy lehetséges megoldástervezetet, amik a jó válasz lehetőségén felül 

tartalmazzák az esetleges hibalehetőségeket, melyekhez mentőkérdés és 

magyarázat egyaránt tartozik 
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Alapvető felállásként azt vettem alapul, hogy a felhasználó vagy megérti a 

kérdésben elhangzó kulcsszavakat, vagy sem. Ha megérti, akkor 

értelemszerűen az ismétléses megoldásokat kizárja, hiszen a kérdésben az erre 

szóló feltétel egyértelműen kiolvasható. 

 

Ha mégis valamiért az ismétléses megoldások közül választana, akkor is még 

van mód arra, hogy visszakerüljön az alaphelyzetbe és átgondolva, újra neki 

fogjon a feladat megoldásának. 

 

A következő lépésekben szeretném az egyik ilyen megoldás tervezetet 

lépésről-lépésre levezetni. 

 

Tegyük fel, hogy a felhasználó első nekifutásra az ismétlés nélküli variációt 

választja. A feladatot felépítve a 3. ábrán látható képletre a következőképpen 

néz ki: 

 

𝑉𝑛
𝑘 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑘)!
=

5!

(5− 1)!
 

8. ábra – a feladat képletbe foglalva (saját ábrázolás) 

 

Tehát, első lépésként megkérdezzük a felhasználót, hogy szerinte a mennyi az 

értéke. A lehetséges válaszok (9. ábra): 

 5 

 25 

 120 

 

9. ábra – a megoldáshoz tartozó első ellenőrző kérdés és a hozzátartozó válaszok (saját ábrázolás) 

 

Ha az 5-öt jelöli meg helyes válaszként, akkor a következő logikus lépés az 

lenne, ha megkérdeznénk, hogy ezek szerint akkor az 5 számjegyből csak 5 

különböző szám írható fel és minden számban a számjegyek csak egyszer 

szerepelnek (10. ábra). 
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10. ábra – A második ellenőrző kérdés (saját ábrázolás) 

 

Erre a kérdésre azért van szükség, mert ezzel a kérdéssel képesek leszünk 

majd eldönteni azt, hogy egyáltalán a felhasználó ismeri-e a definíciót és ami 

még talán ennél is fontosabb, érti is azt? 

 

Mivel ez egy egyszerű eldöntendő kérdés, így ha nemleges választ ad meg, 

akkor visszatérünk az eredeti kérdéshez, ám ekkor egy kisebb magyarázat is 

szükségeltetik. 

 

Amennyiben ez a helyzet áll elő, akkor feltételezhetjük, hogy a felhasználó a 

képlet eredményének 5-öt ad válaszul. Ez azért rossz megoldás, mert ha a 

kezébe adunk egy papírlapot és egy tollat, akkor egyszerű metodikával 

rávezethető, hogy az 5 számon felül még nagyon sok másik van. Ehhez elég 

lenne csak elkezdeni leírni a számokat, mondjuk a következő módon: 

 

 12345 

 13245 

 14325 

 … stb. 

 

Ezen a metodikán tovább haladva nagyon hamar beláthatjuk, hogy nem 

„csak” 5 szám állítható elő. 

 

Nézzük meg, mi történik, ha a második ellenőrző kérdésre igennel felel. 

Ebben az esetben a felhasználó megkapja, hogy a hat féle megoldásnak mi is 

a pontos definíciója (11. ábra). 

 

 

11. ábra – a megoldási lehetőségek magyarázata (saját ábrázolás) 

 

Ezzel a módszerrel készítettem el a többi lehetséges megoldást is. 
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Fontos észben tartani, hogy nem számoltam az alapvető hiányosságokkal 

rendelkező emberekkel, tehát feltételeztem, hogy azok, akik leülnek egy ilyen 

rendszer elé, azok már találkoztak az adott témakörrel (jelen esetben a 

kombinatorikával). 

 

3 Eredmények 

A téma komplexitása miatt az egyedüli – ember által is értelmezhető – 

ábrázolási módszer a gráfok alkalmazása. Tökéletesen lerajzolható benne a 

témához kapcsolódó kérdések és válaszok kapcsolata, ráadásul a gráfon belül 

is létrehozhatóak csoportok, így akár elkülönítve is megjeleníthetőek ezek. 

 

Az Excel-tábla egyetlen-egy dologra volt nagyon jól használható, ez pedig a 

téma sémájának megtervezésére.  

 

A tartalomjegyzékhez hasonló ábrázolás mód is csak egyetlen egy apró részlet 

miatt vérzett el. Nem elég összetett ahhoz, hogy már egy ekkora méretű 

gondolatmenetet az elejétől a végéig ábrázoljunk benne. Ennek leginkább 

azaz oka, hogy a tartalomjegyzékhez hasonló ábrák képtelenek ilyen mértékű 

komplexitást önmagukban lekezelni és ha netán ez mégis sikerülne, akkor az 

egész átláthatatlan lenne. 
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4 Következtetések 

Mint az látható volt, ehhez hasonló technológiák már léteznek a piacon. A 

kérdés csupán az, hogy azok komplexitása és az általuk nyújtott 

szolgáltatások lehetőséget biztosítanak-e ilyen mértékű támogatásra. Ha igen, 

akkor a szakdolgozat témája nem lesz több, mint egy egyszerű esettanulmány, 

mert piaci értéke akkor így ebben az értelemben soha nem lesz. 

 

Mivel, a konkurencia ilyen jellegű támogatásra még nem gondolt, így igenis 

van lehetőség a piacon. Az Internet adta lehetőségek végtelenek, ráadásul az 

e-learning rendszerek még nagyon gyerekcipőben járnak, így rendkívül sok 

potenciál lakozik benne. A szakdolgozat egy ilyen „potenciált” próbál meg 

kiaknázni és életre kelteni, a kérdés csupán annyi, hogy van-e rá igény? 

 

Egy ilyen szolgáltatást természetesen legadekvátabb módon ennek éles 

alkalmazása keretében lehet értékelni. Erre a MY-X szolgáltatások oktatása 

során a jövőben (2010 tavaszi szemeszter: pl. GVAM Gazdasági Informatika 

II nappalos és levelezős képzésen) sor fog kerülni. 

 

A szolgáltatás sikere elsődlegesen nem IT-függő, hanem az oktató beleérző és 

nyelvi képességeinek függvénye, tehát akar-e ilyen módon is a Hallgatók 

vagy Tanulók segítségére sietni. 



 19 

Összefoglalás 

A kombinatorika egyszerre közép- és felsőfokú tantervek része, ezen a 

területen minden félreértés komoly gondokat okoz a tudástranszfer minden 

szintjén. A félreértések didaktikailag megalapozott és technológiai 

szempontból fenntartható kezelése tehát általános érvényű hasznossággal 

kecsegtet. 

 

Az elsődleges célcsoportnak a Diákok és a Hallgatók köre volt kitűzve, de 

ezen kívül természetesen szinte mindenki más, aki folyószövegben (szó vagy 

írás), ill. fejben létező tudását szeretné strukturálni, azaz szakértői rendszerré 

alakítani. 

 

Ha a Diák/Hallgató a kontaktóra keretein belül nem értett meg mindent, akkor 

a korrepetitor igénybe vételén túl manapság nem marad más hátra, mint az 

autodidakta tanulás, melyet azonban szofisztikált e-learning támogatással 

hatékonyabbá lehet tenni. 

 

A dolgozatban bemutatott megoldás hasznossága a kontaktórák részleges 

kiváltása, önálló tanulás megkönnyítése, vagyis a korrepetitor díjához képest 

a tankönyvek és/vagy e-learning szolgáltatások költségcsökkentő hatása. 

 

Az e-learning rendszer fontos eleme a tévedési pontok feltárása volt és ezek 

okainak minél részletesebb, mélyebb megértése oktatói szemmel, majd ennek 

alapján a Diák/Hallgató indirekt módon történő (több rétegben való) 

rávezetése a helyes „útra” elsődlegesen kérdések, esetlegesen definíciók, 

magyarázatok formájában. Mindezt Internet-független, offline alkalmazás 

keretében – lévén a tanulás lehet elhúzódó, a „behálózott” terektől független 

tevékenység is. 

 

Egy Excel munkalapon megcsináltam a tervező nézetet. A főkérdéshez, 

vagyis egy ún. szöveges matematikai feladathoz tartozó lehetséges válaszokra 

a CTRL+K billentyűkombinációval egy hivatkozást tettem. A rossz válasz 

esetén egy segítőkérdésre ugrik át a vezérlés, ami esetében is szintén vannak 

lehetséges válaszok, amikre egy-egy hivatkozás itt is be van állítva, szintén 

rossz válasz esetén újabb segítőkérdésre, és így tovább. Ha egy rossz válasz 

után a segítőkérdésre már helyesen válaszol a felhasználó, visszaugrik arra 

kérdésre, amit elrontott, hogy újra megpróbálkozhasson kiválasztani a helyes 

megoldást. Tehát az első elrontott válasznál nem egyből a helyes definíciót 

kapja meg, illetve egyből egy magyarázatot, hanem segítőkérdésekkel 

próbálom meg rávezetni a helyes „útra” a Felhasználót. 
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Ezt a tervező nézetet alakítottam át szabványos outputtá. Egyrészt a 

vizualizációban azonnali segítséget jelentő egyik családfa-szoftver 

szintakszisa szerint, másrészt a szövegszerkesztésben már megszokott 

többszintű tartalomjegyzékké makró-támogatással. 

 

Hosszabb távon a labirintus bejárását saját pl. java script-vezérléssel tervezem 

megoldani. 
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