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Bevezetés 

Az Olvasó ebben a fejezetben egy rövid áttekintést kaphat arról, melyek 

voltak azok a motivációs tényezők, amelyek a dolgozat megírására késztettek. 

Ezt követi röviden a célok, a célcsoportok valamint a várható hasznosság 

bemutatása, amelyből kiderül, kinek és milyentevékenysége támogatható a 

dolgozat révén, vagyis hogyan térülhetne meg a dolgozatra szánt erőforrások 

sorozata. 

Motiváció 

Napjainkban „sok” olyan programmal illetve szoftverrel találkozhatunk, 

amelyhez valamilyen licenc is tartozik. A licenceknek „számos” fajtája van, 

vannak melyek ingyenesek és vannak olyanok amelyekért „komoly” 

összegeket kell kifizetnünk ahhoz, hogy a birtokunkba vegyük és ezzel a 

hozzátartozó szoftvert is működtetni tudjuk. 

Ezek közül a licencek közül, én a Microsoft cég licencelési eljárásait 

vizsgáltam, mivel rengeteg olyan szoftvert hoznak piacra, amelyeket nagyon 

„sok” cég illetve magánszemély vásárol meg és használ a mindennapjainkban. 

A különféle vállalatok és az intézmények esetében elsődlegesen nem lehet 

arról szó, hogy ne jogtiszta szoftvereket telepítsenek a számítógépükre. Így 

mindenképp választaniuk kell a különféle licencek közül. Nekik kívánok 

segítséget nyújtani azzal, hogy létrehoztam ezt a két modulból álló, online 

tanácsadó rendszert. 

Cél 

Célom tehát, hogy olyan tanácsadói rendszert hozzak létre és működtessek, 

amely a lehető legkevesebb ráfordítással teszi lehetővé a helyes út 

megtalálását a licencek „rengetegében”. Ez a tanácsadói modul arra a 
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kérdésre ad leginkább választ a felhasználónak, hogy melyik licence fajta 

reális, illetve a legjobb az adott körülmények között. Best practice-nek a 

közismert Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás – szolgáltatásokat 

tekintem, melyek szintén azt teszik lehetővé, hogy az egyes biztosító 

társaságok konszolidálatlan tartalmú hirdetményeinek elolvasása nélkül az 

ügyfél tisztán láthasson a piacon. 

Célcsoport 

A célközönség a különféle intézmények, kis-, közép-, és nagyvállalatok, 

magánszemélyek és természetesen bárki, aki tervezi a Microsoft cég valamely 

termékét megvásárolni és gondot jelent számára a licencek közötti döntés.   

A különféle vállalatok és magánszemélyek mellett, érdemes még esetleges 

célcsoportként a Microsoft hazai partnereit is megemlítenem, hiszen a gyors 

és helyes licenc-tanácsadás többletforgalmat is generálhat számukra, mely 

adott része ezen dolgozat elkészítésének ellenértékeként is felfogható. 

Hasznosság 

A tanácsadói rendszerem haszna, hogy az új terméket vásárolni kívánó 

felhasználónak, nem kell „sok” időt és energiát ráfordítani arra, hogy 

„számos” prospektust beszerezzen vagy az internet segítségével „sok” 

weblapot átböngésszen az információszerzés miatt, amelyek elvileg a 

segítségére lennének az optimális (ill. egyedül szóba jöhető) licenc 

kiválasztásában. 

„Rengeteg” időt spórol meg a felhasználó azzal, ha az általam készített 

tanácsadó modult választja, hiszen ez a felület online –interneten keresztül - is 

elérhető, így pár perc alatt (félreérthetetlen és jogtiszta) választ kaphat a 

kérdéseire. A segítségre szoruló felhasználó által a licencválasztást 

befolyásoló kérdésekre adott válaszok alapján a modul eldönti, hogy melyik 
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licenc lenne az ideális a számára, és javaslatot tesz ennek használatára. A 

hasznosság további aspektusa a jogbiztonság: bármilyen webes és szóbeli 

forrás esetén a felhasználó még mindig saját értelmezésére támaszkodhat csak 

és az ebből fakadó esetleges félreértések áldozata lehet. Véleményem szerint 

két-három óra megtakarítást is jelenthet, a tanácsadói rendszer igénybevétele 

és a licencek utáni kutatás elkerülése. 

A Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás, mint Best Practice meghaladását 

nem technológiai szinten tervezem, hiszen azt kiforrott és stabil megoldásnak 

lehet tekinteni. A szakértői rendszerek terén valódi újdonságnak az egyes 

inputvariációkhoz rendelt következmények egymással szemben ellenőrzése, 

vagyis egy esetleges kártérítési felelősség esetén a téves konklúziók számának 

minimalizálása jelenti. 

A dolgozat szerkezetéről 

A második nagy fejezet a szakirodalmi áttekintés, amelyben a dolgozat 

fogalmi alapját képező licencekről kapunk egy átfogó leírást (1.1). A fejezet a 

licencek csoportosításával kezdődik, melyből megtudhatja az olvasó, hogy 

milyen licenc fajták léteznek, melyek azok amelyekért fizetni kell és melyek 

azok, amelyek ingyenesen beszerezhetőek. A 1.2 fejezet magáról a 

Microsoftról, mint cégről kapunk egy rövid leírást, majd pedig a cég által 

létrehozott és működtetett licencek részletes bemutatása következik, mert a 

szakértői rendszerem a Microsoft licenceket dolgozza fel. A 1.3 fejezet a 

szakértői rendszerek általános bemutatását tartalmazza, hiszen ez a 

módszertan, mely lehetővé teszi a felhasználók reális támogatását. A 2. vagyis 

anyag és módszertan fejezet az általam létrehozott adatbázis alapját képező 

adatok gyűjtését és az adatbázis összeállítását taglalja. A 3. a kutatási 

eredmények című fejezetben, már a készen lévő rendszer részletes 
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bemutatása, és felépítésének részletes bemutatása olvasható. Végül az 4. 

fejezetben teljes dolgozatról kaphatunk egy átfogó képet. 
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1 Irodalmi áttekintés 

Ebben a részben kerül sor a szakértői rendszer és a licencek bemutatására. 

Először kerül sor a licencek általános csoportosítására (1.1), majd a Microsoft 

által létrehozott licencek jellemzése követi (1.2.) és végül a szakértői 

rendszerekről olvashatunk egy általános bemutatást (1.3). 

1.1.A szoftver-licencek csoportosítása 

A licenc szó jelentése „engedély”. A licenc lényege, hogy a szerző 

„bizonyos” feltételekkel engedélyt adhat arra, hogy a művét mások is 

használhassák. Erről szól az adott műhöz tartozó Licencszerződés, vagyis 

Licenc Agreement. Ez írja elő, hogy a szerző ugyan marad a mű tulajdonosa, 

bizonyos emberek, különböző feltételek mellett használhatják a művet, illetve 

annak másolatait, sokszorosított példányait. A licencnek számos fajtája 

létezik, mint például copyleft, copyright, Public Domain. A szabadszoftverek 

különböző kategóriáit az első ábra szemlélteti.  

 1. ábra: Szabadszoftver kategóriák 

 

Forrás: http://www.fsf.org/licensing/essays/categories.html, 2008 
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A licenc biztosítja számunkra a következőket: 

• a szoftver jövőbeni használhatóságát 

• későbbi időpontban ne lehessen újra licencelni a szoftvert 

• rugalmasság a másolatokat és mentéseket illetően (Gordon, 2008) 

Copyright 

A szerzői jog egy olyan törvényes eszköz, amely biztosítja a különböző 
munkák szerzőit, hogy az általuk létrehozott „művek” és ötletek jogai 
korlátozva lesznek. Ezek a jogok magukba foglalják: 

• a másolás jogát 

• a terjesztés jogát 

• az átdolgozáshoz való jogot 

• előadáshoz való jogot 

A copyright a szerzők műveit védik és az eredeti állapotot kívánják 
fenntartani. (Fishmann) 

1.1.1 Tulajdonosi szoftverek 

Ha a szoftver használatára, terjesztésére, vagy kódjának megismerésére 

bármilyen korlát áll fenn, akkor a tulajdonosi szoftverek közé soroljuk őket. 

Azonban a tulajdonosi szoftverek között is létezik olyan, amely ingyen 

beszerezhető, bár a legnagyobb része mégis a fizetős kategóriába tartozik. 

(www.jogiforum.hu) 

1.1.2 Kereskedelmi szoftverek  

A kereskedelmi szoftvereket olyan célból hozzák létre, hogy kereskedelmi 

forgalomba kerüljön, és ebből valamiféle haszonra tegyen szert a szerző. A 

kereskedelmi programok felhasználását a licencszerződésekben korlátozzák, 

mint például a felhasználás időtartalmát, géphez jogszerűen csatlakozó más 
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felhasználók számát is. A program terjesztése bármilyen formában tiltva van, 

általában a biztonsági másolat készítése is csak szigorú szabályok mellett 

végezhető. A program forráskódja nem megismerhető, mert így könnyen ki 

lehetne fejleszteni egy hasonló szoftvert, valamint a program felhasználó 

általi módosítása sem megengedett. A kereskedelmi programokra általában 

garanciát vállal a szerző, természetesen a programhoz egy dokumentáció is 

tartozik, amely legtöbbször elektronikus formában található meg. 

(www.jogiforum.hu) 

A kereskedelmi szoftvereknek 4 típusát különböztetjük meg: 

 Teljes verzió 

 Teljes verzió ingyenes próbaidővel 

 Próbaverzió 

 Csökkentett verzió (miau.gau.hu) 

1.1.2.1 Shareware  

Hasonló feltételekkel rendelkezik, mint a freeware. Szintén ingyen 

beszerezhetők és szabadon terjeszthetőek, azonban a különbség az, hogy a 

shareware programok nem használhatóak teljes körűen, korlátlanul és 

díjmentesen. A program használatának megkezdése után történik meg a 

díjfizetés, amelyet a program használatának korlátozásával érik el. Erre az 

egyik módszer, hogy az ingyenes használatot egy bizonyos ideig teszik 

lehetővé, ha ez az idő letelik, akkor vagy ki kell fizetni a program árát, vagy 

pedig fel kell hagyni annak használatával. Általában ez az időkorlát 30 napig 

tart, de konkrét naptári időponthoz is köthetik. Ezzel a lehetőséggel a vásárlók 

esélyt kapnak arra, hogy a megvásárolni kívánt programot először 

kipróbálják, és csak utána döntsenek arról, hogy valóban megveszik-e. 

Másfajta korlátozó eszközöket is szoktak használni, például a „bosszantó 

képernyő”, amelyek a futó program előtt egy bizonyos ideig megjelennek, 
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ezzel reklámozva a regisztrációt, illetve a teljes program megvásárlására 

hívják fel a figyelmet. (www.jogiforum.hu) 

„A shareware és regisztrált változat közötti különbségek szerint háromféle 

csoportba sorolhatjuk a shareware programokat: 

1.A regisztrálás a programban semmiféle változást nem okoz – ahol csak jogi 

korlátozás állt fenn, technikai korlátozás nem volt a programba építve, azaz a 

shareware változat a program minden funkcióját korlátozásmentesen 

tartalmazta. 

2.A regisztrálás megszünteti a programba épített korlátozásokat (időkorlát, az 

egyes funkciók „letiltása“, stb.) 

3.A regisztrálás megtörténtével a felhasználó egy teljesen új programot kap a 

forgalmazótól (amelyben korlátozások nem szerepelnek) – ez utóbbi esetben a 

programnak egyidejűleg létezik kereskedelmi és shareware változata is. 

A shareware programok korábban nem kifejezetten üzleti céllal íródtak, 

gyakran a díjfizetési kötelezettség nem volt pontosan definiálva, és a 

regisztrációs díj gyakran csak jelképes összeg volt. Mára azonban a shareware 

egyértelműen egy üzleti terjesztési koncepció részévé vált, és komoly cégek 

alkalmazzák ezt a licencelési módot, főleg új termékeiknél.” 

(www.jogiforum.hu) 

1.1.2.2  Freeware  

A freeware-nek nevezett programok minden esetben ingyenesnek 

tekinthetőek. Szabadon terjeszthetőek, felhasználhatóak, azonban a 

forráskódjuk nem ismerhetőek meg és így nincs lehetőség a módosítására 

sem. Általában a segédprogramok szoktak belekerülni ebbe a kategóriába. A 

Public Domain-el ellentétben ennél a típusnál a program írója fenntart 
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magának bizonyos szerzői jogokat. Ehhez a kategóriához általában nem 

szoktak konkrét licencszerződést mellékelni, csak utalnak rá, hogy a freeware 

kategóriába tartozik. Ilyenkor a freeware licenc általánosan elfogadott 

feltételei lépnek érvénybe. (www.jogiforum.hu) 

Dolgozatomban azért fontos kitérni részletesen a különböző szoftverek 

típusaira és azok bemutatására, hogy az olvasó megismerje az általam vizsgált 

licencek és a hozzá tartozó szoftverek használatához szükséges információkat. 

Véleményem szerint szükséges egy bizonyos fajta ismeret az általam készített 

tanácsadó rendszer részletesebb megismeréséhez. 

1.1.3 Egyéb tulajdonosi szoftver típusok 

Az egyéb tulajdonosi szoftvereknek két típusát különböztetjük meg: 

• Szabad szoftverek 

• Nyílt forráskódú vagy Open Source szoftverek 

1.1.3.1 Szabad szoftverek  

A szabad szoftverek szabadon használható, másolható, terjeszthető és 

módosítható számítógépes programok.  A „szabad szoftver” elnevezés a 

felhasználók szabadságára utal. Az operációs rendszerek közül ilyen például a 

Linux, a böngészők közül a Mozilla valamint az irodai csomagok közül Open 

Office is. A szabad szoftver mozgalmat, Richard Stallman indította el, a Free 

Software Foundation-nel (FSF) és a GNU project kidolgozásával hozta létre. 

Stallman úgy gondolja, hogy a szoftvereknek szabad termékké kellene 

válniuk, hogy bárki szabadon terjeszthesse és fejleszthesse őket anélkül, hogy 

hatalmas összegeket kellene kifizetni értük. Ezt a gondolatmenetet támogatja 

az FSF is.  
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A szükséges licenc ügyeket a GPL rendezi. A licenc tartalmazza például a 

továbbfejlesztés és a szabad használat feltételeit. A legfontosabb pontja az, 

hogy a továbbfejlesztésből keletkező szoftver is szabad termék legyen. 

Az FSF szerint a szabad szoftverek a következő szabadságjogokkal kell, hogy 

rendelkezzenek: 

1. Bárki tetszőlegesen felhasználhatja a szoftver arra, amire akarja 

2. a szabad tanulmányozhatóság és igény szerinti módosíthatóság, aminek 

előfeltétele a forráskódhoz való hozzáférhetőség; 

3. szabad terjeszthetőség, másolhatóság 

4. a szabad továbbfejleszthetőség, és az eredmény szabad közzététele a 

közösség javára. Ennek is előfeltétele a forráskód elérhetősége. 

A szabad szoftver kifejezés nem feltétlen egyenlő azzal, hogy ingyenes, bárki 

bármikor árusíthatja a programokat, csak az a feltétel, hogy a fent említett 

feltételeket biztosítsa a vevői számára. Az FSF vezeti a fenti elveknek 

megfelelő licencek listáját. (http://hu.wikipedia.org) 

1.1.3.2 A nyílt forráskódú szoftverekről általában 

1998-ban megalakult az OSI (Open Source Inititive) közhasznú társaság, 

amely a nyílt forráskódot hangsúlyozza az angolban félreérthető „szabad” 

helyett. A nyílt forráskódú licenceket ez az OSI tartja nyílván és véleményezi. 

A nyílt forráskódú licencek, közé tartozik az FSF GNU, valamint a Microsoft 

MS-Pl és MS-Rl licencek is. 

Nyílt forráskódú egy szoftver, ha: 

• korlátozások nélkül tovább lehet adni, úgy hogy nem szükséges 

jogdíjat fizetni 

• a program tartalmazza a forráskódot 
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• a szoftver licence megengedi, hogy a szoftver átdolgozott 

változatai ugyanolyan feltételekkel jelenjenek meg, mint az eredeti 

szoftver.  

• Megengedhető, hogy az eredeti szerző úgy védje munkáját, hogy a 

licencben megköveteli az eredeti forráskód továbbadását, vagy azt, 

hogy az eredeti program átírásából származó programo(ka)t 

másképp nevezzék. 

• A nyílt forráskódú szoftver licenc nem tartalmazhat diszkriminatív 

megszorításokat bizonyos egyénekre vagy csoportokra nézve,  

• sőt, nem tartalmazhat megszorításokat a felhasználásra (pl. üzleti, 

kutatási, stb.) nézve sem.  

• A programhoz adott jogok mindenkire érvényesek, a jogokat a 

továbbadás során nem lehet csorbítani (vö. copyleft),  

• a program licencelése nem lehet termékspecifikus, és  

• semmilyen módon nem korlátozhat más szoftvereket. 

• A licencnek technológia-semlegesnek kell lennie. A licenc 

rendelkezéseit nem szabad egyéni technológiára vagy interfész-

stílusra alapozni. 

(www.szszi.hu, Laurent 2004) 

A nyílt forráskód előnyei:  

„Annak hátterében, hogy a különböző felhasználók miért döntenek a nyílt 

forráskódú szoftverek mellett különböző meggondolások húzódnak. Mást 

jelent a nyílt forráskód a vállalati szintű felhasználóknak és mást hoz a 

végfelhasználók számára.  

• Költségmegtakarítás: nem kell licencdíjat fizetni 

• Stabilitás, minőség, megbízhatóság, magasabb teljesítmény: ez abból a 
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tényből adódik, hogy a fejlesztésében nem egy szűk csoport vesz részt, 

tesztelésre is bárki számára elérhető, így az esetleges hibák 

kiküszöbölésére jóval nagyobb az esély, mint egy szűk fejlesztői 

csoport által létrehozott szoftver esetén. Tehát stabil és megbízható lesz 

az adott nyílt forráskódú szoftver. 

• Fejlődés: ugyanebből következik (vagyis, hogy a fejlesztők köre nem 

korlátozott), hogy a különböző fejlesztők ötletei, fejlesztései nyomán 

gyorsan alakul a szoftver és a fejlődés legjobb útja ez a szabadság, ami 

abból áll, hogy bárki, bármilyen ötlettel rendelkezik, azt hozzáadhatja. 

Ez az előny a gyorsaságot is magába foglalja, így akár külön pontban is 

tárgyalhatnánk. 

• Gyártófüggőség kiküszöbölése: a gyártófüggőség, ami a zárt 

forráskódot jellemzi, számos hátránnyal jár. A licencdíjak fizetése 

mellett a hordozhatóság hiánya és a szoftver különleges igények 

szerinti kialakításának hiánya jelentenek problémát. Ezzel szemben a 

nyílt forráskód szabadságot jelent.  

• Szabadság: a szoftver beszerzése után annyiszor telepítjük, ahányszor 

akarjuk, ott ahol akarjuk, szabad a másolatok készítése, illetve a 

továbbfejlesztés 

• Támogatás elérhetősége: ingyenesen elérhető az internetes fejlesztői 

közösség támogatása, illetve a támogatással foglalkozó vállalatok is 

nyújtanak szolgáltatást díj ellenében.”(www.lipsz.hu) 

 

1.1.3.2.1  Nyílt forráskódú szoftverek: 

Számos ingyenesen használható és könnyen elérhető szoftver található meg az 

interneten. Ilyenek lehet az operációs rendszerek, böngészők, grafikai 

programok, levelező programok, valamint a szövegszerkesztők is. 
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• Ubuntu Linux: „Az Ubuntu egy Linux alapú szabad operációs 

rendszer. Telepítése és kezelése egyszerű, a hozzá tartozó frissítések 

bármikor elérhető az interneten keresztül. „A LINUX kiemelkedően 

stabil, igen megbízhatóan és hatékonyan használja a számítógép 

nyújtotta erőforrásokat. „ (Pere 2002) 

• Openoffice.org: „Az OpenOffice.org egy teljes körű irodai 

programcsomag, amely egymással szorosan integrált 

szövegszerkesztőt, táblázatkezelőt, HTML - szerkesztőt, vektoros 

képszerkesztőt, képletszerkesztőt és adatbázis-kezelőt foglal magába. 

Megemlítendő szolgáltatások a közvetlen PDF és Flash exportálás, 

valamint a makró készítés lehetősége, amely tovább növeli a 

hatékonyságot. Készíthet körleveleket az Outlook vagy Mozilla 

címjegyzékének, vagy más adatforrás felhasználásával. A 

dokumentumok a nyílt XML formátumú, ISO/IEC 26300:2006 

szabvány szerinti OpenDocument-fájlokba menthetők, amely biztosítja 

az adatok jövőbeli elérhetőségét, de a program a formátumok széles 

skáláját képes beolvasni vagy ilyenbe menteni, beleértve az MS Office-

t is.” (www.atirgirs.hu) 

• Mozilla Firefox és Thunderbird: 

o „A Mozilla Firefox a Microsoft Internet Explorer után a második 

legelterjedtebb böngészőprogram. Az Explorerrel ellentétben 

szinte bármely operációs rendszeren futtatható. A programban 

kevés alapfunkció található, de a hozzá tartozó letölthető 

bővítmények segítségével működés fejleszthető.  

o A Mozilla Thunderbird egy olyan levelezőprogram, amely 

nagyban hasonlít a Microsoft Outlook levelezőprogramhoz. 

Szűri a spameket, azonnal figyelmeztetést küld, ha gyanús 

adathalászok által küldött levél érkezik 
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• Pidgin: „A Pidgin egy olyan azonnali üzenetküldő program, melynek, 

jellegzetessége, hogy „sok” protokollt ismer. Cseveghetünk vele AIM, 

ICQ, MSN, IRC és még „számos” kevésbé ismert protokoll 

használatával.” 

• Grafikai alkalmazások  

o GIMP: „A GNU Image Manipulation Program (GIMP) egy 

olyan szoftver, amellyel digitálisan készíthetünk és 

módosíthatunk képeket. Különösen igaz ez a webgrafikára és a 

digitális fényképekre. A GIMP egy olyan komplex program, 

amely megfelel egy professzionális művészi munka 

elkészítéséhez is. Az operációs rendszerek „legtöbb” fajtája 

támogatja (pl. Windows, Linux, MAC OS X és UNIX számos 

fajtája). „Sok” bővítménnyel és szolgáltatással rendelkezik, 

amelyekhez  az interneten található dokumentációk nyújthatnak 

segítséget. (Peck 2008) 

o Inkscape: Az Inkscape egy olyan vektoros rajzolóprogram, 

amelynek elsődleges fájlformátuma a W3C szabványos SVG 

formátum.  

 (www.atirgirs.hu) 

Szerintem fontos lenne a nyílt forráskódú szoftverek támogatása, és előtérbe 

kerülése, hiszen sokkal egyszerűbb – és olcsóbb - hozzájutni, mint egy zárt 

forráskódú szoftverhez. Számos előnyös tulajdonságokkal rendelkezik, mint 

például a Linux operációs rendszer is, hiszen sokkal nehezebben fertőződik 

meg bármiféle vírussal, mivel kevesebb azon felhasználók száma, akik az 

operációs rendszernek ezt a fajtáját használnák. 
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1.1.3.2.2 A nyílt forráskódú licencek típusai:  

A nyílt forráskódú licencnek három típusa létezik: 

• Szabadon felhasználható 

• Engedékeny licenc 

• Copyleft vagy tiltó licenc 

1.1.3.2.2.1  Szabadon felhasználható (Public Domain) 

A Public Domain olyan szoftverek kategóriájába tartozik, amelyeket nem véd 

szerzői jog. Ezáltal sem magán, sem jogi személy nem tarthat igényt arra, 

hogy a szoftvert kisajátítsa (jogi értelemben), vagy esetleg tulajdonjogot 

formáljon rá. A szoftvert bárki szabadon felhasználhatja kereskedelmi, illetve 

nem kereskedelmi célokra. A GNU szerint a Public Domain nem számít 

„valódi” szabad szoftvernek, mert lehetséges, hogy a szoftver elérhető, míg a 

forráskód nem. Ezen kívül a szabad szoftver mindig tartalmaz egy szerzői jogi 

nyilatkozatot (copyleft), ami a forráskód szabad elérését és másolhatóságát 

biztosítja. 

„A magyar törvények nem ismerik a Public Domain fogalmát, vagyis amikor 

egy műről, pontosabban a hozzá fűződő szerzői jogairól a szerzője „lemond”. 

Egyfajta értelmezés szerint a Public Domain művek nem használhatóak a 

szerző engedélye nélkül. Másik értelmezés szerint a Public Domain egy olyan 

licenc, amely engedélyezi a mű korlátozások nélküli másolását és 

felhasználását, de a szerző jogaival továbbra is rendelkezik. Mivel az ilyen 

közkincsnek nyilvánított műveknél a szerző vélhetően pont azért tette ezt, 

hogy ne akadályozza a felhasználást, ezért addig, míg a szerző ezt kifejezetten 

nem jelzi, a felhasználás hallgatólagosan mindenképpen lehetséges.„ 

(http://wiki.hup.hu) 
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Számos esetben alkalmazzák a Public Domaint. Ilyenek például a 

webfejlesztők a nyílt forráskód írása esetében, az alkotó írók, akik a Public 

Domaint használják új munkájuk során, valamint a zenészek, filmkészítők és 

a könyvtárosok is. (Fishman 2008) 

1.1.3.2.2.2 Engedékeny licencek (pl. BSD) 

„Ennek a licencnek a lényege az, hogy a program szabadon felhasználható és 

terjeszthető, viszont a program forráskódját nem kötelező közreadni, 

mindössze meg kell említeni, hogy milyen kód alapján dolgoztunk. Így egy 

BSD licenc alá eső programmal megtehető, hogy módosítjuk, majd az így 

kialakult változatot bináris formában pénzért adjuk tovább. 

A licenc által nyújtott szabadság miatt a különféle BSD kódok nagy számban 

kerültek beépítésre kereskedelmi termékekbe.”(http://www.bsd.hu) 

1.1.3.2.2.3  Copyleft (tiltó licence) 

A Copyleft a Copyright-al ellentétben jött létre. A lényege, hogy a szerzők 

saját maguk dönthetik el, hogy az általuk készített „művet” hogyan és milyen 

mértékben bocsájtják a közönségük rendelkezésére, vagyis a mű szabadon 

terjeszthető-e, másolható-e vagy éppen módosítható-e. Ezt a licenc fajtát a 

nyílt forráskódú és az ingyenes szoftverek esetében szokták alkalmazni. A 

copyleft olyan korlátozásokat vezet be a szoftverek továbbadását illetően, 

hogy a továbbadás során ne lehessen még több megszorítást bevezetni. A 

szerzői jogvédelem itt is a licencszerződésben valósul meg. A copyleft 

megvalósítására dolgozott ki a GNU projekt egy fix felhasználási feltétel 

csomagot a GPL-t.(General Public Licence). Ez egy olyan általános 

licencszerződés, amelyet a programkészítő a GNU General Public Licence 

feltételei alatt teszi elérhetővé. A GNU GPL nem tartalmaz korlátozásokat a 

szoftver használatára, csak a módosítására illetve a terjesztésére. A programot 
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csak eredeti formájában, forráskóddal együtt lehet terjeszteni. 

(http://www.szszi.hu, www.netpedia.hu) 
 

„A Microsoft álláspontja a nyílt forráskódú és szabad programokkal 

kapcsolatban bonyolultabb ennél. Amint a cég már többször is 

kihangsúlyozta, a „nyílt forráskódú” programokkal, illetve a köztulajdonban 

lévő programokkal nincs semmi baja. A Microsoft elsősorban azokat a 

„szabad programokat” ellenzi, amelyeket egyfajta (az ő szóhasználatuk 

szerint) „copyleft” engedély alapján lehet használni, ami azt jelenti, hogy a 

használati feltételeket változatlanul kell alkalmazni az adott szoftverből 

készült származtatott programokra is.” (Lessig 2005) 

1.1.4 Egyedileg felhasználható szoftverek  

A szoftvert a megrendelő igénye szerint alakítják ki. Kereskedelemben nem 

szerezhető be. A felhasználással kapcsolatos feltételeket egy külön 

szerződésben állapítják meg. Csak azt a feladatot hajtja végre, amelyet a 

megrendelésben van, bármi megváltoztatható illetve korlátlanul lehet 

nyomtatni, importálni, exportálni. (www.jogiforum.hu) 
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1.2 A Microsoft cég  

A Microsoft Corporation a világ egyik legnagyobb szoftvervállalata. 

Székhelye Redmondban található. Magyarországon a Microsoft 

Magyarország Kft. néven található meg a cég képviselete. A Microsoft széles 

körben fejleszt, állít elő, licencel és támogat szoftvertermékeket a különböző 

számítástechnikai eszközökre. Az egyik legismertebb termékük a Windows 

operációs rendszer család, amely szinte a világ bármely részén elérhető. 

A cég sokféle szoftverterméket árusít. Sok szoftvert cégen belül fejlesztette, 

míg „jópárat” megvásároltak és módosították. A nem saját fejlesztésű 

szoftverek közé tartozik például a Microsoft Project, a Visio diagramcsomag 

és maga az MS-DOS is, amely a cég sikerének alapjául szolgált. 

A Microsoft hét alapvető üzleti egységbe szerveződött, melyek közül 

mindegyiknek saját pénzügyei vannak. Ezek az üzleti egységek: 

• Windows ügyfél (Windows ügyfél-, kiszolgáló- és beágyazott 

operációs rendszerek) 

• Információmunkás (irodai szoftvertermékek) 

• Microsoft üzleti megoldások (üzleti szolgáltatások és 

folyamatalkalmazások) 

• Kiszolgáló és eszközök (fejlesztői eszközök és integrált kiszolgálói 

szoftverek) 

• Mobil- és beágyazott eszközök (kézi és telefonos eszközök) 

• MSN (web alapú szolgáltatások) 

• Otthon és szórakoztatás (otthoni felhasználói hardver és szoftver)    

(www.microsoft.hu) 
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1.2.1 A Microsoft licencelés alapjai 

„Minden Microsoft szoftverhez tartozik licenc, melyet a felhasználók 

háromféleképpen vásárolhatnak meg: dobozos szoftver CD-vel együtt; új 

számítógépre telepített szoftverrel; vagy mennyiségi licencként, legalább öt 

licenc egyidejű vásárlásakor. A mennyiségi licencelés során a vásárlónak 

lehetősége nyílik örökös, illetve csak határozott időtartamra szóló 

szoftverhasználati jog vásárlására.” (www.microsoft.hu) 

1.2.1.1 A végfelhasználói szerződés (EULA) 

„A Végfelhasználói Licencszerződés (EULA) a felhasználó és a Microsoft 

(vagy annak a berendezésnek a gyártója, amelyre az adott szoftvert előzetesen 

telepítették) közötti szerződés. Az EULA a szoftver használatával kapcsolatos 

jogokat tartalmazza. Az EULA: előírhatja, hogy a felhasználó milyen 

változtatásokat végezhet a szoftveren:  

• korlátozhatja a szoftverről a felhasználó által készíthető másolatok 

számát  

• engedélyezheti, hogy a szoftvert a felhasználó áttelepítse vagy áttöltse 

egy hordozható eszközre  

• előírhatja, hogy a szoftver frissíthető-e vagy a korábbi verziók 

használhatók-e  

• a hálózatok használatával kapcsolatos jogokat is adhat.  

A Microsofttal kötött mennyiségi licencszerződésben foglalt jogok és 

korlátozások eltérhetnek az EULA-ban foglaltaktól. Ebben az esetben a 

mennyiségi licencszerződés a mérvadó. „(www.microsoft.hu) 
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1.2.2  Microsoft licencek 

Számos licenc fajtákat kínál számunkra a Microsoft, melyek közül 

választhatunk igényeinknek megfelelően. A szoftverlicencek három formában 

érhetőek el: teljes dobozos termékként (FPP), új számítógépre előtelepítve 

illetve mennyiségi licencprogramok keretében. A licenc választás során 

rengeteg kritériumot kell figyelembe vennünk, ahhoz hogy a megfelelő 

terméket tudjuk kiválasztani. (www.microsoft.hu) 

1.2.2.1  FPP - Teljes dobozos termék 

 Az FPP vagy más néven teljes dobozos termék fóliával lezárt dobozos 

szoftvert jelent, amelyben megtalálható a telepítéshez szükséges lemezek és a 

hozzá tartozó nyomtatott kézikönyv. Az egyik fontos tulajdonsága, hogy a 

számítógép cseréjekor lehetőség van arra, hogy ezt a licenc fajtát átvigyük az 

új hardverre. Telepítés során a szoftver kér egy 25 karakterből álló kódot, 

amely megtalálható a csomagban. A kód megadásával tudjuk aktiválni a 

feltelepített szoftvert. 

A teljes dobozos terméket leginkább olyan otthoni felhasználóknak illetve 

legfeljebb tíz asztali számítógépet üzemeltető kisebb szervezeteknek ajánlják, 

akik a Microsoft szoftvereket helyi kiskereskedőktől vagy viszonteladóktól 

szerzik be. (Glenn, Northrup 2005, www.microsoft.hu) 

1.2.2.2 OEM – Előtelepített szoftver 

Az OEM vagy előtelepített szoftvert leggyakrabban olyan esetekben szokták 

megvásárolni, ha új számítógépet szereznek be jogszerűen telepített 

szoftverrel. Ennek a licencnek a legfontosabb tulajdonsága, hogy kizárólag 

csakis azon a számítógépen használható, amelyre először a szoftvert 

telepítették. Az OEM szoftvert otthoni és kisebb intézményeknek, 

szervezeteknek is ajánlják. A szoftver telepítése során, nincs szükség a 
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licencet aktiválni, mint az FPP esetében. (Glenn, Northrup 2005, 

www.microsoft.hu) 

Az OEM és az FPP bármelyike használható otthoni körülmények között, 

azonban én személy szerint inkább az FPP-t alkalmaznám, mivel azt bármikor 

bármilyen számítógépre fel lehet telepíteni – az OEM-el ellentétben – és 

hozzájutásához nincs feltétlen szükség egy új számítógép beszerzésére. 

1.2.2.3 Mennyiségi licenc programok 

A mennyiségi licencprogramok keretében egyszerűen lehet több Microsoft 

licencet vásárolni, általában minél több terméket vásárol meg, annál nagyobb 

árkedvezményt kap. A mennyiségi licencprogramok esetében a felhasználó 

nem kap Végfelhasználói Licencszerződést nyomtatott formában, mivel az 

interneten megtalálhatóak a mennyiségi licencek, így könnyen és részletesen 

ellenőrizhető, hogy hány számítógép és felhasználó tartozik a szerződés 

hatályába. (www.microsoft.hu) 

1.2.2.3.1 Select szerződés 

A Select Licenc örökös licencet biztosító mennyiségi konstrukció, vagyis a 

szoftverhez tartozó használati joggal korlátlan ideig rendelkezhet. Akik ezt a 

licenc vásárolják meg, minden választott termékkategóriához kapnak egy 

három éves igény-előrejelzés alapján kidolgozott mennyiségi árszintet. 

Minden termékhez tartozik egy pontérték. Ahhoz, hogy a Select Licenc 

programban valaki részt vegyen, a vásárlónak három éven belül el kell érnie 

az adott termékkategóriához illetve-csoporthoz tartozó minimális pontszámot. 
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A Select szerződés előnyei: 

• A kiskereskedelmi áraknál jóval olcsóbban lehet hozzájutni a 

termékhez, a szerződés időtartama során licencelni kívánt 

szoftverek mennyiségétől függően. 

• Frissítési garancia jár mellé 

• Árát éves részletekben lehet kifizetni 

• Világszerte számos helyen meg lehet vásárolni 

• Az internetes eszközökkel könnyű a licencportfóliók nyilvántartása 

(www.microsoft.hu) 

1.2.2.3.2 EA - Enterprise Agreement 

Az Enterprise Agreement olyan licencelés típus, amely a Microsoft 

Platformba tartozó termékek egységes használatát tervező nagyvállalatok és 

állami intézmények részére felel meg. Az EA örökös licencet biztosító 

szerződés. A szerződés megkötésének előfeltétele, hogy a vállalat vagy 

intézmény legalább 250 asztali számítógéppel rendelkezzen, és ezeken 

legalább három évig a Microsoft Platform termékeit használja. 

Az EA Platform összetevői: 

• Microsoft Office XP Professional  

• Microsoft Windows XP Professional  

• Microsoft Core ügyfél-hozzáférési licenc (CAL).  

Az Enterprise Agreement vásárlói asztali számítógépenként fix licencdíjat 

fizetnek ki, ez az összeg függhet a munkaállomások számától és a választott 

Platform mértékétől is. A szerződéskötés minden évfordulóján be kell 

jelenteni az elmúlt évben beszerzett új számítógépek számát. Miután a 
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Microsoft elfogadta a szerződést, a vásárló megkapja a megfelelő szoftvereket 

és a telepítéshez szükséges információkat. (www.microsoft.hu) 

1.2.2.3.3 EAS – Enterprise Agreement Előfizetés 

 Az Enterprise Agreement Előfizetés az Enterprise Agreement szerződés 

határozott időre szóló változata, vagyis a határozott idejű konstrukcióban a 

használati jog (a bérlethez hasonlóan) csak meghatározott időre szól.  A 

szerződés megkötésének feltétele, hogy a vállalat vagy intézmény legalább 

250 asztali számítógéppel rendelkezzen és ezek mindegyikén legalább három 

évig a Microsoft Platform termékeit használják. Ennek az előfizetésnek az a 

lényege, hogy a vásárló nem birtokolja, hanem csak bérli a szoftverlicenceket. 

Az EAS előnyei: 

• Kisebb az éves részletfizetés összege, mint az Enterprise 

Agreement esetében 

• Rugalmasabb áron bővíthető a vállalat/intézmény számítógépparkja 

• A szerződés megújítható további egy vagy három éves időtartamra 

• Frissítési garancia jár hozzá 

A vállalat, amely Enterprise Agreement Előfizetést köt a tulajdonában lévő 

számítógépekre fix díjat fizet a licencekért a gépek mennyiségétől függően. A 

megszabott összeget éves részletekben, három év alatt kell kifizetni. A 

szerződéskötés minden évfordulóján be kell jelenteni az elmúlt években 

beszerzett új számítógépek számát. Miután a Microsoft elfogadta a 

szerződést, a vásárló megkapja a megfelelő szoftvereket és a telepítéshez 

szükséges információkat. (www.microsoft.hu) 
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1.2.2.3.4 Open Licenc 

 Az Open Licenc egy rugalmas licenc program, amelyet legalább 2 legfeljebb 

500 számítógéppel rendelkező kis- és középvállalkozások részére ajánlott 

megvásárolni. Az Open Licenc örökös idejű licenc, amelyet teljes egészében 

előre ki kell fizetni, részletfizetés nem lehetséges. A kezdőrendeléssel az 

Open Licencet legalább két éves időtartamra kell megkötni. A licenc 

megvásárlásának követelménye, hogy legalább öt Microsoft licencet meg kell 

vásárolnia. 

Az Open Licenc előnyei: 

• Költségmegtakarítás, hiszen a vásárolt mennyiségtől függően a 

vásárló kedvezményt kap. Minél több licencet vásárol meg annál 

nagyobb a kedvezmény. 

• Bármikor újra megrendelhető, amire szükség van 

• Egyszerű licencgazdálkodás és adminisztráció, vagyis miután a 

vásárló eldöntötte melyik licencet kívánja megvásárolni és mennyit, 

csak meg kell rendelnie azokat. Semmilyen előzetes kötelezettsége 

nincs. 

(www.microsoft.hu) 

1.2.2.3.5 Open Value (korábbi Többéves Open Licenc - MYO) 

Az Open Value licencszerződést olyan vállalatok vagy intézmények számára 

ajánlják, amelyek kis vagy közepes méretűek, rendelkeznek legalább két 

számítógéppel, a szoftverek árát részletekben szeretnék törleszteni, illetve 

igénybe kívánják venni a frissítési garanciát. Csak abban az esetben jogosul a 

vásárló az Open Value szerződés megkötésére, amennyiben legalább két 

számítógéppel rendelkezik és a frissítési garanciát igénybe kívánják venni. 

(www.microsoft.hu) 
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1.2.2.3.6 Open Value - Teljes vállalatra 

Az Open Value teljes vállalatra kiterjedő licenc terméket, olyan vállalatoknak 

ajánlják, amelyek mérete kis vagy közepes méretű, legalább öt számítógéppel 

rendelkeznek, élni szeretne a részletfizetési lehetőséggel, igénybe kívánja 

venni a termékhez tartozó frissítési garanciát valamint, egységesíteni szeretné 

a szoftverek használatát az összes munkaállomáson. A vásárló abban az 

esetben lesz jogosult erre a termékre, ha legalább öt számítógéppel 

rendelkezik. A terméklicencek díját három év alatt, egyenlő részletekben kell 

kiegyenlítenie a vásárlónak. (www.microsoft.hu) 

1.2.2.3.7 Open Value előfizetés (korábbi OSL) 

Az Open Value előfizetési szerződést olyan vállalatok illetve intézmények 

számára ajánlják, amelyek mérete kis vagy közepes méretű, legalább öt 

számítógéppel rendelkezik, a szoftverek meghatározott időtartamra (három 

évre) szóló használati jogát szeretné megvásárolni – gyakorlatilag bérelni a 

szoftvert - a díjfizetést egyenlő részletekben szeretné teljesíteni, valamint a 

frissítési garanciát a szerződés keretében kívánja igénybe venni. Amennyiben 

a vásárló legalább öt számítógéppel rendelkezik csak akkor jogosult az 

előfizetés megkötésére. (www.microsoft.hu) 

1.2.3 A frissítési garancia 

A frissítési garancia abban az esetben érhető el a vásárló számára, 

amennyiben a mennyiségi licencek valamelyikével rendelkezik. A 

frissítési garancia segítségével a vásárló olyan támogatásokhoz, 

eszközökhöz, oktatáshoz és termelékenységi előnyökhöz juthat, 

amelyek a következők révén lesznek a vállalkozás segítségére: 

• „Jobban kezelheti a technológiát azonnali megoldásokkal és 

egyszerűsített beszerzési eljárásokkal. 
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• Hatékonyabban kihasználhatja a szoftverek terén történt befektetéseket 

azáltal, hogy mai áron érheti el a jövő technológiáit, és lehetősége van 

több évre elosztott, évenkénti részletfizetésre. 

• Oktatást és támogatást kaphat a munkatársak és az informatikai 

szakembergárda részére, közvetlenül a Microsofttól. 

• A legfrissebb technológiát használhatja a termelékenységnövelő 

szoftverek, támogatás, eszközök és oktatás hatékony 

kombinációjával.”(www.microsoft.hu) 

1.2.4 A Microsoft szolgáltatói licencszerződés (Services Provider   License 
Agreement – SPLA) 

Az SPLA-nak a lényege, hogy a Microsoft ügyfeleinek ne kelljen a szoftvert 

előre teljes mértékben kifizetni, hanem egy kedvező havidíj ellenében 

bérelhetik ki a szoftvereket. 

Az SPLA licencelés előnyei: 

• „Versenyképes árazás: Az SPLA árába be van építve a Frissítési 

garancia (Software Assurance) (amely a Microsoft karbantartásra 

vonatkozó ajánlata), így a szolgáltatók egyetlen, egyszerűen kezelhető 

havi díjért hozzájuthatnak az SPLA programban elérhető termékek 

legfrissebb változataihoz.  

• Kiszámítható árazás: Az SPLA árában esetleg bekövetkező 

változásokra csak évente egy alkalommal, januárban kerül sor, és az 

arányos lesz a Microsoft Open licencelési program árában az előző év 

során bekövetkezett változásokkal.  

• A használati jogok védelme: A Szolgáltatói használati jogosítvány 

(Service Provider Use Rights - SPUR) dokumentumban részletesen 

megtalálható a programmal kapcsolatos valamennyi termékhasználati 

jogosítvány. A termékhasználati jogosítványok minden változatra külön 
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vonatkoznak, és a program teljes időtartama alatt változatlanok 

maradnak.  

• Kedvező cash-flow: Az SPLA programban a szolgáltatóknak 

induláskor szinte semmilyen költségei nincsenek, hiszen csak azon 

licencekért kell fizetniük, amelyeket az adott hónapban szolgáltatásaik 

nyújtásához használtak.  

• Oktatási termékváltozatok: Egyes kiszolgálótermékekre oktatási árak 

is elérhetők, ha a szolgáltató minősített oktatási ügyfelek számára nyújt 

szolgáltatásokat. „(www.microsoft.hu, www.atigris.hu) 
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1.3 Szakértői rendszerek 

A mesterséges intelligencia egyik kutatási területe illetve alkalmazása a 

szakértői rendszerek. 

„A szakértői rendszer (mint minden modell) egy olyan eljárás, mely lehetővé 

teszi tetszőleges tényezők kapcsolataihoz (állapotkombinációk) tartozó 

következmények (állapotváltozások) összefüggésrendszerének számítógépes 

formában történő kezelését. A szakértői rendszer a kombinatorikailag 

lehetséges összefüggések közül alapvetően szabályelvű, azaz alapvetően 

logikai műveletekre támaszkodik, s alapvetően nem metrikus skálákon 

ábrázolt (skálákra transzformált, absztrahált) adatokat dolgoz fel. Az 

alapvetően szócska világosan jelzi azonban, hogy nem célszerű éles 

lehatárolást tenni a csak logikai és a zömmel logikai műveletek, ill. a 

klasszikusan csak nem metrikus skálán felvehető és az oda úm. 

letranszformált adatok feldolgozása között.” (https://nws.niif.hu) 

Egy probléma megoldása gyakorlati tudást igényel, a problématerület jól 

körülhatárolható, a kiinduló adatok objektív módon leírhatók (2.1) , kevés az 

emberi szakértő, fontos a probléma gyors megoldása. A szakértői 

rendszereknek alapvetően két típusuk van: a döntéstámogató és a döntéshozó 

szakértői rendszer. A döntéstámogató szakértői rendszerek emlékeztetik a 

humán szakértőt a megfontolandó következményekre, a felderítendő 

alternatívákra stb., amelyek felett a szakértő esetleg elsiklana a döntéshozatal 

során. A döntéshozó szakértői rendszerek (3.1) a probléma megoldásának 

megtalálásában segítik a problématerületen járatlan vagy kevéssé jártas 

felhasználót. 

A szakértői rendszereknek természetesen hátrányai is vannak: 

• nehéz új, vagy a szokásostól eltérő helyzetekre felkészíteni, 

• nem kreatív, 
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• a fejlesztés drága és időigényes. (Mikó 2000) 

Az alapvető szakértői problématípusok a következők lehetnek ([Harmon 90], 

[Sántáné 98]): 

• procedurális problémák, 

• diagnosztizáló problémák, 

• monitorozó / őrző problémák, 

• konfiguráló / objektumtervező problémák, 

• tevékenységtervező / ütemező problémák. 

Az egyes feladattípusok jellemzői a következők. Amikor az adott tárgyköri 

anyag leírható valamilyen egyszerű eljárással, procedurális problémával 

állunk szemben. Ilyenkor a feladat megoldása egymás utáni lépések 

sorozatával leírható, vagy döntési fába szervezhető.  

Diagnosztizáló problémát kell megoldanunk, ha megfigyelések halmazán 

következtetünk egy vagy több lehetséges megoldási javaslatra. A lehetséges 

okok (megoldások) felsorolása eleve adott és számuk az okozatok 

(megfigyelések) számához képest kevés. 

Monitorozó / őrző problémáról beszélünk, ha jelek folyamatos figyelése során 

a rendszer beavatkozása szükséges, ha a kívánttól eltérő szituáció áll elő. 

A konfiguráló / objektumtervező problémák esetén nincsenek előre megadva a 

lehetséges megoldások, hanem a megfigyelések és felhasználói igények 

alapján a rendszer dolgozza ki azokat, az objektumok kapcsolatára vonatkozó 

megszorítások figyelembevételével. 
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A tevékenységtervező / ütemező feladatok az eléjük kitűzött célok érdekében 

tevékenységek olyan sorozatát határozzák meg, melyek adott körülmények 

között történő végrehajtása célhoz vezet.(Mikó 2000) 

2. ábra: Egy szakértői rendszer felépítése 

Forrás: http://free.x3.hu/vinyisoft/science/mesterseges%20int.pdf, 2000 
Jelmagyarázat: a szaggatott vonallal határolt rész a szakértői keretrendszer, 
amely a szakértői rendszer vázát tartalmazza.

 

 

 

A rendszer tudását a tudásbázis tartalmazza, amit a tudásmérnök állít össze és 

tart karban. A tudásmérnök a problématerület ismerője, aki átlátja a 

problématerülethez kapcsolódó ismereteket és képes azt rendszerezni.  Jelen 

esetben a tudás nem más, mint egy beszélgetés kérdéseinek, kérdésenként 

lehetséges válaszainak és variációihoz hozzárendelt következménye (vö. 

kombinatorikai tér). A felhasználó a felhasználói felületen keresztül tud 

kommunikálni a rendszerrel (3.2.4), itt tudja leírni a problémát és ezen 

keresztül kapja meg a megoldást is. A felhasználó által leírt probléma a 

munka memóriába kerül, majd a megoldás során a következtető 

mechanizmus, felhasználva a tudásbázis adatait, megpróbál választ adni 
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(3.2.5). A következtetés folyamatát a nyomkövető rendszer segítségével 

tudjuk figyelemmel kísérni. Léteznek úgynevezett szakértői keretrendszerek, 

amelyek a szakértő rendszer vázát tartalmazzák (az ábrán szaggatott vonallal 

határolva), így a fejlesztés idő - és munkaszükséglete jóval kisebb. Egy 

szakértői keretrendszer a következtetőmechanizmuson kívül tartalmazza 

azokat az eszközöket is, melyek lehetőséget nyújtanak a felhasználói felület 

és a tudásbázis létrehozására.”(Mikó 2000) 

Jelen esetben a szakértői keretrendszert egy kombinatorikailag teljes variáció-

tábla helyettesítette. 

Szakértői rendszer típusok 

• Szabály alapú 

• Frame-alapú 

• Hibrid (heurisztikák) 

• Induktív (esetek) 

Szabály alapú: 

Olyan program, amely a munkamemóriába tárolja a problématerület tényeit, a 

tudásbázisban pedig a szabályokkal megfogalmazott ismereteket. A 

következtető mechanizmus ezek alapján határozza meg az újabb ismereteket. 

Célvezérelt: egy vagy több célt lehet kijelölni és a rendszer megkísérli 

bebizonyítani valamelyik cél állítását. 

Adatvezérelt: a kezdőadatokat a felhasználótól vagy korábbi adatbázisból 

veszi, és a következtetés során azok a szabályok aktivizálódnak, amelyek 

feltételrésze illeszkedik a munkamemória adataihoz. (Mikó 2000) 
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Frame-alapú 

A frame-ek fogalmát Marvin Minsky vezette be és a következőképpen 

definiálta: a frame sztereotip helyzetek leírására alkalmas adatstruktúra 

([Minsky 81]). 

A tudásábrázolás frame formában történik, amely lehetővé teszi egy objektum 

adatstruktúrában való tárolását. A frame-ekhez információkat rendelhetünk 

hozzá, amelyek között kapcsolatok definiálhatók. A frame-ek egy 

hierarchikus hálózatból épülnek fel, amely a csomópontokra és a 

kapcsolatokra épül. A csomópontok úgynevezett szintekre oszthatóak, az 

alacsonyabb szintű csomópontok speciális -, a magasabb szinten lévő 

csomópont az általános ismereteket tartalmaznak egy adott fogalomról. A 

fram-ek esetében definiálhatunk osztályokat is. Ezeknek az osztályoknak 

vannak tulajdonságaik is, amelyek az osztályokba tartozó fogalmakat írják le. 

Ha ezekhez a tulajdonságokhoz értéket rendelünk, akkor az osztály példányát 

hozzuk létre. (3. ábra) (http://free.x3.hu) 

 
3. ábra: A frame felépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: http://free.x3.hu/vinyisoft/science/mesterseges%20int.pdf, 2000 
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Kommunikáció a fram-ek között: 

• a frame-ekhez különböző módszerek rendelhetők, melyeknek a 

végrehajtásuk előírható és örökölhető 

• üzenetekkel módszerek végrehajtását kérhetjük 

Hibrid: 

A frame tudásábrázolás mellett olyan szabályokat alkalmaz, amelyhez 

hozzájárul még a grafika, amellyel az objektumok struktúráját is lehet 

szemléltetni. A tudásábrázolásnál rendelkezik szabályábrázolási és frame 

lehetőséggel, ezeket lehet együtt és külön-külön is használni. 

A következtető rendszer lehet frame illetve szabályalapú, adat- és célvezérelt. 

A frame és a szabály kapcsolata azt jelenti, hogy a frame tulajdonságaira a 

szabályokban hivatkozunk. Mintaillesztő szabályok: ugyanazt az 

utasításcsoportot több frame-re is lehet egyszerre alkalmazni. A végrehajtás 

modulokban történik. (Mikó 2000) 

Induktív rendszer:  

Az eseteket feldolgozó rendszerek egyik változata, amely példák segítségével 

tanul, ahol a tudás egy véges példahalmaz, amelyekből szabályokat generál a 

rendszer. Általában táblázatos formájú a tudásbázis, amely a példákat térben 

ábrázolja, a csomópontok a tulajdonságokat, az élet a tulajdonságok éleit 

ábrázolják. (Mikó 2000) 
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2 Anyag és módszer áttekintése, saját vizsgálat, elemzés 
bemutatása 

Az anyag és módszertan fejezetben egy teljes körű áttekintést kaphatunk 

arról, hogyan történt az adatgyűjtés (2.1), és az összegyűjtött adatok 

feldolgozása (2.2). Bemutatásra kerül, hogy sikerült a nyers adatok 

feldolgozása és az ebből történő adatbázis létrehozása. 

2.1 Adatgyűjtés a Microsoft honlapról 

A szakértői rendszerhez szükséges adatok gyűjtése a Microsoft magyarországi 

honlapjáról történt. Az adatok összefüggő szövegkörnyezetben voltak 

megtalálhatóak a honlapon, ebből kellet az adatokat beazonosítanom és 

kiemelnem olyan formában, hogy a tervezett szakértői rendszeremhez fel 

tudjam őket használni. Felhasználását tekintve ezeket a licenceket kétféle 

képen csoportosítottam: 

• otthoni valamint 

• üzleti használat szerint. 

4. ábra: Alap táblázat  

Forrás: Saját ábrázolás, 2009
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Az adatokat először egy alap táblázatba gyűjtöttem ki, amely a 4. ábrán 

látható. A licencek megnevezése került az első oszlopba, majd pedig 

következtek azok a licencre jellemző adatok, amelyek bármilyen módon is, de 

befolyásolhatják a tanácsadás kimenetelét. Ilyenek például, hogy  

• egy licencet mennyi számítógéphez lehet felhasználni 

• üzleti célra vagy pedig otthoni felhasználásra ajánlott-e 

• mikor lesz jogosult a felhasználó a licenc használatára 

• fizetési mód 

• időtartam 

• vállalkozás mérete 

• frissítési garancia jár-e a licenchez 

• kötelezően megvásárolható licenc száma 

• bérelni vagy megvásárolni kívánja a felhasználó 

• egyéb befolyásoló tényezők 

A különböző csoportok (amelyek a táblázat oszlop fejléceiben találhatóak 

meg) úgy lettek kialakítva, hogy az összefüggő szövegkörnyezetből azok az 

adatok legyenek kiemelve, amelyek meghatározzák az egyes licenc fajták 

egyediségét, és ez által segítségre legyenek a licencek közötti 

megkülönböztetésben. 

Ezután került sor a kérdések megfogalmazására, amelyek tartalma összefügg 

a táblázatban megtalálható adatokkal. A kérdéseket úgy próbáltam 

megfogalmazni, hogy a felhasználó számára is világosan érthető legyen annak 

lényege, de ugyanakkor olyan jellegű kérdés legyen, amely konkrét (előre 

listába fejthető) tényekre kérdez rá. 

A válaszok kialakítása - hasonlóképpen a kérdésekéhez – az alap táblázatból 

merített információk segítségével kerültek megalkotásra.   
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Az alap-táblázat összeállítása után, mind az otthoni, mind pedig az üzleti 

felhasználás esetében is három réteg került kialakításra. 

• Az első rétegeken szerepelnek a válaszok alapján létrehozott 

számkombinációk és a hozzájuk tartozó kategorizálás.  

• A második rétegeken találhatóak a kategorizálás indoklásai és a 

hozzájuk tartozó következtetések, amelyek majd a tanácsadás során az 

outputokként fognak szerepelni.  

• Harmadik réteg csak az otthoni felhasználás esetében került 

elkészítésre, mivel az üzleti felhasználáshoz tartozó kérdésekre adható 

válaszok nagyszáma miatt, a kombinatorikai tér meghaladná az 

adatbázis elérhető maximális kapacitását. (294 144 db) 

2.2 A szöveges értékelés adatbázisának összeállítása 

Miután a kérdések és a válaszok is meghatározásra kerültek, cél volt egy 

olyan adatbázis létrehozása, amely a szakértői rendszer által kiadott 

tanácsokat a megfelelő formában jeleníti meg. Vagyis az alap táblázatban 

szereplő rövid adatokat, olyan szövegkörnyezetbe kellett belehelyeznem, 

amely egy önálló tanácsként is megállja a helyét. Ehhez létre kellett hoznom, 

egy olyan adatbázist, amelyben szerepelnek a különböző válaszok 

kombinációi, és a hozzájuk tartozó licencek megnevezése.  

Az adatvagyon kialakítása során, a következő attribútumok kerültek 

feldolgozásra: 

• Gépek cseréje (i/n) 

• Vállalkozás mérete 

• Számítógépek száma 

• Szükséges licencek száma 

• Fizetési választás (előre fizetés/ részletekben) 
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• Frissítési garancia 

• Szoftverek egységesítésének lehetősége 

• Szoftver igénybevételének meghatározása (bérel/vásárol) 

• Technikai segítségnyújtási lehetőségek 

• Szoftver korábbi verziójának használata (i/n) 

2.2.1 Az üzleti felhasználás rétegei 

Az üzleti felhasználású réteghez tartozó kérdések, azoknak a felhasználóknak 

szólnak, akik valamilyen üzleti célra szeretnék felhasználni a szoftvereket és a 

hozzájuk tartozó licenceket. Az üzleti felhasználású rétegek esetében, csak két 

réteget különböztetünk meg. Üzleti felhasználásúnak mondjuk azokat a 

szoftvereket, amelyeket viszonylag nagyszámú számítógépre akarnak 

feltelepíteni, illetve üzleti körülmények között történik a használatuk. Ezek 

általában a különböző méretű vállalatok, cégek és intézmények esetében kerül 

felhasználásra. 

 Első réteg 

Az első réteg esetében kezdő lépésként elkészítettem azt a táblázatot, 

amelyben a válaszadási lehetőségek kombinációját számoltam ki. Összesen 

hét kérdés került megfogalmazásra, így ehhez mérten kellett a 

számkombinációkat létrehoznom, amelyek majd a későbbiekben segítségemre 

lesznek a grafikus felület kialakításakor. Az 5. ábrán látható az üzleti 

felhasználás első rétegének nézete. 
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5. ábra: Üzleti felhasználás első rétege

 
Forrás: Saját ábrázolás (http://miau.gau.hu/myx-free/files/exs0004.xls), 2009 
Jelmagyarázat: K= Kizárt, S= Semleges, A=Ajánlott, 1,2= A kérdésekre adott 
válasz sorszámai 

 

Az első 7 oszlopba írtam a kérdésekre adható válaszok sorszámát, különböző 

féle sorrendben, amelyeket a H oszlopban fűztem össze. Az utána következő 

oszlopokba kerültek a licencek megnevezései és a hozzájuk tartozó kategória 

szerinti besorolás, vagyis ajánlható-e az adott kódhoz tartozó licenc a 

megadott válaszok tudatában. Három kategória került meghatározásra, kizárt 

esetén olyan válaszokat adott a felhasználó, amelyek között legalább az egyik 

kizárásra ad okot, ami miatt az adott licenc nem ajánlható. Semleges esetén a 

válaszok alapján se nem ajánlható, sem pedig kizárt a használata, hiszen olyan 

választ nem kaptunk, amely kizárásra adna okot, de ugyanakkor nem is 

ajánlható. Ajánlható esetében pedig az adott válaszok alapján nem található 

kizáró ok, a válaszok konkrétan meghatározzák, hogy melyik licenc lenne a 

legalkalmasabb a felhasználásra. Az első réteg alapként szolgál a második 
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réteg számára, hiszen itt kerültek definiálásra a második réteg által használt 

attribútumok. 

Második réteg 

A második réteg tartalmazza a részletes kategorizálást, vagyis megtalálhatóak 

benne a számkombinációk, a kategorizálás indoklással valamint a 

következtetések, amelyeket a tanácsadó rendszeremhez fogok majd 

felhasználni. Ezek felépítését az 6. ábra szemlélteti. 

A 6. ábrán jól látható, hogy az A oszlopba kerültek a válaszok sorszámának 

kombinációi, majd ezt követi a licencek megnevezése, ami az oszlopok 

fejlécében található meg.  

 6. ábra: Üzleti felhasználás második rétege 

 

Forrás: Saját ábrázolás (http://miau.gau.hu/myx-free/files/exs0004.xls),2009  

Ezek keresztmetszete adja a kategorizálást és a hozzá tartozó magyarázatot, 

vagyis ha az egyik esetben, a keresztmetszetben a kizárt megnevezés 
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található, akkor ezt követően megtalálható a hozzátartozó indoklás, amely 

meghatározza a kizárt kategóriába való besorolást. Végül az I oszlopba került 

a következtetés, vagyis az a szövegrész, amelyet majd a tanácsadó rendszer a 

felhasználónak felkínál, mint lehetőséget. 
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2.2.2 Az otthoni felhasználás rétegei 

Az otthoni felhasználás rétegei olyan kérdéseket tartalmaz - mint ahogy az a 

nevéből is adódik – amelyek olyan felhasználókat céloznak meg, akik otthoni 

körülmények között kívánják használni a szoftvert és a hozzá tartozó licencet.  

Első réteg 

Az otthoni felhasználás esetében négy kérdés került megfogalmazásra a 

felhasználó számára. A 7. ábrán jól látható, hogy a táblázat hasonlóképpen lett 

elkészítve, mint az üzleti felhasználás, második rétegének esetében. A négy 

kérdés került az oszlopok fejlécébe, a sorokba pedig a válaszok sorszámának 

különböző kombinációja. Majd ezekből sorszámokból állt össze az E 

oszlopba az a számkombináció, amelyet a programozás során felhasználtam. 

Az F és G oszlopok tartalmazzák a licencenkénti kategória besorolást. 

 

 

 

 

Forrás: Saját ábrázolás (http://miau.gau.hu/myx-free/files/exs0004.xls), 
Jelmagyarázat: K: kizárt, A: ajánlott, S: semleges, 1,2: kérdésre adható  
válaszok sorszáma 

7. ábra: Otthoni felhasználás első rétege 

2009 
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Második réteg 

Az otthoni felhasználás második rétegének szerkezetét a 8. ábra szemlélteti. 

Az A oszlopban található a válaszok alapján összeállított számkombináció, 

majd ezt követi az oszlop fejlécekben a licencek megnevezése. Ebben az 

esetben a kategóriák megnevezései hasonlóképpen a licencek 

megnevezéseihez az oszlopok fejlécébe. A B és a C oszlopokba láthatóak az 

OEM és FPP licencekhez tartozó kategorizálás elemei. Majd ezek alapján 

soroltam be a megfelelő kategóriához tartozó indoklásokat is. 

8. Ábra: Otthoni felhasználás második rétege  

 

 Forrás: Saját forrás (http://miau.gau.hu/myx-free/files/exs0004.xls), 2009

Csak abba a cellába került valamilyen szöveg, amelyik kategóriához éppen be 

lett sorolva.  A H oszlopba a következtetések kerület megfogalmazásra, 

amelyeket majd a tanácsadó modul javaslatként fogja megjeleníteni az online 

felületen. Az otthoni felhasználás második rétegére épülve készült el a 
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harmadik réteg, amely felhasználja a második rétegben szereplő 

következtetések kombinációját. 
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Harmadik réteg 

A harmadik réteg létrehozásának a lényege, hogy legitimmé tegyem a 

tanácsadói rendszeremet. A rendszer a kérdéssor többszöri kitöltése után az 

utolsó két javaslatot összeveti, majd pedig kiadja a két tanács közötti eltérést. 

Az eltérés megmutatja, hogy az adott válaszok alapján milyen változás megy 

végbe, vagyis mi a különbség az első és a második javaslat között. 

 9. ábra: Otthoni felhasználás harmadik rétege 

Forrás: Saját ábrázolás (http://miau.gau.hu/myx-free/files/exs0004.xls), 2009 

Ahhoz, hogy az ehhez tartozó adatbázist ki tudjam alakítani, szükségem volt 

az összes lehetséges válaszok kombinációjára. Minden javaslatot minden 

javaslattal kombinálnom kellett, amely a 9. ábrán figyelhető meg. Az A 

oszlopba tettem a válaszok sorszáma alapján összeállított számkombinációt, 

majd ezt követte az első javaslat szövege a B oszlopba. A C oszlopba 
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helyeztem az A oszlopban található kombinációk megváltoztatott sorrendjét. 

A D oszlopban látható a C-hez tartozó második javaslat. A B és a D oszlop 

eredményei kerültek összehasonlításra. Így az E oszlop tartalmazza a két 

javaslat közötti eltérés lényegét, amely az online felületen is látható lesz. 
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3 Kutatási eredmények, javaslatok 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül maga a szakértői rendszer (3.1), a 

felhasználói felület kialakítása (3.2), a szakértői rendszerhez tartozó animáció 

(3.3) valamint, hogy milyen fejlesztések várhatóak a jövőben (3.4). 

3.1 My-X online szakértői rendszer bemutatása 

A My-X honlapon található meg az általam elkészített tanácsadói rendszer. A 

rendszer összesen tizenegy kérdésből épül fel, ebből négy az otthoni 

felhasználóknak célozza meg, hét pedig az üzleti felhasználókat. Használata 

nagyon egyszerű. Miután a felhasználó eldöntötte, hogy üzleti (10. ábra) vagy 

pedig otthoni (11. ábra) célra szeretné felhasználni a licenceket, már csak ki 

kell töltenie az adott kérdéssort, úgy hogy minden kérdésre válaszol. 

 10. ábra: Üzleti felhasználás online nézete 

Forrás: Saját ábrázolás, 
(http://miau.gau.hu/myxfree/index.php3?x=exs0004), 2009 

46 

http://miau.gau.hu/myxfree/index.php3?x=exs0004


Az üzleti felhasználás (10. ábra) esetében hét kérdésre kell választ adni a 

szoftver használatára vonatkozóan, amint ez megtörtént a „Mutasd meg a 

Licenc nevét!” gomb megnyomásával a felhasználó rögtön kap egy javaslatot, 

hogy melyik licenc-et ajánlom a számára. Ezt a tanácsot vagy megfogadja a 

felhasználó és eszerint hozza meg a döntését, vagy pedig dönthet úgyis, hogy 

ez a rendszer a számára nem túl használható és továbbáll. Az otthoni 

felhasználáshoz tartozó felület bonyolultabban épül fel, mint az üzleti 

felhasználás felülete. (11. ábra.) 

 11. ábra: Otthoni felhasználás kérdései 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját ábrázolás, 
(http://miau.gau.hu/myxfree/index.php3?x=exs0004), 2009 

47 

http://miau.gau.hu/myxfree/index.php3?x=exs0004


Az otthoni esetében látható három – a 11. ábrán üresen hagyott – rubrika, az 

első üres négyzetbe kerül a felhasználó által először kitöltött kérdéssorra 

vonatkozó javaslat. Majd ha másodszorra is kitöltésre kerül a kérdéssor, 

abban az esetben a második rubrikába kerül az erre vonatkozó javaslat. A 

második rubrikának a kitöltésével egy időben a harmadik üresen hagyott 

rubrika is kitöltődik. Ebbe kapjuk meg azt az észrevételt, amely az első és 

második kitöltés közötti különbséget tárja a használója elé. Itt megpróbálok 

magyarázatot adni arra, hogyha a rendszer használójának a gondolatmenete 

megváltozik, akkor az miként hat a javaslatra, illetve a licenc, hogyan változik 

meg. Akadnak azonban olyan esetek is, amikor az első és a második javaslat 

megegyezik, ilyenkor természetesen a harmadik rubrikában nem az eltérés 

mutatkozik meg, hanem egy rövid magyarázat arra, hogy miért egyezik meg a 

két javaslat. 

3.2 A felhasználói felület kialakítása, programozása 

Az online is elérhető felhasználói felület elkészítése JavaScript 

programnyelven történt azért, hogy például egyszeri letöltés után online 

kapcsolat nélkül is szabadon lehessen használni.  A programozás alapja az 

általam elkészített Excel munkatáblák, adatbázisok voltak. A felületet úgy 

próbáltam kialakítani, hogy bárki számára könnyen elérhető és kezelhető 

legyen. Szakértői rendszerem része az ISZAM Hallgatók által készített robot- 

szakértői keretrendszernek: http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=robots 

, mely egységes design-elvárások mellett készült. 

Először a tanácsadó rendszer alapját képező kérdéseket és a hozzájuk tartozó 

válaszokat próbáltam leprogramozni. A kérdésekhez tartozó válaszok 

legördülő opcióban érhetőek el a felhasználó számára.  
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3.2.1 Röviden a programozásról 

Azért esett a választás a JavaScript programnyelvre, mert ez egy viszonylag 

könnyen elsajátítható objektum alapú script nyelv, amelyet leginkább 

dinamikus (interaktív) weboldalak programozására használnak. Maga a 

programozás a Windows saját szövegszerkesztő programjában történt, az 

úgynevezett jegyzettömbben. A kódrészletek design és szerver-független 

tesztelését a „próbapadon” (http://www.tutorialspoint.com/cgi-

bin/practice.cgi?file=javascript_43) végeztem. 

Először a válaszok kerültek definiálásra, amelyeket a rendszer a későbbiekben 

a felhasználó számára tanácsként jelenít majd meg. Ahhoz, hogy a program a 

megfelelő választ adja ki a használója számára, minden válaszhoz hozzá 

kellett rendelnem egy sorszámot. Ha az adott kérdésekhez tartozó válaszok 

sorszámát egymás mellé tesszük, akkor kapunk egy számsorozatot, amelyet 

majd a programmal vizsgálni fogunk. A program a HA függvény segítségével 

állapítja meg, hogy mely válasz kombinációk esetén melyik tanácsot írja ki a 

felhasználó számára. Amennyiben a felhasználó egyik mezőt sem tölti ki, 

illetve egy mezőt nem tölt ki, akkor a program hiba üzenetet küld. A program 

megírásának vége felé, került sor a kérdések és a hozzájuk tartozó válaszok, 

legördülő menüben való megjelenítésére.  

Az otthoni felhasználásra ajánlott rendszer, annyival lett kiegészítve az üzleti 

részhez képest, hogy itt nem csak egy javaslatot láthatunk a kérdések 

megválaszolása után. A javaslatokat egymáshoz viszonyítva is megkapjuk. A 

felhasználó tetszőleges számban töltheti ki a kérdés sort, azonban mindig csak 

az utolsó két kitöltés során kapott tanácsot hasonlítja össze a rendszer, 

amelyet szintén egy HA függvénnyel hoztam létre. 
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3.2.2 A grafikus felület kialakítása 

Egy bárki számára elérhető tanácsadó rendszert úgy kell kialakítani, hogy a 

használójának ne okozzon túl nagy gondot a használata. Így én is az 

egyszerűséget követve próbáltam a lehető legkézenfekvőbb megoldást találni 

arra, hogy a modul ne csak egyszerű legyen, de hatékony is. A felület 

kialakítása során figyelembe kellett vennem, hogy nem mindenki rendelkezik 

olyan számítógépes ismeretekkel, hogy egy bonyolultabban felépített 

rendszert használni tudjon. 

Egy grafikus felület esetében nem csak az a lényeg, hogy minél egyszerűbben 

lehessen használni, hanem hogy „jól” is nézzen ki. Nagyon „sok” mindenre 

kell figyelni, egy ilyen kialakításakor. Ilyenek a színek, amelyeknek nagyon 

fontos, hogy illeszkedjenek egymáshoz. Az oldal elrendezése, hogy bármi 

könnyen elérhető és használható legyen. Az elérhetőség, hogy a felhasználó 

ne egy hosszú és bonyolult módon jusson el a tanácsadás oldalára. 

 3.2.3 Esetleges problémák feltárása 

A működtetés során számos probléma felmerült. Vannak olyanok, amelyek a 

programozásból származó hibák (például egy rosszul elhelyezett karakter, 

amely meggátolhatja az egész rendszer működését is), de akadnak olyanok is, 

amelyek a szerkezeti elrendezésből fakadnak (például egy rosszul összeállított 

kérdéssor). Ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése utólagosan került javításra. 

Azonban a felmerülő problémákra is gondolnunk kell. Ilyenek lehetnek a 

frissítésből eredő problémák, vagyis ha a Microsoft egy új licencet hoz létre, 

vagy éppen szüntet meg akkor a rendszerben is meg kell jeleníteni a változást. 
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3.2.4 A felhasználói felület működése 

A felhasználó felület felépítése és kezelése nem túl bonyolult. Először a 

felhasználó egy üdvözlő szöveggel találkozik, amelyben megtudhatja, hogy 

pontosan mire is használható az általa megtekintett szakértői rendszer.  

A kérdések egymás alatt helyezkednek el, és mindegyik kérdéshez tartozik 

egy-egy legördülő menü. A felhasználónak miután elolvasta és megértette a 

kérdést nem kell mást tennie, mint a kérdés alatt található rubrikának a jobb 

szélén elhelyezkedő nyílra kattintani, amely megjeleníti a kérdésre adható 

válaszok intervallumát. Amennyiben nem értette meg a kérdés- felelet 

folyamat egy fajta szimulációként is felfogható. 

Fontos, hogy a tanácsra szoruló felhasználó minden kérdésre válaszoljon, 

különben a rendszer egy figyelmeztető üzenetet küld a használója számára. A 

tanácsadói rendszerhez, az ábrákon látható oldalon megtekinthető a modul 

alapját képező adatbázis, valamint a hozzá tartozó prezentáció és animáció is.  

Ezek az oldal tetején látható ikonok segítségével érhetőek el. Az adatbázisban 

megtalálhatóak mindazok az információk és adatok, amelyekből a szakértői 

rendszert felépítettem. A hozzá tartozó prezentációból egy rövid átfogó képet 

kaphat az olvasó a rendszer lényegéről és felépítéséről. Az animáció 

bemutatása a következő fejezetekben olvasható.  

3.2.5 A szaktanácsadás, mint szöveges értékelés 

Szöveges értékelés során megpróbáljuk az olvasót minél részletesebben 

tájékoztatni az adott témakörben. A tanácsadás lényege ebben az esetben, 

hogy a felhasználót olyan javaslatokkal lássuk el, amelyek nagyjából 

megegyeznek a szakemberek által adott tanácsokkal, illetve a prospektusokon 

megtalálható leírásokkal. A szöveges értékelés lényege, hogy nem csak a 

különböző leírásokban megtalálható szöveg részleteket hozza elő a szakértői 
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rendszer, hanem a felhasználó igényeinek megfelelően javasolja - könnyen 

megérthető szövegkörnyezetbe helyezi el - illetve próbál tanácsot adni a 

segítségre szoruló számára. Mindegyik tanács tartalmazza a javasolt licenc 

nevét, valamint egy részletes indoklást, hogy miért ajánlom, vagy éppen nem 

ajánlom a felhasználónak a licenc használatát (2. melléklet). Ezen kívül 

vannak olyan esetek, illetve válasz kombinációk melyek esetében egyik licenc 

sem ajánlható, ilyenkor újból meg kell adni a válaszokat. 

3.3 A szakértői rendszer használatát bemutató animáció 

A szakértői rendszerhez tartozó animáció, az online felületen a megfelelő 

ikon használatával érhető el. Az animációt az Adobe Captivate, valamint az 

MS PowerPoint segítségével készítettem el. Első lépésként kellett 

elkészítenem a prezentációt, mely alapja lesz az animációmnak. 

12. ábra: Animáció  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Saját ábrázolás,  
(http://miau.gau.hu/myx-free/files/exs0004.htm), 2009 
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Az animáció lényege, hogy a felhasználót segítse, valamint vázolja a szakértői 

rendszeremnek a lényegét, létrejöttének okát. Az animáción látható egy 

ember, aki szeretne a megfelelő útra lépni, de ehhez először el kell döntenie, 

hogy az otthoni felhasználók vagy pedig az üzleti felhasználók útjára lép-e. A 

döntésben segítségére van két-két tábla, amelyen a Microsoft által létrehozott 

licencek nevei láthatóak. Az egyik irányba az üzleti felhasználásra ajánlott 

licencek kerültek megnevezésre, míg a másik irányba az otthoni 

felhasználóknak ajánlott licenceket nevezem meg. Ezeknek a tábláknak a 

tanulmányozásával láthatja a felhasználó, hogy milyen lehetőségei vannak 

mind az üzleti felhasználás mind pedig az otthoni felhasználás irányában. Ha 

az üzleti „utat” választja a felhasználó, akkor csakis olyan licencekkel fog 

találkozni, amelyeket csak üzleti célokra használhat fel, illetve arra érdemes 

felhasználni. Ha azonban az otthoni „útra” lép, akkor saját otthonába 

használhatja a szoftvereket és a hozzájuk tartozó licencek is. Ritkán, de 

előfordul, hogy némelyik szoftvert, licencet üzleti felhasználásra alkalmazzák. 

3.4 További várható fejlesztések 

További várható fejlesztésként azt a célt tűztem ki, hogy az üzleti felhasználás 

esetében is létre kell hoznom egy harmadik réteget, melynek segítségével még 

legitimebbé tehetném a szakértői rendszeremet. További célom még, a 

kérdések, válaszok illetve a javaslatok megfogalmazásának finomítása is, a 

rendszerhez tartozó adatbázisban lévő hiányosságok feltárása és a hiányos 

részek pótlása, valamint az animáció szebbé tétele. 

A tanácsadó rendszer végleges legitimációját a Microsoft certifikátjának 

elnyerése jelentené, mely tanúsítja, hogy a kialakított szabályok minden 

tekintetben megfelelnek az érvényes licenc jogi részleteknek. 
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A Microsoft-cégköréből kilépve szeretnék további lépéseket tenni más 

szoftveres termékek esetében is a különféle licencek, jogszabályok 

feldolgozására, valamint egy hasonló szakértői rendszer létrehozására is. 
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4 Összefoglalás 

Lényegében elmondható, hogy nem mindenkinek van türelme egy több 

oldalas licencekről szóló dokumentumot végig olvasni, majd abból 

leszűrni a következtetéseket és megfelelően dönteni a licenc fajtáját 

illetően. Vagy ha mégis akkor sem biztos, hogy a hasonló 

szövegkörnyezetben lévő licenc feltételeket a megfelelőképpen tudja 

értelmezni. Összefoglalva az eddigieket, szükség van tehát egy olyan 

szakértői rendszerre, amely segít a felhasználóknak az 

eligazodásban/döntésben, amellyel lényegében időt spórol meg. Az így 

elért megtakarítás jelenti a szakértői rendszer fejlesztésének fedezetét.  

Ideális esetben ugyanis a Hallgatói önálló feladatok és szakdolgozat 

piacképes tanácsadást kellene, hogy adjanak bevételt termelve ezzel a 

szerzőnek, a konzulensnek, az intézménynek és a forgalmazónak is. 

Napjainkban megfigyelhető, hogy szinte már nincs olyan intézmény vagy 

vállalkozás, de még otthon sem, ahol ne lehetne megtalálni legalább egy 

számítógépet és így természetesen a hozzátartozó szoftvereket is. Fontos, 

hogy az emberek megfelelően tudjanak dönteni arról, hogy melyik 

szoftver-licenc konstrukció az optimális számukra, hiszen például a 

költségmegtakarítás szempontjából nem mindegy, hogy béreljük, vagy 

éppen megvásároljuk a szoftvert (ez természetesen függ az előre látható 

használati időtartamtól is). 

Dolgozatom megírásával és a hozzátartozó szakértői rendszerrel 

szeretném segíteni mindazokat, akiknek nehézkes és időigényes a licencek 

közötti eligazodás és választás. 
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6 Mellékletek  

1.sz. melléklet 
Fogalomtár 

Szerzői jog: A szerzői jogi védelem tárgya a szerzői alkotás. Az Szjt. nem 

határozza meg pontosan, hogy mit tekint szerzői műnek, így ennek 

csak egyes kritériumai olvashatók ki a törvényből, míg másokat a 

bírói gyakorlat alakított ki. Eszerint szerzői műnek minősül 

- az irodalom, a művészet vagy a tudomány területén kifejtett 

alkotó szellemi tevékenység [1. § (1) bekezdés], 

- egyéni-eredeti jellegű [1. § (3) bekezdés], 

- megformált (ez utóbbit bele lehet érteni az egyéni-eredeti jelleg 

követelményébe is), 

- általában rögzített formában megjelenő eredménye. 

(Bérczes 2007) 

Tudásbázis: „A tudásbázis fogalom alatt elsősorban kutatási eredményeket, 
kapacitásokat, egyéb szolgáltatásokat értünk. A régió és a társadalom számára 
akkor igazán értékes egy tudásbázis, ha az itt keletkező tudás hasznosul, 
valamint közvetlen gazdasági, társadalmi előnyöket eredményez.” (Dobay, 
Harka 2007) 

Spam: A spam általános megfogalmazása kéretlen e-mailt vagy 

használhatatlan üzenetet jelent. Az emberek, akik a spamek küldésével 

foglalkoznak spammereknek nevezik. Bizonyos cégek fizetnek a 

spammereknek a kéretlen üzenetek és e-mailek küldéséért. (McDonald 2004) 

Szakértői rendszer: Hasonlóan az intelligencia fogalmához, a szakértői 

rendszereknek (SZR) sincs elfogadott definíciója. Szükségmegoldásként 

találhatunk olyan megfogalmazásokat, mint pl.: 
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• a SZR adott kérdéskör kapcsán felmerülő ismeretek alapján képes 

intelligens következtetéseket levonni, vagy 

• a SZR segítségével az emberi problémamegoldó-képesség konkrét 

kérdéskörre vonatkoztatva modellezhető. 

• Specifikus ismeretalapú rendszer, amely szakértői ismeretek 

felhasználásával magas szintű teljesítményt nyújt egy szűk problémakör 

kezelésében. Ezek a rendszerek gyakran szimbolikus formában tárolják 

az ismereteket, a megoldás során heurisztikára építenek, továbbá 

képesek megmagyarázni következtetési lépéseiket. (Gábor A. 1988) 

A szakértői rendszerek tehát olyan számítógépes felhasználói programok, 

melyek a mesterséges intelligencia (MI) kutatás tudományterületéhez 

tartoznak.(Gábor A. 1988)  Fő feladata a problémamegoldás, és azt az emberi 

problémamegoldáshoz hasonlóan próbálja megoldani. (Borgulya I. 1995) 
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3.sz. melléklet 
A szakértői rendszer outputjai 

Az üzleti felhasználás során kapható javaslatok: 

Sajnálom, az ön által megadott válaszok alapján ön egyik licencre sem jogosult, kérem 

válasszon újabb feltételeket! 

A megadott feltételek mellett ön csak az Open Licencre jogosult, azonban nem jár hozzá 

frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Value licencet ajánlom, mivel rendelkezik a 

megfelelő számú számítógéppel, részletekben fizethet és frissítési garancia is jár hozzá. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Licencet ajánlom (ha legalább 5 géppel 

rendelkezik), mivel előre szükséges fizetni, és nem jár hozzá a frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Value licencet ajánlom, mivel rendelkezik a 

megfelelő számú számítógéppel, részletekben szeretne fizetni, de frissítési garancia is jár a 

termékhez. 

A megadott feltétel mellett ön jogosult az Open Licencre, de ehhez a termékhez nem jár 

frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Value (előfizetést) ajánlom, mivel ezt a 

terméket lehetséges bérelni, részletekben kell fizetni, illetve jár mellé a frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett ön jogosult az Open Value (előfizetést)-re, mivel ezt a 

terméket lehetséges bérelni, részletekben kell fizetni, azonban jár mellé a frissítési 

garancia. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Value (teljes vállalatra) ajánlom, mivel ezt a 

terméket részletekben kell fizetni, jár mellé a frissítési garancia illetve egységesítheti a 

szoftvereket a munkaállomásokon. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Licencet ajánlom, mivel előre szükséges 

fizetni, és nem jár hozzá a frissítési garancia. 
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A megadott feltételek mellett ön két fajta licencre jogosult, amennyiben legalább 5 

számítógéppel rendelkezik, akkor az Open Value terméket használhatja, illetve jogosult az 

Open Value (teljes vállalatra) termékre, de jár hozzá frissítési garancia és egységesítheti a 

szoftvereket a munkaállomásokon. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Value (előfizetést) ajánlom, mivel ezt a 

terméket lehetséges bérelni, részletekben kell fizetni, illetve jár mellé a frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett ön az Open Value (előfizetés)-re jogosult, mivel nincs a 

jogosultságot kizáró ok, azonban jár hozzá a frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett ön jogosult az Open Value (előfizetés)-re jogosult, azonban a 

megadott gépszám alapján a nagyvállalatokhoz sorolnám. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Value-t ajánlom, mivel tartozik hozzá 

frissítési garancia, illetve részletekben kell fizetni. 

A megadott feltételek mellett ön az Open Value (teljes vállalatra)-re jogosult, amennyiben 

legalább 5 számítógéppel rendelkezik. 

A megadott feltételek alapján ön az Open Value (előfizetés)-re jogosult, amennyiben 

legalább 5 számítógéppel rendelkezik. 

A megadott feltételek alapján ön az Open Value (előfizetés)-re jogosult,(de jár hozzá 

frissítési garancia) amennyiben legalább 5 számítógéppel rendelkezik. 

A megadott feltételek mellett az Open Value (teljes vállalatra) jogosult, amennyiben 

legalább 5 számítógéppel rendelkezik. 

A megadott feltétel mellett ön jogosult az Open Licencre, de ehhez a termékhez nem jár 

frissítési garancia. 

A megadott feltételek alapján az Open Value-t ajánlom, mivel jár hozzá a frissítési 

garancia és részletekben kell fizetni. 

A megadott feltételek mellett az Open Value (teljes vállalatra) jogosult, de jár hozzá 

frissítési garancia és egységesítheti a szoftvereket a munkaállomásokon. 

A megadott feltételek mellett az Open Value (előfizetés)-re jogosult, mivel nincs kizáró ok, 

azonban jár hozzá frissítési garancia. 
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A megadott feltételek mellett ön két fajta licencre jogosult, az Open Value-ra és az Open 

Value (teljes vállalatra)-ra, mivel nincs kizáró ok, részletekben kell fizetni, azonban jár 

hozzá a frissítési garancia. 

A megadott feltételek mellett az Open Value (előfizetést) ajánlom, mivel a termék bérletbe 

vételére van lehetőség, illetve frissítési garancia jár hozzá. 

A megadott feltételek mellett ön jogosult az Open Value (előfizetés)-re jogosult, de jár 

hozzá a frissítési garancia, és a megadott gépszám (250) alapján a nagyvállalatokhoz 

sorolnám. 

A megadott feltételek mellett önnek az Open Licencet ajánlom, mivel nem tartozik hozzá 

frissítési garancia, illetve előre kell fizetni. 

A megadott feltételek alapján ön az Open Value (teljes vállalatra) jogosult, amennyiben 

legalább 5 számítógéppel rendelkezik. 

A megadott feltételek alapján ön az Open Value (előfizetés)-re jogosult,(de jár hozzá 

frissítési garancia) amennyiben legalább 5 számítógéppel rendelkezik. 

A megadott feltételek alapján önnek az Enterprise licencet ajánlom, mivel megvásárolhatja 

a licencet, jár hozzá frissítési garancia, részletekben kell fizetni, valamint egységesítheti a 

szoftvereket a munkaállomásokon. 

A megadott feltételek alapján önnek a Select licencet ajánlom, mivel jár hozzá frissítési 

garancia, részletekben kell fizetni. 

A megadott feltételek alapján ön az Enterprise licencre jogosult, azonban jár hozzá 

frissítési garancia. 

A megadott feltételek alapján ön az Enterprise licencre és a Select licencre jogosult, 

azonban jár hozzá frissítési garancia. 

A megadott feltételek alapján önnek az Enterprise licencet ajánlom, mivel megvásárolhatja 

a licencet, jár hozzá frissítési garancia, részletekben kell fizetni, valamint egységesítheti a 

szoftvereket a munkaállomásokon. 

A megadott feltételek alapján ön jogosult az Enterprise előfizetésre, azonban jár hozzá 

frissítési garancia, és egységesítheti a szoftvereket a munkaállomásokon. 
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A megadott feltételek mellett ön akkor jogosult az Enterprise licencre, amennyiben 

legalább 250 géppel rendelkezik. 

A megadott feltételek mellett ön akkor jogosult az Enterprise előfizetésre, amennyiben 

legalább 250 géppel rendelkezik. 

Az otthoni felhasználás során kapható javaslatok: 

A megadott feltételek alapján ön jogosult az OEM használatára, azonban a szoftver 

korábbi verziójának használatához is van joga. 

A megadott feltételek alapján önnek az FPP típusú licencet ajánlom, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget, valamint a szoftver 

korábbi verziójának használatához is van joga. 

A megadott feltételek alapján önnek az OEM licencet ajánlom, mivel új számítógép 

vásárlása esetén a számítógépre előtelepítik a szoftvert, és OEM esetében a viszonteladó 

partner biztosítja a támogatást. 

A megadott feltételek alapján ön mindkét termékre jogosult, azonban én az FPP-t ajánlom, 

mivel ehhez nem szükséges új számítógépet vásárolnia. 

A megadott feltételek alapján ön az FPP licencre jogosult, de joga van a szoftver egyik 

korábbi verziójának használatához. 

A megadott feltételek alapján önnek az FPP típusú licencet ajánlom, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget, valamint a szoftver 

korábbi verziójának használatához is van joga. 

A megadott feltételek alapján önnek az OEM licencet ajánlom, mivel új számítógép 

vásárlása esetén a számítógépre előtelepítik a szoftvert, és OEM esetében a viszonteladó 

partner biztosítja a támogatást. 

A megadott feltételek alapján önnek az FPP típusú licencet ajánlom, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget. 

A megadott feltételek alapján önnek az FPP típusú licencet ajánlom, valamint a szoftver 

korábbi verziójának használatához is van joga, valamint a licence engedélyezi a szoftver 

"hordozhatóságát", azaz gépcsere esetén is tovább használható. 
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A megadott feltételek alapján önnek az FPP típusú licencet ajánlom, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget, valamint a szoftver 

korábbi verziójának használatához is van joga, valamint a licence engedélyezi a szoftver 

"hordozhatóságát", azaz gépcsere esetén is tovább használható. 

A megadott feltételek alapján ön jogosult az FPP típusú licence-re, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget, valamint a licence 

engedélyezi a szoftver "hordozhatóságát", azaz gépcsere esetén is tovább használható. 

A megadott feltételek alapján önnek az FPP típusú licencet ajánlom, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget, valamint a licence 

engedélyezi a szoftver "hordozhatóságát", azaz gépcsere esetén is tovább használható. 

A megadott feltételek alapján ön az FPP licencre jogosult, de joga van a szoftver egyik 

korábbi verziójának használatához. 

A megadott feltételek alapján ön jogosult az FPP típusú licence-re, mivel ehhez a 

termékhez a Microsoft Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes segítséget, valamint a szoftver 

korábbi verziójának használatához is joga van. 

A megadott feltételek alapján önnek az FPP licencet ajánlom, mivel semmilyen kizáró ok 

nincs. 

A megadott feltételek alapján ön jogosult az FPP licencre, ehhez a termékhez a Microsoft 

Ügyfélszolgálat nyújt ingyenes technikai segítséget. 

68 



4.sz. melléklet 
 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Kurucz Eszter a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

informatikus és szakigazgatási agrármérnök szak, nappali tagozatának végzős 

hallgatója nyilatkozom, hogy a „Testre szabott Microsoft szoftver-licence 

meghatározása online szakértői rendszerrel” címmel védésre benyújtott 

szakdolgozatom saját munkám eredménye, melynek elkészítése során a felhasznált 

irodalmakat korrekt módon kezeltem. 
 

 

 

Gödöllő, …év…. ….hónap….. …nap…. 

 

 

       ……………..………………………… 

              a hallgató aláírása 

 

69 



5.sz. melléklet 
 

A SZAKDOLGOZAT RÖVID BEMUTATÁSA 

 

Készítette: Kurucz Eszter 

A szakdolgozat címe: Testre szabott Microsoft szoftver-licenc 
meghatározása online szakértői rendszerrel 
 
Belső konzulens neve, beosztása: Dr. Pitlik László, egyetemi docens 

Kulcskifejezések: 

licenc, szakértői rendszer, Microsoft, szoftver, felhasználó, adatbázis, felület, 

szaktanácsadás  

A dolgozat rövid leírása: 

Napjainkban egyre több ember, intézmény, vállalkozás használ számítógépet 

és vele együtt a különféle szoftvereket. A szoftverek megvásárlásához 

szükség van a megfelelő licenc kiválasztására is. A licencek széles 

választékának megismerése rengeteg időt és türelmet igényel. Dolgozatomban 

ennek a minimalizására teszek kísérletet, és létrehozok olyan szakértői 

rendszereket, amelyek segítenek a felhasználóknak eligazodni a Microsoft 

licencek között. Célom, hogy ezzel a tanácsadói rendszerrel a felhasználó a 

lehető leggyorsabban megtudja, hogy számára melyik az ideális Microsoft 

konstrukció. A rendszer leginkább az intézmények, kis-, közép-, és 

nagyvállalatok számára hasznos, de az otthoni felhasználóknak is segítséget 

nyújthat. Haszna ugyanakkor az is, hogy a felhasználónak nem kell órákig 

keresgélni a szervezetük számára megfelelő licencet (és még akkor sem is 

biztos, hogy a legjobbat sikerült választani), hanem mindössze néhány 

kérdésre kell választ adni és megtudhatjuk az ideális licenc nevét. 
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6.sz. melléklet 
 

IGAZOLÁS 

 

A hallgató neve: …………………………………..…………………..……… 

 

A belső konzulens neve, beosztása: ……………………...………………….. 

 

Nevezett hallgató a 2009/2010-es tanévben a szakdolgozatának készítése során a 

konzultációkon rendszeresen részt vett. Az elkészített szakdolgozatát „Testre szabott 

Microsoft szoftver-licence meghatározása online szakértői rendszerrel” címmel 

bemutatta és annak a Záróvizsgához kapcsolódó bírálati eljárásra való beadásával 

egyetértek. 

 

 

 

Gödöllő, …év…. ….hónap….. …nap…. 

 

 

     ……….……………………………. 

          a konzulens aláírása 
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