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BEVEZETÉS  

A XXI. században az informatika gyors fejlődésének köszönhetően a biztonsági kamararendszerek 

az oktatási intézményekben is széleskörűen elterjedtek. Ezeket leggyakrabban a hallgatók és az ott 

dolgozók biztonsága érdekében telepítik. A kamerák a „hagyományos megfigyelés” mellett a 

jövőben olyan iskolai feladatokat is elláthatnak, amelyeket ez idáig senki sem valósított meg. Ilyen 

lehet a hallgatói jelenléti ívkészítő kamerarendszer, amely a biztonság fokozása érdekében az 

adatokat a felhő helyett a blokkláncban tárolja el. Ez egyedülálló megoldásnak számít napjainkban. 

A témához kapcsolódó alábbi újdonságok jelentek meg ez idáig: 

➢ Egyes középiskolákban arcfelismerésre képes kamerák figyelik a diákok viselkedését. 

Különböző viselkedésmintákat kepések felismerni, úgy mint, írás, olvasás, jelentkezés, 

tanárra figyelés. [1] 

➢ Az egyetemek saját blokklánc létrehozása után akár okos szerződéseket is köthetnek a 

hallgatóikkal. A blokklánc az oktatásban betöltött szerepe alapján képes a hallgatók 

érdemjegyeit figyelemmel kísérni a Neptun rendszeren keresztül. Ez egy új ösztöndíj 

kifizető megoldás, amely teljesen automatikus módon működik. A hallgatóknak vállalniuk 

kell az okos szerződés keretében azokat a kötelezettségeket, amelyek az ösztöndíj 

kifizetéshez szükségesek. Ilyen lehet a jeles érdemjegy a félév, illetve az év végén. 

Amennyiben a hallgató megszerzi a szükséges érdemjegyeket, úgy a rendszer azokat 

észlelve bárminemű adminisztrátori beavatkozás nélkül elutalja a havi ösztöndíjat. E 

lehetőség alkalmazása által tehermentesíteni lehet az oktatási intézményeket. [2] 

➢ A biztonságos adattárolás érdekében megjelentek a decentralizált megoldások, amelyek 

blokklánc technológián alapulnak. Ez sokkal nagyobb biztonságot nyújt, mint a felhőalapú 

megoldás. [3] 

➢ Egyes kutatások szerint az okos városokban az érzékeny adatok mentése a blokkláncokban 

kerülnek majd rögzítésre. A térfigyelő biztonsági kamerák felvételei itt tárolódnak majd el, 

mivel a blokklánc alapú főkönyv biztosítja azt a lehetőséget, hogy az adatok nem 

kompromittálódhatnak. Ezen oknál fogva a felvételeket feltételezhetően a bíróságok 

bizonyítékként el fogják fogadni, mivel azok megegyeznek a valósággal. [4] 

➢ Továbbá számos egyetem kutatja annak a lehetőségét, hogy az egyetemi diplomákat ne 

csak papíralapon adják ki, hanem elektronikus formában is, amelyeket a blokkláncban 
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tárolnának el. Az amerikai MIT Egyetem ezt a lehetőség aktívan teszteli.  Erre azért lenne 

szükség, mivel nem egy esetben előfordult már, hogy a jelentkezők a munkáltatóknak 

hamis diplomákat nyújtottak be. [5] 

Egyetemi kutatások folynak arról, hogy a felsőoktatási intézmények hogyan tudnának saját 

blokklánc rekordokat létrehozni, amelyben a hallgatók óralátogatásaival, illetve tandíj 

befizetésével kapcsolatos információkat tárolnának. A blokkláncok többségében a rekordokat nem 

lehet módosítani, így azok megfelelő biztonságot nyújthatnak. Amennyiben mégis hibásan 

rögzítenének adatokat a rekordban, akkor egy új rekordot kellene létrehozni. A blokklánc 

struktúrájából adódóan a régi és az új rekord is látható maradna, azonban az új javított rekord válna 

a releváns rekorddá. [6] 

Napjainkban a biztonsági kamerák már komoly, akár 4K képes felbontással is rendelkeznek, 

beépített mesterséges intelligencia támogatása mellett. A nagy felbontás lehetővé teszi a pontos 

arcérzékelést, arcfelismerést, illetve az emberszámlálást. Feltételezhetően ezeket a kamerákat arra 

is fel lehetne használni, hogy a hallgatók óralátogatásáról jelenléti ívet készítsenek. 

Ahhoz, hogy a jelenléti ív létrejöhessen, a kamerának olyan adatbázissal kell, hogy rendelkezzen, 

amely pontosan ismeri a hallgatók órarendjét, illetve a tantermek beosztását. Ilyen típusú 

azonosítás esetében az adatbázisbiztonság is kiemelkedő fontosságú kell, hogy legyen, mivel 

érzékeny adatokról van szó. Ezért célszerű egy saját egyetemi privát Off-Chain blokkláncot 

létrehozni, amelyet kizárólag az egyetem irányíthatna. 

Továbbá a rendszer nem titkolt célja az egyetemi adminisztratív munka megkönnyítése. Ennek 

érdekében automatikusan küldésre kerül a digitális hallgatói jelenléti ív meghatározott 

időközönként az iskolai rendszerbe, illetve ugyanez az információ a tanár számára is email-ben. 

Amennyiben a hallgató a tanórák 20%-ánál többet hiányozna figyelmeztetést kaphat a rendszer 

által. Ezek a lehetőségek a tanárokat tehermentesíthetnék az órák alatt, mivel nem kellene a 

hallgatói jelenléti ívvel foglalkozniuk, hanem a tényleges oktatásra koncentrálhatnának. Nem 

mellesleg a környezetvédelmet is szem előtt tartva kevesebb papírológiára lenne szükség a fentebb 

vázolt digitális megoldás alkalmazása által.  

Nem utolsó sorban pedig ezt a típusú biztonsági kamerarendszert a tűzvédelemben is kamatoztatni 

lehetne. A kamera mivel képes a hallgatók pontos helyzetét meghatározni, (hiszen ez alapján 
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működik a hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer), ezért ezt a tudást az evakuáció során is 

kamatoztatni lehet. Így egy esetleges gyors kimenekítés során az élőerős védelem pontos 

információkkal rendelkezhet arról, hogy az összes hallgató elhagyta-e az oktatási intézményt, 

illetve, hogy maradt-e tanuló a tantermekben? Ebben az esetben a „bent ragadt” tanulót a rendszer 

akár név szerint is képes lenne azonosítani, így megkönnyítve a kiérkező tűzoltók munkáját. 

Az automatizált hallgatói jelenléti ívet készítő rendszer alkotóelemei a következők: 

➢ Mesterséges intelligenciával rendelkező biztonsági kamera, 

➢ NVR egység, 

➢ Saját egyetemi ÓEDSC nevű blokklánc, 

➢ Iskolai napló, illetve hagyományos levelező rendszer. 

Az empirikus kutatás részeként a szerbiai egyetemi hallgatók és tanárok azon nézőpontja kerül 

megvizsgálásra, amely az egyetemi biztonsági kamerák alkalmazását érinti, azon belül is a kutatás 

a jelenléti ívkészítő rendszerre összpontosít. 

A disszertáció a következő struktúra szerint épül fel: A modern biztonsági kamerák után a 

blokkláncok felépítése és azok adattárolási megoldásainak bemutatásával foglalkozik. Az 

adattárolással kapcsolatos magyarországi és szerbiai törvények áttekintését követően az 

adatbázisokat fenyegető veszélyek kerülnek megvizsgálásra. A gyakorlati megvalósítás részeként 

egy Off-Chain alapú blokklánc kerül létrehozásra, valamint a biztonsági kamerák telepítése után a 

jelenléti ívkészítő rendszer megvalósítására és tesztelésére is kerül sor. Az empirikus kutatás során 

a felsőoktatásban dolgozó tanárok és hallgatók a jelenléti ívkészítő rendszerrel kapcsolatos 

meglátásaik kerülnek feltárásra. 

A kutatási téma időszerűsége 

A mindennapi életünkben gyakran előfordul egy a számunkra igen fontos kategória a biztonság. 

[7] A biztonság iránti igény mindig is fontos szerepet játszott. A technológia gyors fejlődésének 

köszönhetően napjainkban ma már olyan modern elektronikai megoldások is a rendelkezésre 

állnak, amely néhány évtizeddel ezelőtt még elképzelhetetlenek voltak. A biztonsági kamerák az 

élet számos területén mindig is fontos szerepet játszottak, úgy az objektumok, mint a speciális 

objektumok védelménél. Ezen belül számos példát lehetne felsorolni, ahol az alkalmazásuk 
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szükségszerű, úgy, mint a bankokban, korházakban, szállodákban és a bevásárlóközpontokban. 

Hasznosságukat hosszasan lehetne sorolni.  

Az utóbbi években az oktatási intézményekben is megjelentek a biztonsági kamerák, amelyek nem 

csak az ott dolgozók, hanem a hallgatók biztonságát is hivatottak növelni. A kamerák elsődlegesen 

megfigyelő feladatokat látnak el. Az analitikai funkciók megjelenésével és a mesterséges 

intelligencia alkalmazásával, azonban a felhasználható hatékonyságuk jelentősen megnövekedett. 

A már rendelkezésre álló analitikai funkciókat figyelembe véve időszerű elgondolkodni azon, 

hogy hogyan lehetne ezeket a tulajdonságokat még jobban az egyetem javára fordítani? Milyen 

hozzáadott tudás által lehetne még hatékonyabbá tenni azokat az egyetem falain belül? Figyelembe 

véve az összes rendelkezésre álló analitikai funkciót, érdemes ezeket együttesen alkalmazni, abból 

a célból, hogy a kamerarendszer képes legyen jelenléti ívet készíteni a hallgatók óralátogatásáról. 

Ez által megvalósításra kerül egy olyan új kamera funkció, amely minden bizonnyal előremutató 

megoldásnak számít, hiszen éppen a digitalizáció korában mutatkozik a legnagyobb igény a 

technikai újdonságok iránt. E lehetőséget kihasználva, nem csak a biztonságot lehetne tovább 

fokozni a precízebb hallgatói azonosítás érdekében, hanem egyes rutinszerű napi feladatokat is 

automatizálni lehetne, úgy, mint a hallgatói jelenléti ív készítése. 

Az adatbázisbiztonság is időszerű téma, ezért a kamerarendszer az adatokat már nem a 

„hagyományos felhőben” tárolja el, mivel azok kompromitálódása az utóbbi években már 

bebizonyosodott. Ilyen nagyobb eseményekről még a média is beszámolt. Ezen okból a 

kamerarendszer a blokkláncban tárolja el az adatokat, amellyel jelenleg a mindenki még csak most 

ismerkedik. A blokkláncok a különböző csomópontoknak köszönhetően nagyobb adatbiztonságot 

garantálnak. Ebben az esetben egy bonyolult megoldásról van szó, mivel az NVR (Hálózati 

videofelvevő) egységet össze kell kapcsolni a blokklánccal. Újdonság, hogy lehetőség 

függvényében az egyetem akár saját blokkláncot is létrehozhat, ez által ő szabályozhassa a 

különböző jogosultságokat a teljes rendszer felett a biztonság további fokozása érdekében. 

Nem utolsó sorban a kamerarendszert a tűzvédelemben is hatékonyan lehet alkalmazni. Ez által 

egy olyan komplex biztonsági rendszert lehet kialakítani, amely példaértékűnek számít a 

felsőoktatási intézmények esetében. Mivel a kamera képes a hőérzékelésre, ezért tűz esetén képes 

a riasztásra. Ezt a tulajdonságot kibővítve azzal, hogy a kamera tudja a hallgatók nevét és pontos 
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tartózkodási helyét (ez szükségszerű is a jelenléti ívkészítéshez), így már egy olyan komplex 

kamera tudás jöhet létre, amely előremutató megoldásnak számít a tudományos jövőt illetően. 

A kutatási téma és a biztonságtudomány kapcsolata 

A biztonság iránti igény mindig is fontos szerepet játszott az emberek életében. Biztonságról 

általában akkor szoktak beszélni, amikor valamilyen veszélyeztető tényező is fennáll. Az emberi 

élet védelme mindig is fontos szempont volt, hiszen ki ne szeretné a saját családját, gyermekét 

biztonságban tudni? Már az őskorban is a férfi védelmezte a családját, otthonát. Ennek érdekében 

különböző szerszámokat készített és szükség esetén alkalmazta is azokat. A biztonságtechnika 

fejlődésével újabbnál újabb eszközök jelentek meg, amelyek már nem csak az otthon védelmét 

szolgálták, hanem az élet számos területét is lefedték.  

A megfelelő biztonság érdekében védelmi erőforrásokat célszerű alkalmazni.  Megkülönbözetünk 

technikai jellegű erőforrásokat és élőerőst. A technikai kategóriába tartozik a mechanikai, 

elektronikai és a személyek által alkalmazott eszközök. [7] Fontos megjegyezni, hogy az élőerő 

kiemelt fontosságú a védelmi eszközök szakszerű használatában.  

Az iskolai biztonsági megoldások hatalmas fejlődésen mentek keresztül az utóbbi évtizedben. Az 

elektronikai védelem részeként megjelentek a biztonsági kamerák és a beléptetőrendszerek. Ezek 

mind az egyetemen tartózkodók biztonságát hivatottak szolgálni, abból a célból, hogy oda 

illetéktelen ne tudjanak bejutni. A jelenléti ív készítésre alkalmas biztonsági kamerák szorosan 

kapcsolódnak azon biztonságtechnikai törekvésekhez, mely által növelni lehet az iskolai 

biztonsági szintet. A kamerák analitikai tudása előremutató megoldás az iskolai elektronikai 

védelemben. Az előerő munkáját nagyban támogatja, mivel beléptetéskor képes a hallgatók név 

szerinti azonosítására.  

Az elektronikus tűzjelző rendszer az elektronikai vagyonvédelem részét képezi. Az automatikus 

tűzjelző rendszer képes a tűz jelzésére és érzékelésére. Tűz esetén riaszt még a tűz fejlődésének 

kezdeti szakaszában. Ez által a nagyobb anyagi károk elkerülhetőek. [7] 

A biztonságtechnikai megoldásokat széleskörűen alkalmazva a jelenléti ívkészítő kamerarendszer 

képes a tűzjelzésére és észlelésére is az egyetem falain belül. Beépített hő szenzorai akár egy 

kezdődő tüzet is kepések időben észlelni. Az arcfelismerő és emberszámláló funkcióinak 

köszönhetően pedig az evakuáció során az egyetemen tartózkodók mozgása is hatékonyabban 



 

11 

 

nyomon követhető, mint más kamerák esetében, így növelve annak az esélyét, hogy kevesebb 

ember sérüljön meg. 

Napjainkban megnövekedett a vagyon és az információ védelmének a lehetősége, [7] ezért a 

kamerarendszer az adatok biztonságos tárolása érdekében blokklánc technológiát használ. A 

blokkláncban az adatok kevésbé vannak kitéve a kompromitálódás veszélyeinek, ezért az nagyobb 

biztonságot nyújt, mint más nagyvállalatotok felhőszolgáltatásai. A blokkláncban a hallgatók 

óralátogatásaival kapcsolatos adatok és a biztonsági felvételek kerülnek mentésre, amely érzékeny 

adatoknak minősülnek az egyetem számára. Egyetlen egy egyetemnek sem célja, hogy hallgatóiról 

személyes adat kerüljön nyilvánosságra. 

Tudományos probléma megfogalmazása 

A tudományos probléma egy olyan kérdés, vagy feladat, amelynek megválaszolását nem lehet 

azonnal megtenni. [8] A tudományos probléma felvetéseit ezért kutatási kérdésekkel fogalmazom 

meg. 

A doktori értekezésemben a modern biztonsági kamerák tudását olyan módon próbálom kiaknázni, 

hogy azok az oktatási intézményekben még hatékonyabbá váljanak, illetve, hogy még több feladat 

ellátására legyenek kepések. 

➢ K1. Elsődleges kutatási kérdésem: 

Vajon a biztonsági kamerák kepések lehetnek a hallgatói online jelenléti ívkészítésre?  

o K1.1. Speciális kutatási kérdésem: 

Milyen analitikai funkciók szükségesek a hallgatói jelenléti ívkészítéshez? 

o K1.2. Speciális kutatási kérdésem:  

Hogyan lehet csökkenteni a kamerák által generált adatmennyiségeket?  

➢ K2. Elsődleges kutatási kérdésem: 

Vajon a blokkláncot össze lehet kapcsolni az NVR egységgel? 

o K2.1. Speciális kutatási kérdésem: 
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Létre lehet-e hozni saját egyetemi blokkláncot az adatok biztonságos tárolása 

érdekében? 

o K2.2 Speciális kutatási kérdésem: 

Milyen hozzáadott titkosítási megoldások kerüljenek alkalmazásra, azért, hogy a 

hallgatói adatok ne kompromittálhassanak? 

➢ K3. Elsődleges kutatási kérdésem: 

Vajon az online jelenléti ívet készítő rendszert a tűzvédelemben is fel lehet használni? 

o K3.1 Speciális kutatási kérdésem: 

A kamerarendszer hogyan segítheti a kiérkező mentőalakulatok dolgát? 

További problémafelvetésként fogalmazódik meg, hogy jelenleg a blokklánc technológiában 

rejtőző lehetőségek nincsenek maradéktalanul kihasználva, ennek lehetőségeivel jelenleg a 

tudomány ismerkedik. Sokan nem értik a működését, ezért jelentős szkepticizmus is övezi azt, 

holott az adatok biztonságos tárolása érdekében ajánlatos megfontolni ennek a technológiának az 

alkalmazását. Jelenleg még 2021-ben is a blokklánc alapú megoldások gyerekcipőben járnak, 

annak ellenére, hogy számos kutatási projekt már aktívan foglalkozik ezzel a témával.  

Sajnálatos módon napjainkban az egyetemi biztonsági kamerák a hallgatói jelenléti ívkészítés 

lehetőségével még nem rendelkeznek. E probléma végig kíséri a disszertációt, közben kutatja a 

legújabb tudományos megoldásokat annak érdekében, hogy a rendszer megvalósulhasson. 

Témaválasztás indoklása 

Kutatásom tárgyának az “Automatizált blokklánc alapú hallgatói jelenléti ív alkalmazásának 

lehetőségei modern egyetemi biztonsági kamerák által” választottam, mivel ez idáig informatika 

tanárként dolgoztam és érdekelnek a modern technikai megoldások. 

A doktori képzésem alatt folyamatosan kutattam a felsőoktatási intézményekben alkalmazott 

biztonságtechnikai megoldásokat, úgy Magyarországon, mint Szerbiában.  

Informatikusként mindig is érdekeltek az olyan technikai lehetőségek, amelyek által bizonyos 

dolgokat jobbá, tökéletesebbé lehet tenni. Ezért a már rendelkezésre álló ismeretanyagomat 

próbáltam elmélyíteni és egy olyan automatizált elektronikus hallgatói jelenléti ív készítő rendszert 
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megalkotni, amely által a biztonsági kamerák alkalmassá válhatnak hallgatói jelenléti 

ívkészítésére. 

Már az általános iskolai tanári pályafutásom során is adott volt a lehetőség arra, hogy betekintést 

nyerjek a tanári munkába, elsajátítsam a pedagógiai módszereket és megfigyelhessem a napi 

szinten alkalmazott biztonságtechnikai megoldásokat. 

Az Óbudai Egyetem Biztonságtudományi Doktori Iskolájában számos biztonságot érintő 

témakörrel foglalkoztam. A tudásomat próbáltam az elektronikai védelemi megoldások terén 

elmélyíteni. Ezért dolgoztam ki egy olyan biztonsági kamerákon alapuló jelenléti ívkészítő 

rendszert, amely által a hallgatók biztonságát hatékonyan lehetne növelni, ezzel párhuzamosan 

pedig a tanárokra nehezedő adminisztrációs terheket csökkenteni. 

A belgrádi Singidunum Egyetem közgazdasági szakon a blokklánc technológiával foglalkoztam, 

azon belül is annak lehetséges iskolai alkalmazásával, ebből kifolyólag a már rendelkezésemre 

álló ismeretanyagomat fejlesztettem tovább. A blokklánc technológia alkalmazása által adott a 

lehetőség arra, hogy az iskolai biztonsági kamerákat össze lehessen kapcsolni az intézményi 

adminisztrációs rendszerrel, amely által a jelenléti ív készítése automatizáltan hajtódhatna végre. 

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai mesterszakon okleveles mérnöktanári 

diplomát szereztem, ahol részleteiben megismerkedtem az egyetemi adminisztrációval és számos 

olyan papírológiával, amely a tanárokra nehezedik nap mint nap. Továbbá a Singidunum Egyetem 

informatikai mesterszakon Korszerű információs technológiákból diplomatám, ahol különböző 

informatikai rendszerekről szereztem ismeretanyagot. 

Általános iskolai mentortanárként mindig felhívtam a gyakorlatot teljesítő hallgatók figyelmét 

arra, hogy az óra elején szigorúan ellenőrizzék a jelenlévők névsorát, a hiányzókat pedig 

maradéktalanul írják be a naplóba. Mivel ebben az esetben kiskorúakról volt szó, ezért erre külön 

figyelmet fordítottam. Ha az általános iskolában dolgozó tanár tévesen igazol egy hiányzást, mivel 

nem veszi észre, hogy hiányzik a tanuló az órájáról és közben a diákkal történik egy „baleset” 

akkor a tanár lesz a felelős.  

Jelenleg az Óbudai Egyetemen óraadóként dolgozok, ahol úgyszintén informatikát tanítok. A 

felsőoktatásban nem használatos az általános iskolai napló, helyette minden órán hallgatói jelenléti 

ívet kell készíteni a tanulók hiányzásairól, amelynek függvényében megkaphatják a szemeszter 
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végén az aláírást. 10 éves munkatapasztalat távlatából kijelenthetem, hogy hallgatói jelenléti ív 

alkalmazása nélkül nem ajánlatos órát tartani. Ezért a disszertációmban ennek a rutinszerű 

folyamatnak az automatizálását próbálom megvalósítani biztonsági kamerák által. 

Az eddig megszerzett tudásomra, illetve tanulmányaimra alapozva választottam a témát, hiszen ez 

a megoldás jelenleg újdonságnak számít napjainkban a digitalizáció korában. 

Célkitűzések 

Céljaim megfogalmazása során meghatároztam a disszertációm legfontosabb irányvonalait, más 

szóval a célkitűzésekkel az elérni kívánt eredményeket vetítettem előre. [9] 

Célkitűzésként fogalmazható meg, egy olyan automatizált biztonsági kamerákon alapuló tanulói 

jelenléti ívkészítő rendszer kidolgozása, amely a hallgatók passzív azonosításán alapulna. Ez által 

értékes tanórai időt, valamint papírológiát lehetne megtakarítani, jelentősen csökkentve a 

tanárokra nehezedő napi adminisztrációs terheteket. Továbbá cél, hogy a rendszer által az 

egyetemi biztonsági szintet növelni lehessen elektronikai védelmi megoldások segítségével. 

A kutatásom négy területből tevődik össze. Ezek a következők: 

➢ Elsősorban megvizsgálom, hogy a már rendelkezésre álló technikai feltételek egyáltalán 

lehetővé teszik-e a hallgatói jelenléti ív kidolgozását?  

➢ Másodsorban megvizsgálom, hogy hogyan lehetne növelni az adatbázisbiztonságot 

blokklánc létrehozása által? 

➢ Harmadsorban megvizsgálom, hogy a hallgatói jelenléti ívet a tűzvédelemben hogyan 

lehetne felhasználni? 

➢ Negyedrészt megvizsgálom empirikus kutatási módszerekkel a tanárok és hallgatók 

meglátásait az online jelenléti ív készítő kamerarendszerről. 

 

➢ C1. Fő célkitűzésem: 

Vizsgálat során megállapítani és a kapott kutatási eredmények alapján összegezni, hogy 

mely feltételek adottak egy automatizált online jelenéti ívkészítő rendszer kidolgozásához. 
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o C 1.1 Részcélkitűzésem: 

Szükségszerű megvizsgálni, hogy rendelkezésre áll-e olyan biztonsági kamera és NVR 

egység, amely szoros részét képezhetné az online jelenléti ívkészítésnek? 

o C 1.2 Részcélkitűzésem: 

Célom megvizsgálni, hogy az NVR egységet okos szerződés segítségével össze lehet-

e kapcsolni egy privát blokklánccal? 

o C 1.3 Részcélkitűzésem: 

Meghatározni a kamerák által generált adatok mennyiségét, mivel ez kulcsfontosságú 

információ a blokklánc blokkméreteinek létrehozásakor. 

➢ C2. Fő célkitűzésem: 

Vizsgálat útján meghatározni, hogy blokklánc technológiában milyen biztonsággal 

kapcsolatos lehetőségek állnak a rendelkezésre. 

o C 2.1 Részcélkitűzésem: 

Megvizsgálom, hogy az egyetem számára a nyilvános, illetve a privát blokklánc lenne-

e az előnyösebb megoldás? 

o C 2.2 Részcélkitűzésem: 

Megvizsgálom, hogy a blokkláncon belül az On-Chain vagy az Off-Chain adattárolási 

technikában rejtőző lehetőségek maradéktalanul kihasználhatóak-e az oktatási 

intézmények számára. 

➢ C3. Fő célkitűzésem: 

A jelenléti ív készítő tudás olyan speciális vizsgálata, amely azt kutatja, hogy a 

tűzvédelemben mennyire lehetne hatékony ez az új kamerarendszer? 

o C 3.1 Részcélkitűzésem: 

Kutatási célom, hogy megvizsgáljam azt, hogy a jelenléti ív készítésre alkalmas 

kamerarendszer kiegészítheti-e az egyetemi tűzvédelmi megoldásokat? 
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➢ C4. Fő célkitűzésem: 

A tanárok és a tanulók véleményeinek feltárása az új automatizált jelenléti ívkészítő 

biztonsági kamerarendszerről. 

o C 4.1 Részcélkitűzésem: 

Szükségszerű megvizsgálni, hogy a tanárok lehetőség függvényében használnák-e ezt 

az új rendszert? 

o C 4.2 Részcélkitűzésem: 

A hallgatók véleményének feltárása az automatizált jelenléti ívkészítő biztonsági 

kamerarendszerről. 

A téma kutatásának hipotézisei 

➢ H1. Fő hipotézisem 

Feltételezhető, hogy létrehozható egy olyan hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer, amely a 

biztonsági kamerák segítségével képes lenne felismerni a hallgatókat és a blokklánc 

technológia segítségével azokról automatizált módon jelenléti ívet tudna készíteni.  

➢ H2. Fő hipotézisem 

Feltételezhető, hogy egy automatizált hallgatói jelenléti ív készítő rendszer akár 

csökkenteni tudja a csalás, illetve visszaélés lehetőségét. Ahhoz, hogy egy hallgató 

megkaphassa az úgynevezett digitális aláírást a rendszerben, minden egyes esetben az 

arcképi felvétel időbélyeggel kell, hogy rendelkezzen, amelyhez hozzátartozna még a 

tanterem száma, illetve az oktatott tárgy megnevezése is. 

➢ H3. Fő hipotézisem 

Feltételezhető, hogy a jelenléti ív képességekkel felvértezett biztonsági kamera rendszert a 

tűzvédelemben is fel lehetne használni az evakuáció során, ez által is növelve az iskolai 

biztonsági szintet. A rendszer képes lenne a hallgatók mozgását nyomon követni, ilyen 

módon a „bent ragadt” diákokat is sikeresen ki lehetne menekíteni rövid időn belül. 

➢ H4. Fő hipotézisem 

Feltételezhető, hogy az automatizált biztonsági kamerákon alapuló hallgatói jelenléti ív 

készítő rendszert a hallgatók hasznos megoldásnak találnák az oktatási intézményekben. 
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o H4.1 alhipotézisem 

Feltételezhetően a hallgatók fontosnak tartják az egyetemi biztonsági kamerákat. 

o H4.2 alhipotézisem 

Feltételezhetően az egyetemi hallgatók nem tartják biztonságosnak a 

kamerafelvételeket tároló egyetemi adatbázisokat. 

➢ H5. Fő hipotézisem 

Feltételezhető, hogy az automatizált biztonsági kamerákon alapuló hallgatói jelenléti ív 

készítő rendszert a tanárok hasznos megoldásnak találnák az oktatási intézményekben. 

o H 5.1 alhipotézisem 

Feltételezhető, hogy a tanárok szükségesnek tartják a jelenléti ívek használatát a 

tanórákon. 

o H 5.2 alhipotézisem 

Feltételezhetően a tanárok nem tartják biztonságosnak a kamerafelvételeket tároló 

egyetemi adatbázisokat. 

o H 5.3 alhipotézisem 

Feltételezhető, hogy a tanárok szerint a hőérzékelő képességekkel felvértezett 

biztonsági kamera az egyetemi tűzvédelem részét képezheti. 

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és az innovációról kacsolódóan az 

automatikus jelenléti ív készítő biztonsági rendszerről az oktatási 

intézményekben 

„A kutatás és kísérleti fejlesztés olyan módszeresen folytatott alkotómunkát jelent, amely a 

meglévő ismeretanyag bővítésére szolgál beleértve az emberről, a kultúráról és a társadalomról 

szerzett ismereteket, valamint, hogy ezt az ismeretanyagot új alkalmazások kidolgozására 

használjuk fel.” [10] Kutatásomban megvizsgálom és áttekintem azokat a fontosabb kamera 

funkciókat, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy jelenléti ívet lehessen készíteni. A teljesség 

igénye nélkül ezek a következők: 
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➢ Arcérzékelés, 

➢ Arcazonosítás, 

➢ Emberszámlálás, 

➢ Black and white list, 

➢ Deep Learning. 

A kamerák analitikai tudása nélkül ezt a rendszert nem lehetne megvalósítani. A kutatásomban 

módszeresen áttekintem a rendelkezésre álló kamerafelbontásokat, mivel a nagyobb 

kamerafelbontás precízebb azonosítást tesz lehetővé. Ennek árnyoldala a megnövekedett 

adatmennyiség, amelyet viszont célszerű meghatározott keretek között tartani. Értelemszerűen 

minél nagyobb az adatmennyiség, annál körülményesebb azok mozgatása, illetve tárolása. Ezért a 

kutatás során meg kell vizsgálni, hogy milyen video adattömörítési megoldások állnak a 

rendelkezésre. Ezek vizsgálata után javaslatot teszek a legoptimálisabb tömörítési eljárást illetően. 

A tudományos kutatás bonyolultságát mutatja, hogy az adatok tárolása nem csak az NVR-

merevlemezén történik, hanem a blokklánc csomópontjaiban is. A blokklánc technológiát ez idáig 

a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adatok tárolása jellemezte. Ezek kis mennyiségű adatok, 

míg a kamerarendszer több gigabyte adatot képes generálni napi szinten. Ezért a rendszer 

fejlesztése során a már rendelkezésre álló alábbi blokklánc adattárolási megoldások lettek 

megvizsgálva, úgy, mint a FileCoin és az IPFS. 

Az innovációs lehetőségeket szem előtt tartva a rendszer tervezése során egy egyetemi blokkláncot 

hozok létre a még nagyobb adatbázis biztonság érdekében. Ez azért lehet előnyös, mivel egy saját 

blokklánc esetében az egyetem határozhatja meg az iskolai adatbázisbiztonságot érintő blokklánc 

szabályokat és protokollokat.  

A rendszer fejlesztése során nagy kihívást jelentett a blokklánc összekapcsolása a 

kamerarendszerrel. Ezért szükséges volt olyan megoldások után kutatni, amelyek lehetővé teszik 

e két egymástól független rendszer összekapcsolását. A legjobb megoldást ebben az esetben az 

okos szerződés jelentette. 

A rendszer további innovációs értékét növeli, hogy a jelenléti ívet készítő kamerarendszert a 

tűzvédelemben is fel lehet használni. Egy ilyen kameratudás, amely képes a hallgatók név szerinti 

nyomon követesére, emberi életek megóvásában is jeleskedhet tűz esetén.  
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A technológia és a kutatások jelenlegi állása, kutatásom helye a Világban 

A disszertációmban számos olyan technológiai megoldással foglalkozok, amelyek újdonságnak 

számítanak napjainkban. Meglátásom szerint a kutatások során mindig célszerű a lehető legújabb 

rendelkezésre álló technológiákat megvizsgálni és lehetőség függvényében azokat tovább 

fejleszteni. Az automatizált elektronikus hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer létrehozása egy 

igencsak bonyolult folyamat, mivel egymástól teljesen új és független technológiai megoldásokat 

kell egymással összekapcsolni a cél elérése érdekében. A jelenléti ívkészítő rendszer a legújabb 

biztonsági kamera és blokklánc technológiákat öleli fel. 

A kutatás újdonság erejének következtében ez idáig kevés tudományos munka jelent meg a 

témakörökben. Ez alatt értendő a blokklánc technológiát, azon belül is azt, amely az adattárolással 

foglalkozik. Értelemszerűen minden blokklánc képes az adatok tárolására, azonban ezek kis 

mennyiségű adatok. A több megapixellel rendelkező kamerarendszerek viszont hatalmas 

adatmennyiségeket generálnak, amelyek tárolását meg kell oldani, azért, hogy ezek a kitűzött céllal 

összhangban a blokkláncban legyenek eltárolva biztonságosan. A biztonság további fokozása 

érdekében azonban nem csak a nagy mennyiségű adatok tárolását kell megoldani a blokkláncban, 

hanem ezen felül saját egyetemi blokkláncot is célszerű létrehozni. Ilyen esetben az oktatási 

intézmény határozhatja meg a blokklánc működésének szabályait. A blokklánc technológiával 

jelenleg ismerkedik a Világ, az abban rejlő lehetőségek még nincsenek kihasználva. A disszertáció 

megírása során a rendelkezésre álló tudományos munkák nagy része ezekben a témakörökben 

áttekintésre kerültek, abból kifolyólag, hogy feltárásra kerüljön a már eddig megvalósított 

blokklánc technológiák. Sajnálatos módon ezekből nagyon kevés áll a rendelkezésre. Továbbá 

kijelenthető, hogy sem a magyarországi sem a szerbiai oktatási intézmények nem használnak 

blokklánc technológiát. 

A jelenléti ív megvalósításához mesterséges intelligencia tudással rendelkező kamerarendszerek 

használatára is szükség mutatkozik, méghozzá olyanokra, amelyek teljes mértékben kihasználják 

a már rendelkezésre álló analitikai funkciók nagy részét. Első lépésként ezeket a funkciók lettek 

megvizsgálva, hogy kepések lehetnek-e olyan szinten felismerni a hallgatókat, hogy azokról 

jelenléti ívet lehessen készíteni? A technológia jelenlegi állása szerint a válasz az, hogy igen, erre 

adott a lehetőség, azonban a tudomány ezzel a témakörrel ilyen szinten még nem foglalkozott. 

Ezen felül a mai modern biztonsági IP kamerarendszereket össze lehet kapcsolni a blokklánccal 
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az NVR egység segítségével. Az automatizáció, a biztonság és a hatékonyság növelése érdekében 

a blokklánc és a kamerarendszer közé ajánlatos egy okos szerződést létrehozni, amely az adatok 

tárolásával kapcsolatos feladatokat látja el. A tudományos Világban ez idáig ilyen komplex 

egymástól függetlenül működő rendszereket még nem kapcsoltak abból a célból, hogy 

automatizált módon hozzanak létre hallgatói jelenléti ívet az egyetemek számára. Az oktatási 

intézmények részére még senki sem valósította meg ezt a lehetőséget.  

Mivel a jelenléti ívkészítő rendszert a tűzvédelemben is lehet alkalmazni, ezért megállapítható, 

hogy nem csak a jelenléti ívkészítés automatizációja valósul meg, hanem az emberi életek 

megóvása is előtérbe kerül. Ez által nem csak az adatok biztonságos védelme kerül megvalósításra, 

hanem az emberi életek védelme is. 

Doktori értekezés felépítése 

A disszertációm a következő struktúra szerint épül fel. A bevezetés után a kutatási téma 

időszerűségét vizsgálom. Erre azért mutatkozik szükség, mivel számos kutatási területet érint a 

témám, úgy, mint a modern analitikai kamera funkciók, a blokklánc technológia és okos 

szerződések, így célszerű ezeknek a témáknak az időszerűségét és aktualitását is megvizsgálni, 

főleg annak függvényében, hogy ilyen rendszereket együttesen az oktatási intézmények még nem 

alkalmaznak.  

A célkitűzések fejezetben meghatároztam az elérni kívánt eredményeket. Négy fő célt 

fogalmaztam meg, amelyre a disszertációmat építem. Elsősorban vizsgálom, hogy milyen 

lehetőségek adottak a hallgatói jelenléti ív készítés megvalósításához. Célom ezen felül, hogy egy 

biztonságos adatbázist hozzak létre, ahol a jelenléti ívvel kapcsolatos adatokat tudom majd tárolni. 

További célkitűzésként mindezekről a szerbiai egyetemi hallgatók és tanárok véleményét is fel 

fogom tárni. 

Ezt követően megfogalmazom a disszertációm négy kutatási hipotézisét. Feltételezem, hogy az 

automatizált biztonsági kamerákon alapuló hallgatói jelenléti ív készítő rendszer által csökkenteni 

lehet a csalások számát, valamint, hogy a kamerák által generált adatok biztonságosan tárolhatóak 

a blokkláncban. További feltételezésem, hogy a rendszert akár a tűzvédelem részeként is 

alkalmazni lehetne, valamint, hogy hallgatói jelenléti ívkészítő rendszert az egyetemen dolgozók 

és a hallgatók is hasznosnak találják. 
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Vizsgálom továbbá a kutatásom helyét a Világban és azt is, hogy a jelenléti ívkészítő rendszer a 

tudományos életben milyen szerepet tölthetne be. 

A disszertációm első nagyobb témája a modern biztonsági kamerarendszerek fejezet, amely a 

biztonsági kamerák tudásával foglalkozik, amelyek segítségével jelenléti ívet lehet készíteni a 

hallgatók óralátogatásáról. Első lépésként ezeket a fontosabb analitikai funkciókat mutatom be. 

Továbbá kitérek a kamerák specifikus tulajdonságaira is, úgy, mint a beépített mesterséges 

intelligenciára, valamint vizsgálom a rendelkezésre álló képfelbontást és a videotömörítési 

algoritmusokat. Mivel a jelenléti ívkészítő rendszer a tűzvédelem részét is képezheti, ezért a 

biztonsági kamerák hőérzékelő tulajdonságaira is fókuszálok. 

A második fejezetben a blokklánc technológiával foglalkozok. Bemutatom a blokklánc 

struktúráját és annak felépítését. A nyilvános és privát blokkláncban rejtőző lehetőségeket 

vizsgálom, abból a célból, hogy megtaláljam a lehető legoptimálisabb blokklánc struktúrát, 

amelyet a jelenléti ívkészítő rendszerrel össze lehet majd kapcsolni, illetve megvizsgálom az okos 

szerződések által nyújtott lehetőségeket is.   

A harmadik fejezetben az adattárolási megoldásokat tekintem át. Ezt több részre lehet osztani. Az 

adatok elsődleges tárolása az NVR merevlemezén történik. Ezek a tárolási architektúrák fontos 

szerepet töltenek be az adatbiztonság szempontjából. Ide tartozik a DAS, NAS, SAN, RAID és az 

iSCSI megoldás. Ezt követően az adatok hosszútávú tárolási lehetőségeit is kutatni kell. Ilyen a 

decentralizált és centralizált adattárolási megoldás. Míg az utóbbi megoldásról számos esetben 

kiderült, hogy nem nyújt kellő védelmet, addig a decentralizált megoldás egyre inkább előtérbe 

kerül az informatika fejlődésével. Mindkét decentralizált adattárolása megoldást vizsgálom, úgy 

az On-Chain, mint az Off-Chain blokkláncokat.   

A negyedik fejezetben az adatbázis-biztonsággal foglalkozok. Kutatom a lehetséges iskolai 

adatbázisokat fenyegető veszélyeket. Vizsgálom a jelentősebb adattámadási módszereket, úgy, 

mint a DDoS támadásokat, a Ransomware-t és a napjainkban sajnos egyre elterjedtebb 

koronavírushoz kapcsolódó támadásokat is. Kitérek a videokamerák által készített felvételek 

Európai Uniós, magyarországi és szerbiai szabályozásokra és törvényekre is. Nem utolsó sorban 

pedig újra fogalmazom az adatbázis-biztonság definícióját. Meglátásom szerint a jelenleg használt 

adatbázis-biztonság definíciója pontosításra szorul. 
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Az ötödik fejezetben az automatizált elektronikus blokklánc alapú hallgatói jelenléti ív 

létrehozását mutatom be. A gyakorlati megvalósítás során létrehozom az ÓEDSC egyetemi 

blokkláncot. Bemutatom továbbá az ÓEDSC blokklánc struktúrát és a jelenléti ív működésének 

sémáját. Ezt követően definiálom az okos szerződésben az előre meghatározott szerződési 

feltételeket. Kiemelem a jelenléti ívet készítő rendszer fontosabb konfigurálási állomásait és 

leírom a rendszer tűzvédelmi működésének sémáját. 

A hatodik fejezetben a gyakorlati megvalósítás során szerzett tapasztalataimat osztom meg. A 

jelenléti ívkészítő rendszer megalkotása során számos akadály és probléma merült fel. Kitérek az 

NVR egység konfigurálása során felmerült problémákra. A kamerák tesztelése során komoly 

problémát jelentett a generált adatok nagy mennyisége. Leírom, hogy ezeket az akadályokat, 

hogyan sikerült megoldanom. 

A hetedik fejezetben bemutatom az empirikus kutatásom eredményeit, amelyet a szerbiai egyetemi 

hallgatók körében végeztem el. Vizsgáltam a hallgatók meglátásait a jelenléti ívkészítő 

kamerarendszerről, az adatbázisbiztonságról és a blokkláncról is. 

A nyolcadik fejezetben a szerbiai felsőoktatásban dolgozó tanárok véleményét tárom fel a jelenléti 

ívkészítő kamerarendszerről. Fontos a tanárok véleményét is kutatni, hiszen nem utolsó sorban ők 

lesznek majd azok, akik a rendszert használni fogják. 

Az utolsó fejezetben összefoglalom a disszertációm munkáját. Megfogalmazom az elért új 

tudományos, valamint az empirikus kutatás során kapott eredményeimet. Igazolom vagy elvetem 

a hipotéziseimet. Nem utolsó sorban pedig a kutatásom folytatásának lehetséges irányvonalait 

vázolom fel. Az alábbi ábra a disszertációm logikai felépítését mutatja be. 
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1. ábra. A disszertációm logikai felépítése 
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1    MODERN BIZTONSÁGI KAMERARENDSZEREK 

Ebben a fejezetben a modern biztonsági kamerarendszerekkel foglalkozok. Bemutatom, hogy az 

évek során, hogyan fejlődtek a biztonsági kamerák, valamint, hogy melyek voltak azok a fontosabb 

mérföldkövek, amelyek lehetővé tették azt, hogy a segítségükkel akár hallgatói jelenléti ívet is 

lehet készíteni. Tulajdonságaikat figyelembe véve felsorolom az élet azon területeit, ahol a 

biztonsági kamerákat széleskörűen alkalmazzák. Megvizsgálom, hogy napjainkban a biztonsági 

kamerák milyen képfelbontással rendelkeznek. Ennek komoly jelentősége van a hallgatók 

azonosítása során. Minél részletesebb a képfelbontás, annál precízebb azonosítást tesz lehetővé. 

Ezt követően a videotömörítési algoritmusokat kutatom. Ennek jelentősége az adatok tárolása 

során mutatkozik. Cél a minél hatékonyabb algoritmus megtalálása, mivel így csökkenteni lehet a 

generált adatok mennyiségét. 

Nem elhanyagolható szempont a kamerák mesterséges intelligenciájának, valamint az analitikai 

funkcióinak a vizsgálata sem. Meghatározom a hallgatói jelenléti ívkészítéshez szükséges 

analitikai funkciókat és bemutatom azokat. Ahhoz a hallgatói jelenléti ív elkészülhessen 5 

jelentősebb kamera funkcióra van szükség. Célom, hogy az automatizált hallgatói jelenléti ív 

készítő rendszert a tűzvédelemben is alkalmazni lehessen, ezért kutatom a hőérzékelős 

kamerákban rejtőző lehetőségeket. 

1.1    Biztonsági kamerarendszerek kialakulása 

A biztonsági kamerák az élet minden egyes területén jelen vannak, úgy a munkahelyeken, mint a 

parkokban és a forgalmas úthálózatokon. Napjaink modern nyugati nagyvárosaiban nem lehet úgy 

végig haladni, hogy egyetlenegy biztonsági kamera látószögébe se kerüljön az ember. 

Kiszámolták, hogy már kétezres évek elején Londonban egy átlagos embert nem kevesebb mint 

300-szor filmez le mintegy 30 különböző videohálózat. [11] 

Az első video megfigyelésre alkalmas kameráknak számos hátrányuk volt. Nagyrészük csak 

nappal készített elfogadható felvételeket. Az adatok tárolása sem volt hatékony, hiszen a 

felvételeket videokazettára, illetve videoszalagra rögzítették. [12] 

A biztonsági kamerák fejlődése szorosan kapcsolódik a televízió és a film készítés történetéhez.  
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➢ Az első filmkamera Thomas Edison és William Dickson feltaláló nevéhez fűződik. 1893-

ban mutatták be az első nyilvános mozgóképet. Ez után kezdték el készíteni az első 

filmeket, amely később a biztonsági kamerák megjelenéséhez vezetett. 

➢ 1939-ben jelent meg az első úgynevezett miniatűr kamera, amelyet akár egy kézben is 

lehetett tartani. Ettől az időponttól kezdve vált lehetővé a rejtett kamerás megfigyelés a 

történelem során. [13] 

➢ Az időben bő két évtizedet visszaugorva 1913-ban már a londoni börtönőrök is 

próbálkoztak a megfigyelésre szolgáló fényképezőgépek használatával információgyűjtés 

céljából. Titokban felvételeket készítettek a rabokról. 

➢ 1942-ben megjelent a CCTV (Closed-Circuit Television - zártláncú videó megfigyelő 

rendszer) amelyet Németországban használtak először ballisztikus rakéták biztonságos 

megfigyelésére. A rendszer két kamerából állt, amely a rakéták indítását figyelte.  

➢ Az Egyesült Államokban 1949-ben az első ipari CCTV rendszert elkezdték forgalmazni, 

így az szélesebb kör számára elérhetővé vált. Koaxiális kábellel lett összekötve a kamera 

a monitorral, amely 525 soros felbontást használt. Ez a maga idejében igencsak 

előremutató megoldásnak számított. 

➢ 1956-ban a Hamburgi német rendőrség elkezdte az utcákra telepíteni a kamerarendszert, 

melynek célja a lakosság biztonságérzetének a növelése volt. [14] 

➢ 1990-ben az ATM-ekbe elkezdték beépíteni a biztonsági kamerákat. 

➢ 1996-ban megjelent az IP kamera, amely képes információk küldésére és fogadására a 

hálózaton keresztül.  

➢ 2020-ban a Covid vírussal fertőzött beteg emberek szűrése is lehetővé vált. A kamera az 

emberek testhőmérsékletének figyelése is képes. A megengedett érték felett riaszt. 

1.2    Biztonsági kamerarendszerek tulajdonsága (kamerákról 

általánosságban) 

A biztonsági kamerák széleskörű elterjedésének köszönhetően az élet számos területén lehet velük 

találkozni nap mint nap. Elsődleges feladatuk éveken át a biztonság növelése, illetve a már 

meglévő biztonsági szint fokozása volt megfigyelés által. Ez azonban a kétezres években 

jelentősen megváltozott, mivel a beépített analitikai funkcióknak köszönhetően, úgy, mint az 

emberszámlálás, arcfelismerés, elhagyott tárgy észlelése hozzáadott értékeket képviselnek. A 
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továbbiakban már nem célszerű úgymond „passzív” eszközként tekinteni rájuk. Az intelligens 

biztonsági kamerák hozzájárulnak a felvételek kiértékeléséhez és analizálásához. A mesterséges 

intelligencia nélküli kamerák általában a videoadatok 10%-át használják fel, míg a modern 

kamerák akár az adatok 100%-át is kepések analizálni. Minden adatot megfigyelnek a felvételen, 

ez által a fontosabb történésekről szinte azonnali visszajelzést adnak. Ezek a kamerák kepések 

adatokat továbbítani nem csak a felvevő egység irányába, hanem olyan adatbázisok felé is, 

amelyek adatgyűjtést, illetve értelmezést végeznek további információ kinyerése céljából. [15] A 

mindennapi életben a következő helyeken alkalmazzák a biztonsági kamerákat: 

➢ Beléptető rendszerek kiegészítésére, 

➢ Áruházakban, boltokban, bevásárlóközpontokban, 

➢ Pénzintézetekben, 

➢ Oktatási intézményekben, 

➢ Közúti közlekedésben, 

➢ Vállalati létesítményekben, 

➢ Repülőtereken, 

➢ Országhatárok védelmében. 

Az analitikai funkcióval felvértezett kamerák úgynevezett intelligens algoritmussal rendelkeznek. 

Ezek az algoritmusok a mesterséges intelligencia által megtanulják az egyes viselkedésmintákat 

felismerni. Ezek a következők lehetnek: 

➢ Gyanús viselkedés. Ilyen lehet, ha valaki fegyvert vesz elő, vagy éppen mozdulatlan egy 

mozgó tömeg közepén. 

➢ Tárgyak elhagyására is riaszthat a kamerarendszer. Pályaudvarokon, repülőtereken, 

múzeumokban ezek a funkciók hasznosak lehetnek,  

➢ A zsebtolvajlást, bolti lopásokat nehéz időben észrevenni, de egy jól „betanított” kamera 

számára ez nem marad rejtve, 

➢ Az emberek mozgás közbeni azonosítása sem megoldhatatlan feladat a Deep Learning-re 

képes kamerák számára. [16] Megfigyelhető, hogy az oktatási intézmények is egyre 

gyakrabban telepítenek biztonsági kamerákat, hiszen az áruk folyamatosan csökken, míg a 

tudásuk folyamatosan növekszik. Egy esetleges lopás, különböző iskolai normaszegések a 
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kamerák által könnyen nyomon követhetőek, az utólagos bizonyítás is sokkal egyszerűbbé 

válik. 

1.3    Biztonsági kamerák felbontása 

A mai modern biztonsági kamerák felbontása leggyakrabban a HD kategóriába esik, amely 

igencsak részletgazdag felbontást eredményez már nagyobb távolságból is. Egy képfelbontást 

többféle képen meg lehet adni. Két általános gyakorlat létezik erre. Ezek a következők: 

➢ A vízszintes, illetve a függőleges képpontok számának a meghatározása, valamint a  

➢ Megapixelek meghatározása, (például: 1 megapixel = 1 millió képpont).  

A kamerák képfelbontását a második ábra szemlélteti. 

Megnevezés Vízszintes pontok 

száma 

Függőleges pontok 

száma 

Képarány 

1MP (720p) 1280 720 16:9 

SXGA (960p) 1280 960 4:3 

1.3MP (HD) 1280 1024 5:4 

2MP (1080p) 1920 1080 16:9 

2.3MP 1920 1200 16:10 

3MP 2048 1536 4:3 

4MP 2592 1520 16:9 

5MP 2560 1960 4:3 

6MP 3072 2048 3:2 

10MP  3848 2752 16:9 

 

2. ábra. Különböző típusú biztonsági kamerák képfelbontásának méretei [17] 

A jelenléti ívkészítő rendszer megalkotása során a kamerák felbontásának a kiválasztása 

jelentőségteljes feladat volt. Nyilvánvalóan nem mindegy, hogy a kamera milyen felbontással 

rendelkezik, hiszen a nagyobb felbontásnak köszönhetően jelentősen javulhat a képminőség is. 

Ezen felül fontos különbséget tenni az IP kamerák, illetve a hagyományos analóg kamerák között. 

Mind a két kameratípusnak megvan a maga előnye, illetve hátránya.   
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Az IP kamerák saját maguk végzik el a digitalizációt, tehát maguk alakítják képpontokká az általuk 

látott valóságot. Ahhoz, hogy a kamerák képfelbontása ne csökkenjen, megfelelően kiválasztott 

NVR egységre is szükség van. 

A hagyományos kamerák nem wifi kapcsolattal, hanem kábelhálózaton keresztül továbbítják az 

analóg jelet a DVR-nek (Digital Video Recorder), amely átalakítja digitális jelnek. Ezek PAL 

szabvány szerint működnek, tehát a felbontás 625 tv sor, amely a valóságban 575 sorban hordoz 

látható információt. [18]  

Az egyetemek esetében az IP kamerák számos olyan plusz lehetőséget biztosítanak, amely 

fontosak lehetnek az oktatási intézmény számára. Ezek a következők: 

➢ Nincs szükség minden egyes kamerát kábellel összekötni a felvevő egységgel, 

➢ Nagyobb képfelbontással rendelkezik, 

➢ Kibővített analitikai funkciókat használ a hagyományos kamerához képest,  

➢ Alkalmas lehet online jelenléti ív készítésre is. 

1.4    Videotömörítési algoritmusok 

Minél részletgazdagabb és hosszabb egy videofelvétel az annál nagyobb adatmennyiséget jelent. 

A biztonsági kamerák fejlődésével a megapixel-ek száma is arányosan növekedett, ezáltal a 

rögzíteni kívánt adatok is egyre több helyet foglaltak el az NVR merevlemezén. Természetesen 

még ilyen esetben az adatok megfelelő tárolásáról gondoskodni kell. Ilyen lehet a nagyobb 

merevlemezek beszerzése, valamint azok tárolása távoli szervereken. Ez mind olyan feladat, 

amelyet előre meg kell tervezni egy rendszer kiépítésénél. Az adatmennyiség csökkentése 

érdekében ajánlatos a megfelelő tömörítési eljárást kiválasztani. Az egyetemi hallgatói jelenléti 

ívkészítő rendszer esetében kulcsfontosságú áttekinteni a rendelkezésre álló videotömörítési 

algoritmusokat. Napjainkban a leggyakrabban alkalmazott tömörítési eljárások a következők: 

➢ MJPEG, 

➢ H.264, 

➢ H.265. 

A tömörítés elsődleges célja a helytakarékosság, ugyanis nem mindegy, hogy egy adott felvétel 

hasonló képminőség mellett mekkora helyet foglal el a merevlemezen. Ezen felül a hálózat 

sávszélességét is számításba kell venni. Amennyiben az IP kamerák tömörített adatokat küldenek, 



 

29 

 

úgy arányosan csökken a szükséges Internetes sávszélesség. Az oktatási intézmények esetében 

ennek nagy jelentősége van. A modern oktatás részeként, számos technikai megoldás kapcsolódik 

a Világhálóra, amelyek leterhelik a rendelkezésre álló sávszélességet. Az egyetemek esetében ezek 

a következők lehetnek: 

➢ Online oktatás (Moodle, Skype, különböző Social Media felületek),  

➢ Számítógépekkel felszerelt tantermek, 

➢ Kutatási laborok, 

➢ Online adminisztrációs tevékenységek.  

Az alábbi harmadik ábrán a különböző tömörítési eljárásokat lehet megfigyelni a generált 

adatmennyiség figyelembevétele mellett: 
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Felbontás Tömörítési 

eljárás 

Kamerák 

száma 

Napok 

 száma 

Napi 

órák 

száma 

Szükséges 

hálózati 

sávszélesség 

Adat-

mennyiség 

1.3MP 

(HD) 

Tömörítés 

nélkül 

24 5 12 16Gbit/s 497TB 

1.3MP 

(HD) 

MJPEG 24 5 12 873 Mbit/s 24TB 

1.3MP 

(HD) 

H.264 24 5 12 145 Mbit/s 4016GB 

1.3MP 

(HD) 

H.265 24 5 12 130 Mbit/s 3613GB 

2MP 

(1080p) 

Tömörítés 

nélkül 

24 5 12 27 Gbit/s 787TB 

2MP 

(1080p) 

MJPEG 24 5 12 1.35Gbit/s 38TB 

2MP 

(1080p) 

H.264 24 5 12 230 Mbit/s 6354GB 

2MP 

(1080p) 

H.265 24 5 12 177 Mbit/s 4904 GB 

10 MP Tömörítés 

nélkül 

24 5 12 135 Gbit/s 3811TB 

10 MP MJPEG 24 5 12 6.6 Gbit/s 185TB 

10 MP H.264 24 5 12 1.1 Gbit/s 31TB 

10 MP H.265 24 5 12 858 Mbit/s 24TB 

 

3. ábra Biztonsági kamerák különböző tömörítési eljárásainak hatékonysága [19] 

A fenti ábrán az adatok előre kalkulált adatmennyiségeket prezentálnak. Mint látható egy 24 

kamerás rendszer lett számításba véve. Feltételezhetően ennyi kamera mennyiségre lehet szüksége 

egy oktatási intézménynek. Ezeket a kamerákat célszerű a tantermek bejára közelében elhelyezni 

a sikeres azonosítás céljából, így figyelemmel lehet kísérni a hallgatók óralátogatását. A 

legnagyobb adatmennyiséget a 10 MP kamerák generálják tömörítés nélkül. Mint ahogyan a 
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táblázatban is megfigyelhető felelőtlenség mellőzni a tömörítés eljárást. A cél a lehető 

leghatékonyabb tömörítési eljárás kiválasztása az optimális pixelfelbontás mellett.  

Feltételezhetően a kamerák reggel 8h és este 20h közötti időintervallumban fognak a legtöbbet 

működni, mivel a tanítás nap közben zajlik és a hallgatók azonosítása is ekkor kell, hogy 

megtörténjen. Ezek a biztonsági kamerák mesterséges intelligenciával vannak ellátva, amelyek 

kepések hatékonyan kezelni a mozgásérzékelési funkciókat, így célszerű napi 12 órás működéssel 

számolni. Mivel a tanítás általában hétfőtől-péntekig zajlik, ezért elegendő heti öt napos 

működéssel kalkulálni.  

1.4.1    MJPEG videotömörítési eljárás 

Az egyik legismertebb tömörítési eljárás a JPEG (Joint Photographic Experts Group), amelyet 

széleskörűen alkalmaznak. Használata által hatékonyan lehet a képi fájlok méretét csökkenteni. 

Jellemző rá, hogy amit egyszer JPEG-be formátumba átalakítottak az bizonyos szintű 

minőségveszteséget szenved el. A tömörítés lényege, hogy csökkentse a redundanciát a képi 

adatban. A minőséget olyan szinten áldozza fel, hogy lehetőség függvényében azt az emberi szem 

ne vegye észre, miközben helyet takarít meg a tárolóegységen. [20] 

A Motion JPEG tömörítési eljárás során minden egyes képkocka JPEG formátumra tömörítődik 

és ezek a képkockák fűződnek össze egy egységes videofolyammá. Előnye, hogy alacsony a 

számítógép igénye, így gyengébb paraméterekkel rendelkező számítógépeknél, illetve digitális 

felvevőegységeknél is jól használható. Jellemzően az 5:1-es tömörítési arány esetében még 

viszonylag jó minőségű képet lehet kapni, míg a 10:1-es arány során már észrevehető a képromlás. 

[21] Az MJEPG abban különbözik az MPEG videótól, hogy a képen látható mozgás mennyiségtől 

függetlenül sem romlik jelentősen a minősége. Az MJPEG jellemzői: 

➢ Alacsony sávszélesség mellett is elsőbbséget élvez a képfelbontás, 

➢ A tömörített képek mérete azonos, 

➢ Napjainkban még mindig ez a legelterjedtebb videotömörítési eljárás.  

Jellemzően 16 fps (kép/másodperc) sebesség mellett a mozgásban levő képeket már videónak lehet 

érzékelni. Ez azonban igen alacsony érték. Az MJPEG a 30 kép/másodperc értéket általában 

problémamentesen tudja tartani még gyengébb felvevőegységek esetében is. Mivel minden kép 

JPEG minőségű, ezért a video minősége várhatóan megfelelő lesz. [22] A megfigyelőrendszerek 
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esetében széleskörűen alkalmazzák, azonban a médiapiacon kevésbé terjedt el, mivel a 

hanginformációt nem tudja tömöríteni. [23] 

1.4.2    H.264 típusú videotömörítési eljárás 

A különböző videó tartalmak növekedésével a két nagyobb nemzetközi szervezet, úgy, mint az 

ITU-T és az ISO/IEC számos video kódolási szabványt dolgozott ki. Ezeket a szabványokat a 

kamerarendszerek többsége támogatja. Érdemes áttekinteni ezeket, mivel a cél a lehető 

leghatékonyabb adattömörítés. 

Az ISO/IEC szabványához tartozik az: 

➢ MPEG-1 (Moving Picture Experts Group), 

➢ MPEG-2, 

➢ MPEG-4, 

➢ MPEG-4 Part 10 AVC (Advanced Video Coding). 

Az ISO/IEC szabványcsaládhoz a következő kódolási eljárások tartoznak: 

➢ H.261, 

➢ H.263, 

➢ H.264. 

A H.264/AVC szabványt a két cég közösen fejlesztette ki. A tömörítési eljárást az MPEG2-hez 

viszonyítva 50%-al sikerült javítani. [24]  

A H.264 akár 80%-al képes csökkenteni fájl méretét a Motion JPEG-hez képest. A szabvány 

alkalmazása előtt gyakran előfordult, hogy a biztonsági kamerák esetében csökkentették a 

felbontás részletességét a digitális adattárolás korlátai miatt. Ez leginkább a 4MP kamerákra volt 

jellemző, mivel már a Full HD felbontás is részletgazdag videofelvételt biztosított a 2592x1520 

felbontás helyett. Az alkalmazott módszer hátránya, hogy ez által a biztonsági kockázat 

növekedett. [25] 

1.4.3    H.265 típusú videotömörítési eljárás 

A H.265 a H.264 utódja, amelyből az következik, hogy a tömörítési hatékonyságot sikerült tovább 

növelni. A H.265-ös szabványt a gyakorlatban többféle képen is szokták nevezni, úgy mint: 

➢ HEVC (High Efficiency Video Codec), 
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➢ MPEG-H Part 2. 

A HEVC működésének a lényege olyan területek keresése a képkockán, amelyek redundánsak, 

tehát nem változnak. Amennyiben ilyen területeket talál a kodek, úgy csak a hivatkozást menti el. 

A blokkok mérete a H.264 esetében 16x16 pixelesek, míg a HEVC alkalmazásakor sokkal 

kisebbek 64x64 pixelesek. Ez precízebb tömörítést tesz lehetővé. [26]  

Az oktatási intézményekben a H.265 szabványt ajánlatos választani, mivel nagy hatékonysággal 

képes adatokat tömöríteni. Mivel az online jelenléti ív készítésre is alkalmas kamerarendszer 

számos kamerából tevődik össze, (akár 24 kamera is alkalmazható egyszerre), ezért célszerű a 

leghatékonyabb képtömörítési eljárást választani. 

1.5    A kamera mesterséges intelligenciája - analitikai funkciók 

Az optimális pixelfelbontás és video tömörítési algoritmus kiválasztása után a kamerák analitikai 

funkcióit is szükségszerű megvizsgálni. Az analitikai funkciók többsége mesterséges intelligenciát 

használ valamilyen szinten. Ez által a kamera folyamatosan tanul, felismeri és értékelni tudja a 

különböző helyzeteket, így csökkentve a téves riasztások számát. A mesterséges intelligenciával 

ellátott kamerák minél hosszabb ideig működnek (napokon, heteken vagy akár hónapokon 

keresztül), annál hatékonyabbakká vállnak, így a hallgatókat sokkal precízebben tudják 

azonosítani. A rendszer nem titkolt célja, hogy minél több hallgatót minél hatékonyabban 

azonosítson. Az egész jelenléti ívet készítő rendszer elbukhat azon, ha a kamerák nem tudják a 

megfelelő hibahatáron belül azonosítani a tanulókat. Hibás azonosítás során előfordulhat, hogy a 

rendszer nem regisztrálja a hallgatót, így őt akár hiányzónak is elkönyvelheti, holott a tanórán részt 

vett. Ebből akár kellemetlen helyzet is keletkezhet, így az analitikai funkciókon nagyon sok múlik. 

Ahhoz, hogy kamera képes legyen elkészíteni a hallgatói jelenléti ívet a következő analitikai 

funkciókkal kell, hogy rendelkezzen: 

➢ Arcérzékelés, 

➢ Arcazonosítás, 

➢ Emberszámlálás, 

➢ Black and white list, 

➢ Deep Learning. 
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Az analitikai funkciók a kamera mesterséges intelligenciájának részét képezik. Olyan biztonsági 

kamerát kell választani a gyakorlatban, amelyek tartalmazzák a fentebb felsorolt összes 

funkciókat, mivel kizárólag azok együttes alkalmazásával lehet elkészíteni a jelenléti ívet. 

Amennyiben ezek közül egy is hiányzik, úgy az automatizált online jelenléti ív nem jön létre. 

1.5.1    Arcérzékelés 

Az ember számára az arc felismerése nem okoz problémát, azonban a biztonsági kamerák számára 

ez egy igencsak összetett feladat. Minél nagyobb képfelbontással rendelkezik a kamera, annál 

hatékonyabban tudja az arcot érzékelni. [27] Ez természetesen nem elegendő a sikeres arc 

érzékeshez, ezen felül beépített mesterséges intelligenciára és számos analitikai funkcióra is 

szükség van.  

Az arcfelismerést az arcérzékelés előzi meg. Az arcdetektálás segítségével a kamera 

automatikusan felismeri az emberi arcot, valamint hatékonyan elkülöníti azt a többi testrésztől. Az 

arcdetektálás során a vizsgálat tárgyát képezi a: 

➢ Fejforma, 

➢ Az arc részleteinek geometriája,  

➢ Bőrszín.  

Az automatikus arcdetektálást nehezítő tényezők lehetnek:  

➢ Részlegesen eltakart arcok (ez lehet szándékos takarás, illetve véletlen),  

➢ A fej pozíciója (elfordítva vagy szemből nézve),  

➢ Részletgazdag, strukturált háttér. [28] 

A gyakorlatban az AdaBoost tanulóalgoritmus által, amelyet Paul Viola és Michael Jones 

szerzőpáros fejlesztett ki a kamera hatékonyan tudja az emberi arcot felismerni. A módszer alapját 

a téglalap alakú régiókból képzett jellemzők alkotják. A legtöbbet alkalmazott módszer a két 

téglalapos régiók egyszerre történő vizsgálata. Az egyik régió az eredeti, míg a másik az integrált 

képet vizsgálja a detektor segítségével. A detektort három fő része lehet bontani. Ezek a 

következők: 

➢ Integrálkép létrehozása, 

➢ Osztályozók tanítása AdaBoost-alapú tanulóalgoritmussal, 
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➢ Az osztályozók kaszkádstruktúrába építése. [29] 

1.5.2    Arcazonosítás 

Az arcbiometria nyilvános elfogadottsága az egyik legelfogadottabb a biometriai azonosítások 

közül. Széles körben alkalmazzák, úgy, mint mobiltelefon-hitelesítés, határ és vámkezelés, 

rendőrségi azonosítások alkalmával. A csalók azonban mindent megtesznek, hogy megnehezítsék 

az azonosítást, illetve, hogy tevésen azonosítsák őket. A modern kamerarendszerek ezeket a 

metaadatokat megpróbálják hatékonyan kezelni, valamint ezen hibalehetőségeket lecsökkenteni. 

[30] 

A mai modern kamerarendszerek a csalás elkerülése céljából két különféle fókuszban elkészített 

képet használnak bemeneti képként. Ezzel a módszerrel könnyen kiszűrhetőek a nagyfelbontású 

2D-s nyomtatott képek, mivel a valódi és a hamis arcok között eltérő a mélységi információ. A 

módszer lényege, hogy kamera a szem, orr, fül, illetve száj közötti távolságot is figyelemmel kíséri. 

[31] Ez egy hatékony megoldás, mivel így nehezebben verhető át a rendszer különböző 

fényképekkel. 

Az oktatási intézményekben azt arcfelismerési technológia egyre inkább elterjed. Pár évvel ezelőtt 

kizárólag biztonsági megfontolásból telepítettek kamerákat, addig napjainkban az automatikus 

regisztráció, valamint a hallgatók érzelmeinek észlelése is előtérbe került. Habár az 

arcfelismerésből fakadó vitákban az iskolák ritkán szerepelnek, ennek ellenére nem szabad 

elfelejteni, hogy lehet, hogy ez az a hely, ahol a hallgató először találkozik folyamatos 

monitorozással. Az arcfelismerő technológia képes kinyerni a videofelvételre mentett 

arcjellemzőket, amelyeket összehasonlít az adatbázisban elmentett arcokkal. Érdemes tudatában 

lenni annak, hogy az arcfelismerés nem olyan pontos, mint az íriszfelismerés, vagy az ujjnyomat 

azonosítás, [32] ennek ellenére sokkal gyorsabb azoknál. Ez előnyös lehet, ha a gyors azonosítás 

elsődleges szempont, mivel a hallgatókat minden egyes tanóra előtt azonosítani kell a tantermek 

bejárata előtt. Az iskolai arcfelismerés előnye a többi biometrikus azonosításhoz képest a: 

➢ Távoli azonosítás,  

➢ Gyorsaság, 

➢ Egyszerre több hallgató felismerése, 

➢ Passzív részvétel az azonosításban, mivel elegendő a kamera előtt elhaladni. 
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Hátrányként fogalmazható meg: 

➢ Ha több hallgató egymást takarva megy be a tanterembe, 

➢ Túl kontrasztos háttér, 

➢ A hallgatók szándékosan takarják az arcukat. 

➢ Az arcfelismerő algoritmus nem megfelelő működése. 

1.5.3    Emberszámlálás 

Ahhoz, hogy az emberszámlálást az NVR sikeresen el tudja végezni dual-lens (dupla lencsés) 

kamerákra van szükség. Az egy lencsés kamerák az embereket tévesen azonosítják, így azok 

számos tárgyat is emberként észlelnek. A változó látási viszonyok, illetve az árnyékok is negatívan 

hatnak ki az emberszámlálásra. Ezzel szemben a dual-lens kamerák két képet készítenek egyszerre 

a személyről, létrehozva a háromdimenziós képet. A módszer lényege, hogy pontosan felmérje az 

emberek egyes paramétereit, úgy, mint a magasságukat és az alakjukat. Továbbá mesterséges 

intelligenciára is szükség van, hogy a kamera idővel megtanulja a hibás emberfelismeréseket 

kezelni, ez által csökkentve a téves azonosítások számát. [33]  

Az emberszámlálást a mindennapi életben széleskörűen alkalmazzák. Ezek a következő területek: 

➢ Tömegközlekedés (járattervezésnél és a kihasználtság mérésénél fontos, mivel hasznos 

információval szolgál a költségek optimalizálását illetően),  

➢ Vendéglátóipar (a megengedett vendéglétszám figyelemmel kísérése), 

➢ Bevásárlóközpontok (számos esetben mérik a látogatók, illetve vásárlók számát, amely 

kihat az üzemeltetési és a közös marketing költségekre, 

➢ Szabadtéri és időszakos rendezvények esetében. [34] 

Az online jelenléti ívkészítő kamera esetében az emberszámlálás egy nagyon hasznos analitikai 

funkció. Nélküle a rendszer kevésbé lenne hatékony. Az emberszámlálást az oktatási 

intézményekben a következő helyeken lehetne alkalmazni: 

Az egyetem bejáratánál. Ez által pontos információval rendelkezne az iskolavezetés, hogy napi, 

heti, valamint havi szintű bontásban hány hallgató látogatja az egyetemet. Egy esetleges tűzeset 

során pedig a biztonsági szolgálatnak, valamint a kiérkező tűzoltóknak is rálátásuk lenne a bent 

tartózkodók számáról. Biztonsági szempontból, illetve életmentés céljából ezek hasznos 

információk lehetnek. 
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A tantermekben bejárati ajtaja előtt. A hallgatók azonosítása mellett a kamerarendszer a 

tanteremben tartózkodó hallgatók létszámáról is pontos információval rendelkezne, továbbá az 

arcfelismerő technológiának köszönhetően név szerint is azonosítaná a hallgatót. Így egy komoly 

és megbízható biztonsági rendszer jöhetne létre.  

1.5.4    Emberszámlálás 

Ahhoz, hogy az emberszámlálást az NVR sikeresen el tudja végezni dual-lens (dupla lencsés) 

kamerákra van szükség. Az egy lencsés kamerák az embereket tévesen azonosítják, így azok 

számos tárgyat is emberként észlelnek. A változó látási viszonyok, illetve az árnyékok is negatívan 

hatnak ki az emberszámlálásra. Ezzel szemben a dual-lens kamerák két képet készítenek egyszerre 

a személyről, létrehozva a háromdimenziós képet. A módszer lényege, hogy pontosan felmérje az 

emberek egyes paramétereit, úgy, mint a magasságukat és az alakjukat. Továbbá mesterséges 

intelligenciára is szükség van, hogy a kamera idővel megtanulja a hibás emberfelismeréseket 

kezelni, ez által csökkentve a téves azonosítások számát. [33]  

Az emberszámlálást a mindennapi életben széleskörűen alkalmazzák. Ezek a következő területek: 

➢ Tömegközlekedés (járattervezésnél és a kihasználtság mérésénél fontos, mivel hasznos 

információval szolgál a költségek optimalizálását illetően),  

➢ Vendéglátóipar (a megengedett vendéglétszám figyelemmel kísérése), 

➢ Bevásárlóközpontok (számos esetben mérik a látogatók, illetve vásárlók számát, amely 

kihat a üzemeltetési és a közös marketing költségekre, 

➢ Szabadtéri és időszakos rendezvények esetében. [34] 

Az online jelenléti ívkészítő kamera esetében az emberszámlálás egy nagyon hasznos analitikai 

funkció. Nélküle a rendszer kevésbé lenne hatékony. Az emberszámlálást az oktatási 

intézményekben a következő helyeken lehetne alkalmazni: 

➢ Az egyetem bejáratánál. Ez által pontos információval rendelkezne az iskolavezetés, hogy 

napi, heti, valamint havi szintű bontásban hány hallgató látogatja az egyetemet. Egy 

esetleges tűzeset során pedig a biztonsági szolgálatnak, valamint a kiérkező tűzoltóknak is 

rálátásuk lenne a bent tartózkodók számáról. Biztonsági szempontból, illetve életmentés 

céljából ezek hasznos információk lehetnek. 
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➢ A tantermekben bejárati ajtaja előtt. A hallgatók azonosítása mellett a kamerarendszer a 

tanteremben tartózkodó hallgatók létszámáról is pontos információval rendelkezne, 

továbbá az arcfelismerő technológiának köszönhetően név szerint is azonosítaná a 

hallgatót. Így egy komoly és megbízható biztonsági rendszer jöhetne létre. 

1.5.5    Black and white list 

A biztonsági kamerák funkciójaként a „black and white list” az utóbbi években széleskörűen 

elterjedt. Fekete és fehér listát ez idáig számos biztonsághoz kapcsolódó területen használnak 

napjainkban. Ezek a következők: 

➢ Az útlevelek ellenőrzésekor rendszeresen alkalmazzák a hatóságok, 

➢ A rendvédelmi szervek a gyanúsítottak ellenőrzésekor, 

➢ Gyanús szervezetek és cégek esetében (ilyen lehet az adócsaláshoz kapcsolódó 

tevékenységek), 

➢ Kaszinótulajdonosok és fogadóirodák is alkalmazzák ezt a módszert, 

Kártékony számítógépes programok, illetve vírusok esettében is hasznos tud lenni eme sajátos 

tulajdonságokkal rendelkező adatbázis. [35] 

A biztonsági kamerák esetében a „black and white list” egy olyan sajátos adatbázist takar, amely 

alapján könnyedén ki lehet szűrni az illetéktelen személyeket. Amennyiben olyasvalaki próbál 

bejutni egy megfigyelt területre, ahova nincsen jogosultsága, úgy a kamera riasztja az élőerős 

védelmet.   

Az oktatási intézményekben is hasznos lehet ez a megoldás Az alkalmazása által a 

beléptetőrendszert kiegészítve hatékonyan lehetne növelni a már kialakított biztonsági szintet. Míg 

egy beléptetőrendszer biometrikus azonosításhoz aktív részvételre van szükség, addig a biztonsági 

kamera passzív részvétel alapján működik. E két rendszert kombinálva jelentősen csökkenthető 

annak az esélye, hogy illetéktelen személy jusson be az intézménybe az élőerős védelem, illetve a 

portai szolgálat tudta nélkül. 

1.5.6    Deep Learning 

Az emberi arc számos információval rendelkezik, amelyet a mesterséges intelligenciának már az 

azonosítás előtt fel kell dolgoznia. Először is meg kell találni az ember arcát, valamint követni azt 

a mozgása során. A hatékonyság érdekében ezt valós időben kell elvégezni. Késedelemnek ilyen 
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esetben nincsen helye, mivel, ha valaki már elhaladt a kamera látószöge előtt és nem történt meg 

az azonosítás, rosszabb esetben az érzékelés, úgy a rendszer értelmét veszti, a biztonság hiányossá 

válik. Jelenleg a biztonsági kamerák másodpercenként 2-3 alkalommal tudják végrehajtani a 

felismerést. [36] 

Az iskolai jelenléti ívkészítő kamerarendszer Deep Learning tudással kell, hogy rendelkezzen. 

Mesterséges intelligencia nélkül a kamera nem lesz képes a hallgatókat felismerni és azonosítani 

őket. Az arcfelismerés során számos probléma jelentkezhet, amelyet a kamerának meg kell tudnia 

oldani. Ezek a következők: 

➢ Az arckifejezés felismerése:  

o Akár egy mosoly is kihathat az arc vonalaira, mivel megváltoztathatja azt. 

o Különböző érzelmi állapotok is kihatnak az arci jellemzőkre. Ilyen lehet: (harag, 

depresszió, szomorúság, boldogság, undor, szégyen, megvetés, szorongás). [37] 

➢ Takarás: 

o Arcjegyek teljes/részletes takarása más objektumok által, 

o A tanterembe való belépéskor a hallgatók akár véletlenül is takarhatják egymást. 

➢ Képminőség: 

o A tantermek fényviszonya, megvilágítása, valamint sötétítés és árnyékolás, 

o Tantermek színe, különböző tárgyakról való fényvisszaverődés (ez leginkább a 

laborokra jellemző)  

➢ Arcjegyek megléte, illetve hiánya: 

o Haj nagysága, haj színe, arcbőr színe,  

o Szakáll, bajusz, tetoválás. [38] 

Áttekintve az analitikai funkciókban és a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket 

megállapítható, hogy a biztonsági kamerák alkalmazása által megvalósítható az online jelenléti 

ívkészítő rendszer az oktatási intézményekben. 

1.6    Hőérzékelős kamerák 

Az oktatási intézményeket kötelezően fel kell szerelni tűzjelző rendszerekkel és érzékelőkkel. Ezt 

a törvény is előírja. Az elektronikus tűzjelző rendszer működésének lényege, hogy tűz esetén 

érzékel, jelez és riaszt, ezzel is csökkentve az anyagi károkat. A legfontosabb azonban az emberi 
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élet megóvása, ahol kulcsfontosságú a tűz kezdeti szakaszában történő riasztás. A következő 

tűzjelző rendszereket különböztetjük meg: 

➢ Hagyományos hurkos kialakítású, 

➢ Címzett hurkos kialakítású, 

➢ Analóg intelligens, 

➢ Interaktív tűzjelző. [7] 

Az úgynevezett „hagyományos” érzékelők mellett a hőérzékelésre képes kamerákat is ajánlatos 

alkalmazni az egyetemeken, ezzel is növelve a tűvédelem biztonsági szintjét. A hőkamera 

működésének lényege, hogy minden olyan anyagot érzékel, amely melegebb, mint az abszolút 

nulla fok. Azok a tárgyak, amelyek ettől melegebbek azok elektromágneses sugarat bocsájtanak 

ki infravörös tartományban, amelyet az emberi szem képtelen észlelni, de a kamera ezeket jól látja. 

Azért, hogy az emberi szem számára ez látható legyen a kamera hőmérsékleti képpontokat jelenít 

meg a kijelzőn. Az érzékelő pixele, azaz képpontja, hőmérséklet érzékelőket tartalmaz. [39]  

A termikus érzékenység, más néven NETD (Noise Equivalent Temperature Difference) egy 

igencsak fontos paramétere a biztonsági kameráknak, ugyanis ez alapján ki lehet fejezni a 

legkisebb hőmérsékleti különbségeket is. Ezt az értéket milikelvinben (mK) adják meg. Minél 

kisebb ez az érték, annál hatékonyabb a hőkamera. [40] A következő fontosabb értékhatárokat 

különböztetjük meg: 

➢ <40mK – nagyon jó érték, 

➢ <50mK – jó érték, 

➢ <60mK – átlagos érték, 

➢ <70mK – gyenge érték, kevésbé észleli hatékonyan a hőkülönbséget a kamera. [41] 

Az egyetemeken számos olyan tanterem, valamint laboratórium található, ahol ajánlatos lehet 

hőérzékelős kamerákat elhelyezni. Ezek a következők: 

➢ Szerverszoba, 

➢ Raktárak, 

➢ Különböző laboratóriumok, 

➢ Számítógépes termek, 
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Adminisztratív tevékenységeket végző termekben, ahol sok a számítógép és a papírológia. Ilyen 

lehet az iskolai ügyintézők termei. 

A hőérzékelős kamerák minden esetben hasznosak. A fentebb felsorolt termekben a nap 24 

órájában ritkán tartózkodnak, azonban a számítógépeknek és az elektronikai berendezések 

köszönhetően előfordulhat, hogy ott tűz keletkezik. Ilyen esetben az időbeni észlelés és riasztás 

kulcsfontosságú. A biztonsági hőérzékelős kamerák egy esetleges tüzet gond nélkül kepések 

nyomon követni, illetve a téves riasztások számát is csökkenthetik, mivel a kamera képének 

segítségével leellenőrizhető, hogy az adott helységben keletkezett-e tűz?  

Amennyiben az online jelenléti ívkészítő kamera termikus hőérzékelővel van ellátva az analitikai 

funkciók mellett, úgy azt a tűzvédelemben is széleskörűen lehetne alkalmazni. Ezen felül a 

hallgatók mozgását is képes folyamatosan nyomon követni, valamint név szerint azonosítani is 

tudja őket. 

1.7    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben a modern biztonsági kamerarendszerekkel foglalkoztam. Megvizsgáltam a 

jelenléti ívkészítéshez szükséges analitikai funkciókat. Ezek a következők voltak: arcérzékelés, 

arcazonosítás, emberszámlálás, black and white list, valamint termikus hőérzékelő. 

Megállapításom, hogy a felsorolt analitikai funkciókat alkalmazva adott a lehetőség arra, hogy 

biztonsági kamerák segítségével online hallgatói jelenléti ívet lehessen készíteni. 

Áttekintettem a leggyakrabban használt videotömörítési eljárásokat, abból a célból, hogy 

csökkenteni lehessen a kamerák által generált adatmennyiségeket. Számításaim alapján a H.265-

ös kódolási eljárás nyújtja a lehető legnagyobb hatékonyságot ezen a területen. Minél nagyobb egy 

kamerafelbontás, annál nagyobb adatmennyiséget generál, ezért célszerű a H.265-ös szabványt 

alkalmazni.  

Megállapítottam, hogy amennyiben termikus hőérzékelővel rendelkezik a biztonsági kamera, úgy 

abban az esetben a tűzvédelem részét is képezhetné. Továbbá felsoroltam azokat a egyetemi 

helyiségeket, ahova ajánlatos lenne ilyen típusú kamerákat telepíteni. 
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2    BLOKKLÁNC TEHNOLÓGIA 

Ebben a fejezetben a blokklánc technológiával foglalkozok. Ez egy teljesen új technológia, 

amelyet az élet számos területén lehet alkalmazni. Bemutatom a blokklánc felhasználásának 

különböző lehetőségeit. A kutatásomban a legnagyobb hangsúlyt a blokklánc alapú adattárolási 

megoldásokra fektetem. Vizsgálom az ebben rejlő lehetőségeket, mivel a „hagyományos” felhő 

alapú tárhelyekről számos esetben kiderült, hogy nem nyújtanak kellő biztonságot. Külön 

aggodalomra adhat okot, ha érzékeny adatokat tárolásáról van szó. Az egyetemi hallgatói jelenléti 

ív, valamint a hallgatókról készült videofelvételek mindenképpen érzékeny adatoknak 

minősülnek, amelyek kompromittálódását meg kell előzni. A Check Point Software és a 

Cybersecurity Insiders ezt a kérdést vizsgálta az általuk kiadott 2020-as felhőbiztonsági 

tanulmányukban, hogy a nagyvállalatok biztonsági személyzetei hogyan vélekednek arról, amikor 

a vállalatok nyilvános felhőket használnak az adatok tárolására és a különböző munkafolyamatok 

rögzítésére. A kutatásban részt vett 650 kiberbiztonsági szakemberek 75%-a ebből kifolyólag 

„rendkívüli” módon aggódik, mivel nem találják azt kellőképpen biztonságosnak. Ezen felül 

kifejtették azon álláspontjukat, miszerint: 

➢ 68%-uk gondolja úgy, hogy a nyilvános felhőplatformok hibásan vannak konfigurálva, 

➢ 52%-uk szerint nem elég biztonságosak az interfészek, 

➢ Valamint 58%-uk szerint jogosulatlanul is könnyen elérhetőek. [42] 

Kutatom továbbá a blokklánc specifikus jellemzőit is az egyetemi blokklánc létrehozása előtt. Nem 

utolsó sorban pedig az okos szerződésben rejlő lehetőségeket vizsgálom, mivel fontos részét 

képezi a hallgatói jelenléti ívkészítő rendszernek. 

2.1    Mi a blokklánc? 

A blokklánc számos blokkból tevődik össze, amelyet a bányászok hoznak létre. Ezek a blokkok 

időrendi, illetve bányászati sorrendben egymással összekapcsolódva egy láncot képeznek. Ezek 

fenntartása a bányászok feladata, így függetlenítve a rendszert a központi bankoktól, azok 

befolyásától. Egy blokklánc minél hosszabb, annál biztonságosabb.  

A blokkláncot nevezhetjük akár főkönyvnek is, ebben az esetben a lapok egy-egy blokkot 

jelentenek. A főkönyvek minden bányásznál megtalálhatóak, ezért az övéké a megosztott 
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felelősség is, így megkerülve az olyan szervezeteket, akik különböző adatvagyonok felett 

ellenőrzést gyakorolnak.  

A nagymennyiségű adatok megjelenésével (Big Data) a hálózatok gyakran túlterhelté válnak. A 

blokkláncok a megosztottságukból kifolyólag lehetővé teszik a hatékonyabb adatfeldolgozást és 

költségcsökkentést. A feldolgozás szétosztásával pedig pozitívan befolyásolják a dolgok internetét 

(Internet of Things - IoT).  [43]  

Számos informatikus és különböző szakember vélekedik úgy, hogy a blokklánc technológia lesz 

az új innovációs hullám. Meglátásaik szerint olyan technológiává fog válni, mint a gőzgép, az 

energiaellátás, az információ, valamint az internetes technológia. [44] 

A blokklánc első blokkja a genezis blokk, erre épül a többi. Ezt követően minden blokk 

kapcsolódik az előző úgynevezett szülői blokkhoz. A blokk fejlécből és testből áll. A felépítésük 

a következő: 

➢ Blokk verzió: a blokk érvényesítéséhez szükséges szabályokat tartalmazza, 

➢ Szülői blokk hash kivonat: ez egy 256 bites érték, amely minden esetben az előző blokkra 

mutat. Ez nélkül a lánc nem jöhetne létre, 

➢ Merkle fa gyökér kivonat: az összes blokk minden tranzakciójának a kivonatát képezi, 

➢ Időbélyeg: aktuális időbélyeg másodpercenkénti lebontásban. Ez a hitelesítéshez 

szükséges, 

➢ nBits: az aktuális hash érték kompakt formátumban kifejezve, 

➢ Nonce: 4 bájtos mező, amely 0-val kezdődik és folyamatosan növekszik a hash számítások 

alkalmával. [45] A negyedik ábra a blokklánc struktúráját mutatja be. 
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4. ábra. Blokklánc struktúra [46] 

A blokklánc felépítésében fontos szerepet játszik még a: 

➢ Node más néven csomópont. A blokklánc számos csomópontból tevődik össze, amely 

annak önálló részét képezi. Ezen felül biztosítja a hálózat működését, mivel adatokat tud 

fogadni, küldeni, készíteni, illetve tárolni.   

➢ Hashing egy olyan matematikai művelet, amellyel bármilyen hosszúságú adatot adott 

hosszúságra képezhetünk le a kriptográfia segítségével. Az így kapott kódot általában a 

tranzakció igazolására, hitelesítésére és azonosítására használják. [47] 

➢ Hard Fork egy olyan erős elágaztatást jelent, amely a fejlesztések során jön létre. Ilyen 

esetben az új verzió nem kompatibilis a régi protokollal. A csomópontoknak frissíteniük 

kell az új verzióra. Amennyiben ezt nem teszik meg, úgy a továbbiakban az új blokkot nem 

tudják összekapcsolni a régebbi blokkláncal. Ezzel a módszerrel lényegében egy új 

blokklánc jön létre. Az ötödik ábra egy Hard Fork elágazást szemléltet. 
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5. ábra. Blokklánc Hard fork [48] 

➢ Soft Fork gyenge elágaztatást jelent, amely a frissítés után is kompatibilis az előző 

verzióval. Általában a változás kicsi, továbbra is nagy a hasonlóság a régi és az új szoftver 

között. Azonban, ha a node szeretne megfelelni az új szabályoknak, úgy a frissítést el kell, 

hogy fogadja. Az alapszoftverrel az új protokoll már nem fog működik. Erre az egyik 

legjobb példa, amikor a blokk méretén változtatást eszközölnek. Ha a régi blokk mérete 1 

mb volt az új pedig 2mb-ra lett megnövelve, értelemszerűen a régi blokk az 1 mb-nál 

nagyobb adatokat nem tudja kezelni. [49] A hatodik ábra a Soft Fork elágazást prezentálja. 

 

6. ábra. Soft fork [50] 

2.2    A nyilvános és privát blokkláncok tulajdonságai 

A nyilvános blokklánchoz bárki csatlakozhat és részt vehet annak működtetésében. 

Decentralizáltságának köszönhetően a döntéshozatalt és az érvényesítést külső behatástól 

függetlenül a Proof of Work, valamint a Proof of Stake mechanizmus hatja végre. Minden 

résztvevő működtetheti a csomópontokat, illetve bányászat útján a blokklánc tokenjét saját 

kapacitásától függően létrehozhatja. Az átláthatóság érdekében minden adat nyilvános. [51] Ez 

nem kedvez az érzékeny iskolai adatoknak, ezért a nyilvános blokklánc választása nem megfelelő.  
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A hálózaton belül bárki írhat, olvashat, és auditálhatja az aktuális tevékenységét. A csomópontok 

összegyűjtik a tranzakciókat, valamint ellenőrzik azok érvényességét és elindítanak egy 

konszenzusos protokollt a blokkok láncba történő kapcsolása céljából. Előfordulhat, hogy 

egyszerre két blokk is csatlakozni szeretne a blokklánchoz, ezért a blokk akkor tekinthető 

megerősítettnek, ha azt legalább 6 másik követi. [52] 

A nyilvános blokklánc hátránya, hogy működése igencsak áramigényes. Ez tulajdonképpen a 

decentralizációból, illetve a nyilvános főkönyvből adódik. A szabályok betartásáért a hálózat 

minden tagja felel, mivel részt vesznek a tranzakciók hitelesítésében. Ez a művelet, illetve a 

blokklánc fenntartása hatalmas árammenyiséget igényel. A nyilvános blokkláncba, amit beírnak 

azt utólag megváltoztatni nem lehet, mivel a blokkok egymásra épülnek. [53] A GDPR-nak való 

megfelelés ezért komoly aggályokat feltételez a blokklánc esetében, mivel kimondja, hogy a 

felhasználónak joga van a saját adatai törléséhez. A nyilvános blokklánc technológia oly módon 

működik, hogy az elosztott főkönyvben tárolt adatokat nem engedi kitörölni, mivel ez által a 

blokkok sérülnének, a blokklánc használhatatlanná válna. Ezzel a kérdéskörrel számos szervezet 

foglalkozik, úgy az IBM, mint az EU Blockchain Megfigyelő Bizottsága is. [54] 

A publikus blokklánc számos felhasználó számára elérhető, ugyanúgy, mint a nagyobb amerikai 

cégek szolgáltatói a Google és a Microsoft. Ezen cégek természetesen az amerikai kormány 

követelményei és törvényrendelete szerint működnek, azok betartása mellett. A publikus 

blokklánc azonban számos kérdést felvet. Ezek a következők: 

➢ A blokklánc egységes normái még nem készültek el, ezért szükségszerű meghatározni az 

új jogokat és kötelezettségeket. De vajon ki határozza majd meg ezeket? 

➢ Megváltozott a nézőpont is. Idáig különböző törvények és előírások hatására vált valami 

megbízhatóvá. A nyilvános blokklánc megkerüli a hatóságokat, helyette magában a 

számítógépes programba kell megbízni. Lehetséges ez? 

➢ Az emberek a matematikai törvényekben mennyire bíznak? A kulturális és társadalmi 

eltérés ellenére vajon az emberek bízni fognak egy új rendszerben, annak működési 

struktúrájában? [55] 

A nyilvános blokklánc felépítéséből adódóan érzékeny adatok tárolására nem alkalmas, mivel 

azokat bárki megtekintheti. Kijelenthető, hogy az oktatási intézmények esetében a hallgatókról 

készült videofelvételeket nem érdemes nyilvános blokkláncokban tárolni.  
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A privát blokkláncokat magánjellegű blokkláncoknak is szokták nevezni, mivel kizárólag azok 

használhatják, akik „meghívóval” rendelkeznek. A hálózati szabályok eltérhetnek, ugyanis 

ezeknek a szabályozását az alkotójuk határozza meg. A felhasználók a szabályozásba nem 

szólhatnak bele, azokat nem módosíthatják. Különösen érzékeny adatok esetében előnyös lehet ezt 

a megoldást választani. Külföldön az egészségügyben már használják a privát blokkláncot. [56] 

Üzleti titkok megőrzésében gyakran ezt a technológiát választják a nagyobb cégek. 

Az iskolai videofelvételek tárolása során ajánlatos a privát blokkláncon elgondolkodni, mivel 

érzékeny adatokról van szó, amely a hallgatók személyes adatait tartalmazza. Ez esetben két 

lehetőség közül lehet választani: 

➢ Már meglévő privát blokklánchoz való csatlakozás. Ezek a következő rendelkezésre álló 

kész megoldások lehetnek: FileCoin és az IPFS. 

➢ Egyetemi privát blokklánc létrehozása saját szabályozás mellett. 

A privát blokklánc a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

➢ A blokklánchoz való csatlakozáshoz meghívóval kell rendelkezni. Ennek birtokában lehet 

kérelmezni a kapcsolódást, amelyet minden esetben azonosítás előz meg. 

➢ A privát blokkláncokra jellemző, hogy emberi beavatkozást igényelnek (napi 

adminisztráció, hibaelhárítás, javítás).  

➢ Minimális szintű központosítás szükséges, amely bizonyos mértékű centralizációhoz vezet. 

Ez az emberi beavatkozás szükségszerűségéből adódik. Ilyen lehet a jogosultságok 

kezelése, blokklánc karbantartása, működési szabályzat meghatározása. Fontos a 

megbízható csomópontok létrehozása. [57] 

Azok a felhasználók, akik csatlakoznak a hálózathoz részt vesznek annak működtetésében és 

fenntartásában. [58] Nem mellesleg a blokklánc használatért fizetni kell. Az alábbi ábra a 

nyilvános és a privát blokklánc közötti különbségeket szemlélteti: 
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Blokklánc típusok 

Tulajdonságaik Nyilvános Privát 

Hozzáférés Bárki számára hozzáférhető Kizárólag a meghívott 

felhasználók számára 

Ki írhat a blokkáncba? Akárki Regisztrált, belépési 

engedéllyel rendelkező 

felhasználók 

Felhasználók száma Millió felhasználó Néhány száz felhasználó 

Biztonság Proof of Work, Proof of Stake Előre jóváhagyott résztvevők 

Sebesség Lassú (akár 10 perc is lehet a 

tranzakciós jóváhagyás) 

Gyors (néhány másodperc 

alatt elegendő a 

jóváhagyáshoz) 

Résztvevők Névtelen Ismert, azonosított 

 

7.  ábra. Különböző blokklánc típusok tulajdonságai, (saját szerkesztéssel módosított) [59] 

2.3    Blokklánc technológia gyakorlati felhasználásának területei a 

mindennapokban  

A választások során alkalmazni lehet a blokkláncban rejlő lehetőségeket. Számos országban 

hallani választásokkal kapcsolatos visszaélésekről, csalásokról, továbbá gyakori probléma az 

alacsony részvételi arány. Elképzelhető, hogy az online szavazás által növelni lehetne a résztvevők 

arányát. A Horizon State megoldása az, hogy a digitális szavazóurnák blokklánc alapon 

működjenek.  A szavazó urnák a blokkláncon lennének futtatva, így a manipuláció kizárható lenne.  

A blokklánc megoldás alkalmazható a rászorulóknak való segítségnyújtásban is. Az adományok 

3.5 százalékát különböző költségek és tranzakciós díjjak teszik ki, továbbá a nemzetközi 

segélyszervezetek által küldött segélyeknek a 30 százaléka nem éri el a célját. Ennek több oka 

lehet, úgy, mint a rossz irányítás, harmadik fél költségei, illetve a lopás gyanúja. A blokklánc 

segítségével a teljes adomány nyomon követhető, mivel az adományozót a rászorulóval 

közvetlenül össze lehet kapcsolni. Dél-Afrika egyes vidéki iskoláiban már működik ez a rendszer. 

[60] 
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A médiaiparban is kamatoztatni lehet a blokklánc alapú megoldásokat, főleg az okosszerződések 

alkalmazása által. A zenészek okos szerződéseket köthetnek a kiadóval. Ennek előnye, hogy a 

decentralizált és teljesen átlátható szerződések megkötésével lehetővé válik az, hogy időben ki 

legyenek fizetve, illetve, hogy siker esetében akár magasabb jogdíjban részesüljenek. Az okos 

szerződés az előre meghatározott feltételeket végrehajtja mindenféle külső behatás nélkül. Nem 

utolsó sorban a Spotify megszerezte 2017-ben a média blokkláncot. [61] 

Az egészségügyi ellátás javítása érdekében fontos az egészségügyi eszközök adatainak hatékony 

kezelése. A mesterséges intelligencia alkalmazása által ezek az eszközök kepések hatékonyan 

működni, ehhez viszont számos adatra van szükségük. Ezeket az adatokat a blokkláncban lehet 

tárolni. Fontos szempont, hogy személyes adatok ne, helyette általános információk kerüljenek 

rögzítésre. Ilyen lehet egy betegség számos tünetének a rögzítése. Az okos EKG gép, amennyiben 

hozzáfér a blokkláncban eltárolt adatokhoz, úgy időben felismerheti a betegség tüneteit, jelezhet 

ezt az orvosnak, így a gyógykezelés hamarabb megtörténhet. [62] 

A gépjárműadatok nyilvántartása a blokkláncban számos problémát megoldhat. Alkalmazása által 

minden fontosabb adatot egy helyen lehetne tárolni, amely a személygépjárművekhez tartozik. 

Ezek a következők: 

➢ Műszaki adatok, 

➢ Káresemények adatai, 

➢ Okmányban szereplő adatok. 

Amennyiben a műszaki vizsga ideje következik, úgy a blokklánc értesítést küld erről a 

személygépkocsi tulajdonosának. A rendszeren keresztül előre időpontot is lehet foglalni. 

Nem utolsó sorban pedig az ingatlanpiacon is alkalmazható a blokklánc technológia, ahol számos 

vevő és eladó található.  A különböző ügyintézőkre és ügyvédekre tetemes feladat hárul. Blokklánc 

technológiát alkalmazva, mint ahogyan azt teszik az USA ingatlanpiacán is, az okos szerződések 

által a közvetítők kikerülhetőek, így a hosszantartó folyamatok lerövidíthetőek, mint például a 

hitelügyintézés és a címnyilvántartások rendezése. 

2.4    Blokklánc jellemzői 

A blokklánc a következő fontosabb jellemzőkkel rendelkezik, amelyet a mindennapi életben is ki 

lehet használni: 
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➢ Magas fokú integritás - A rendszer nyilvános ellenőrizhetőséget biztosít mindenki számára, 

mivel nincsen központosított felügyelet, amelyben kizárólagosan meg kellene bízni. Az 

integritás biztosítja az információk védelmét a jogosulatlan módosításoktól, illetéktelen 

manipulációktól, így növelve a blokklánc biztonságát. [63] 

➢ Széleskörű hozzáférhetőség - Az Európai Parlament még Covid idején is folyamatosan 

vizsgálja a blokklánc technológiában rejlő lehetőségeket. Elemzésében a mesterséges 

intelligencia után a második helyen szerepel az új bevethető technológiák sorában. Vírus 

idején az emberek és a szervezetek bizalmatlanok lehetnek egymással szemben a 

fertőzöttség tekintetében, ezért mutatkozik szükség egy hiteles felületre, amely még az 

országhatárokon is átnyúlik. A koronavírus egy újabb lehetséges hullámában az Imunity 

Passport, mint új útlevél valószínűleg fog jelenni. Ennek alapja a blokklánc technológia is 

lehet. A blokkláncban el lehet menteni a Covid teszt eredményeit, valamint a korházi 

jelentéseket is, úgy, hogy felesleges személyes adatok tárolására nincsen szükség. [64]  

➢ Megbízható működés - A blokklánc főkönyvébe adott a lehetőség arra, hogy az orvosok 

adatokat tápláljanak be. Járvány idején így javítani lehet a kezelési diagnosztika 

pontosságán és hatékonyságán úgy, hogy közben az orvosok csökkenteni tudják az egymás 

közti személyes kontaktusok számát. Az Európai Parlament vizsgálata alapján a főkönyv 

megbízhatóságának következtében naponta akár több százszor is frissíteni lehet a 

blokklánc csomópontjait az új bejövő adatok függvényében. [65] 

➢ Gyors elérhetőség és rendelkezésre állás - A nyilvános blokklánc tulajdonságából adódóan 

az mindenki számára hozzáférhető és olvasható. A WHO, a Microsoft, az IBM és az Oracle 

támogatja a MiPasa platformot, amely főkönyvébe a Világ minden tájáról adatokat 

rögzítenek. A főkönyvben minden ország neve megtalálható csoportosítva a fertőzöttség 

szerint. A blokklánc napi szintű részletes adatokat képes szolgáltatni vírusfertőzéssel 

kapcsolatban. [66]  

➢ Okos szerződés támogatásának lehetősége - Az okos szerződés által adott a lehetőség a 

blokklánc széleskörű alkalmazására. Ezeket a szerződéseket projektfinanszírozáshoz, 

logisztikai feladatokra és publikus adatbázisokhoz való hozzáférésre használják a 

leggyakrabban. Minden olyan területen alkalmazzák, ahol a bizalomnak fontos szerepe 

van. Országhatárokat átívelő szállítmányozásban, külkereskedelmi ügyletek 

lebonyolításában növeli a felek közötti megbízhatóságot. [67] 
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2.5    Okos szerződések 

Az okos szerződés segítségével az NVR összekapcsolható a blokklánccal, valamint képes az 

adatok automatizált mentésére is. Képes szabályozni a hozzáférési jogokat, ehhez mindössze a 

szerződési feltételeket kell meghatározni. 

Az okos szerződés vagy más néven (Smart Contract) olyan blokklánc technológián alapuló 

megoldás, amely automatikusan hajtja végre a benne meghatározott feltételeket egy külső 

harmadik fél, mint végrehajtó személy megkerülése által. Ilyen esetben nincsen szükség ügyvédre 

a szerződés megkötésekor sem annak érvényesítésekor. Kizárólag olyan utasításokat hajt végre, 

amelyek a szerződési feltételekben előre meg lettek határozva. Ezeket a feltételeket triggereknek 

hívják. Az okos szerződés megkötésekor a következő 4 feltételre van szükség: 

➢ Szerződés tárgyára, amelyről valójában szól a szerződés, 

➢ Feltételek pontos meghatározására. Kizárólag azok teljesülése esetén hatódhatnak végre a 

szerződésben foglaltak, 

➢ Hitelesítésre. A digitális aláírással hitelesíteni kell a szerződés tárgyát, valamint annak 

feltételeit, 

➢ Nem utolsó sorban pedig egy blokkláncra is szükség van, ahol létrejöhet a szerződés. [68] 

Az okos szerződés tulajdonságai: 

➢ Folyamatosan önmagát ellenőrzi, 

➢ Önmagát futtatja a blokklánc csomópontjain, ezért elérhető a nap minden órájában. A 

felhasználóknak mindössze internet csatlakozásra van hozzá szükségük.  

➢ Manipulálhatatlan, mivel a kódot utólag módosítani nem lehet. A betáplált adatokat idegen 

nem tudja felülírni. [69] 

Az okos szerződés életútja nem módosítható, annak tartalma végrehajtásra kerül. Általa 

költségeket lehet megtakarítani, úgy, mint a perek és a végrehajtás költségei. [70] 

Az okos szerződés előnyei a következők:  

➢ Biztonságos, mivel titkosítottan van elosztva a különböző csomópontok között, így a 

szerződés nem tud elveszni, mindig hozzáférhető. 
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➢ Korrupciómentes a működése. Külső felek nem férnek hozzá, nem szólhatnak bele a 

működésébe. 

➢ Államhatárok és az országok bíróságai nélkül is működőképes. Nincsen szükség harmadik 

fél nyilvántartására sem felügyeletére, akik a szolgáltatásokért cserébe anyagi 

juttatásokban részesülnének.   

➢ A szerződésben foglaltak automatikusan és változtatás nélkül végrehajtódnak. [71]  

Az okos szerződés hátrányai: 

➢ Emberi hibák. Mivel az okos szerződés kódját emberek írják, ezért előfordulhatnak benne 

hibák. Amennyiben ezt a programozó nem veszi észre időben, úgy a hibás okos szerződés 

bekerülhet a blokkláncba, ahol olyan feladatot hajt végre, amely a feleknek nem megfelelő. 

A blokkláncban levő hibás okos szerződés kódját utólag nem lehet módosítani. 

➢ Jogi problémák. Az okos szerződések jövőképe állami jogszabályozás hiányában 

bizonytalan. Nem tudni, hogy mi fog történni akkor, ha az állami szervek szabályozni 

kezdik a szerződéseket.  

➢ Decentralizációs struktúrából adódó negatívum. Jogsérelem esetén nincsen olyan központi 

szerv, aki kárpótolhatná a felhasználót. [72] 

2.6    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben bemutattam a blokklánc technológiát, kitértem annak strukturális felépítésére. 

Kutattam a nyilvános és privát blokkláncban rejlő lehetőségeket. Erre azért volt szükség, mivel 

szerettem volna megtudni, hogy melyik megoldás lenne az optimálisabb a jelenléti ívkészítő 

rendszer adattárolása szempontjából. Megállapításra került, hogy a nyilvános blokkláncban nem 

érdemes érzékeny adatokat tárolni, ezért a jelenléti ívkészítő rendszer esetében a privát blokklánc 

a jobb választás.  
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3    ADATTÁROLÁSI MEGOLDÁSOK 

Ebben a fejezetben a különböző adattárolási architektúrákat tekintem át. A hallgatói jelenléti 

ívkészítő rendszer esetében az elsődleges adattárolás az NVR (Network Video Recorder) 

merevlemezén történik. Ez után kerül sor az adatok mentésére a blokkláncban. Az NVR számos 

video tárolási megoldást alkalmaz, ezek áttekintése szükségszerű a jelenléti ívkészítés 

aspektusából. Az NVR kiválasztásánál a videotárolási architektúrák fontos szempontot játszanak, 

mivel elsődlegesen itt tárolódnak el az adatok. Másodlagos, hosszútávú adattárolás céljából viszont 

szükségszerű áttekinteni a centralizált és decentralizált megoldásokat és kiválasztani a legjobbat 

adatbázisbiztonság szempontjából. Vizsgálom továbbá az On-Chain és Off-Chain adattárolási 

megoldásokat is. A hosszútávú adattárolása céljából szükséges megvizsgálni a már rendelkezésre 

álló kész blokklánc adattároló mechanizmusokat. Erre azért van szükség, mivel ezen információ 

birtokában el lehet dönteni, hogy melyik a jobb adattárolási megoldás az egyetemek számára? 

Amennyiben blokklánc alapú adattárolás mellett tesszük le a voksunkat, úgy két lehetőség áll a 

rendelkezésünkre. Az egyik megoldás az, ha bérlünk egy adattárolásra alkalmas kész blokkláncot 

a másik megoldás viszont az lenne, hogy mi magunk hozunk létre egy saját blokkláncot. Ebben az 

esetben feltételezhetően még nagyobb adatbázisbiztonságot tudunk kialakítani, mivel 

kizárólagosan mi határozzuk meg a saját blokkláncunk irányelveit és nem egy harmadik fél előre 

meghatározott feltételeit kell elfogadnunk. 

3.1    Általános NVR video tárolási architektúrák 

Az NVR egységek által alkalmazott fontosabb adattárolási architektúrák az nyolcadik ábrán 

tekinthetőek meg. 
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8. ábra. Tároló architektúrák [73] 

A tárolási architektúrák fontos szerepet játszanak a video fájlok rögzítésében, mivel ezek nagy 

mértékben kihatnak a videofelvételek biztonságos tárolására.   

➢ DAS – Direct Attached Storage, a megosztott adatok tárolásának klasszikus módja a 

szerveren elhelyezett merevlemezek használata által. Nagyon sokáig használták ezt a 

megoldást. Hátránya, hogy amennyiben a szerverek leállnak, úgy a tárolók is elérhetetlenné 

vállnak. Nem utolsó sorban a DAS rendszer üzemeltetése tetemes költségekkel jár. Ilyen 

lehet a jogosultságkezelés, partícionálás, illetve egyéb adminisztrációs kiadások. Ez nem 

egy esetben elérheti a beszerzésre fordított összeg 40 százalékát. [74] 

➢ NAS – Network Attached Storage, egy fájl szintű adattároló eszköz, amely a számítógépes 

hálózathoz csatlakoztatva biztosítja az adatok megfelelő menedzselését a felhasználók 

között, legyenek azok akár egy másik földrészen is. Ezen felül internetkapcsolat 

segítségével bárhonnan elérhetőek. A tárolt adatok megoszthatóak, védhetőek a 

felhasználói engedélyek megfelelő beállításával. [75] A NAS saját operációs rendszerrel 

ellátott cél hardver, amely stabil működést tesz lehetővé. Számos platformról elérhető, úgy 

Linux, mint Windows alapú számítógépekről, illetve mobileszközökről. Leggyakrabban 

két NAS modellt különböztetnek meg, ezek az átlagfelhasználói, illetve üzleti modellek. 

[76] 



 

55 

 

➢ NAS előnyei: 

o Szabványos Ethernet és IP protokoll használata,  

o Kiterjedése korlátlan,  

o Fájlkezelés optimális teljesítménnyel,  

o A DAS-hoz képest sokkal jobban méretezhető. 

➢ NAS hátrányai: 

o LAN túlterhelés/torlódás előfordulhat,  

o Általában speciális operációs rendszert alkalmaz, 

o A központosított fájlkezelés nem felel meg bizonyos blokk szintű hozzáférést igénylő 

alkalmazásoknak. [77]  

➢ SAN – Storage Area Network, alrendszerekből és kapcsolókból áll. A merevlemezeket 

tartalmazó eszközök valamilyen gyors kapcsolaton keresztül egyfajta hálózatba vannak 

szervezve. Ez az alhálózat pedig a kapcsolókon keresztül elérhető a szerverek számára. A 

SAN jellemzően FibreChannel (FC) vagy IP felett elterjedő iSCSI protokollt használja. 

[78]  

➢ RAID – Redundant Array of Independent Disk, egy olyan megtöbbszörözött 

tárolóegységet jelent, amelyet a rendszer és a felhasználó egyetlen tárnak lát. Minimum két 

darab merevlemezt használ. A RAID nem egy konkrét módszer – több alfaja is ismert. Az 

NVR-ek többsége támogatja a RAID megoldásokat. Ezek a következők: RAID 0, RAID 1, 

RAID 5 és a RAID 10. [79] 

➢ RAID 0 gyors működést tesz lehetővé, mivel a tárolóegységek úgy vannak összekapcsolva, 

hogy az adatblokkokat különböző, egymás utáni merevlemezekre menti el.  

➢ RAID 1 esetében az adatok párhuzamosan kerülnek mentésre. Egyszerre két merevlemezre 

kerül ugyanaz az adat. Ajánlatos, hogy a merevlemezek nagysága megegyezzen, mivel a 

RAID 1 a kisebb merevlemez nagyságot veszi figyelembe, amennyiben azok eltérnének 

egymástól. 

➢ RAID 5 kiépítéséhez legalább 3 meghajtó szükséges. Támogatja a hardver alapú paritást. 

Amennyiben egy merevlemez megsérül, adatvesztésre nem kerül sor. A legtöbb NVR ezt 

a megoldást alkalmazza. 

➢ RAID 10 kialakításához legalább 4 merevlemezre van szükség, melyeket előbb RAID 1-

ben tükrözik párosával, majd ezeket a tömböket csíkozzák. A megoldás előnye, hogy 
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megadja az adatbiztonságot és a sebességet is, viszont a tárhely a RAID 1-nél megismert 

tükrözés miatt feleződik. [80] 

➢ iSCSI - Internet Small Computer Systems Interface, egy IP-alapú hálózati kommunikációs 

szabvány adattárak (storage-ok) összeköttetésére szolgál. A kliens (initiator) SCSI 

parancsokat (CDB) küld IP-hálózaton keresztül a SCSI storage-nak (targetnek). A CDB 

(Command Descriptor Block) a kliens által küldött parancs, mely tartalmazza a Logical 

Unit Number-t (LUN), a logikai egység számát. Ez jelöli a külön címezhető logikai SCSI 

eszközt, amely a target-nek (fizikai SCSI eszköznek) a része [81]. 

A fentebb felsorolt NVR adattárolási megoldások közül a RAID 5, illetve a RAID 10 a lehető 

legjobb választás a jelenléti ívkészítő rendszer számára, mivel ugyanazokat az adatokat több 

merevlemezen is eltárolja. Amennyiben az egyik merevlemez megsérülne, illetve vírusos támadás 

áldozatává válna, úgy a többi merevlemez használata által az adatok az eredeti állapotukban 

helyreállíthatóak maradnának. 

3.2    Adattárolási megoldások fajtái 

A fizikai eszközökön történő adattárolás mindenki számára jól ismert. A közelmúltban a felhőben 

tárolt adatok új távlatokat nyitottak meg. Az online jelentléti ívkészítő rendszer tervezése során 

szükséges megvizsgálni ezen lehetőségeket is. A felhőalapú megoldások már bizonyították 

előnyüket a könnyű hozzáférés és szinkronizáció által, amelyek megkönnyítik az adatok rögzítését. 

Az adatok tárolása a gyakorlatban a következőképpen néz ki: 

➢ Fizikai eszközökön történő mentés. Ilyen lehet az NVR merevlemeze, valamint   a pendrive 

és a különböző lemezek (CD, DVD, Blue-Ray), 

➢ Centralizált felhőben történő adattárolás. Az adatok a felhőben kerülnek tárolásra, 

amelynek külön tulajdonosa és üzemeltetője van. A szerver üzembentartója felel az adatok 

biztonságáért. 

➢ Decentralizált felhőalapú adattárolás esetében az adatokat decentralizált hálózaton 

tárolódnak. Az adatok mentése nem egy vállalat szerverén történik, hanem olyan 

számítógépeken, amelyeket egymástól független egyének üzemeltetnek a világ számos 

pontján. Az okos szerződések által lehet csatlakozni az ilyen hálózatokhoz. 
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3.2.1    Centralizált adattárolási megoldások 

A centralizált felhőalapú adattárolás esetében számos olyan nem kívánatos esemény történt a 

múltban, amely aggodalomra adhat okot.  Az adatszivárgás nem egy esetben előfordult. A jelenléti 

ívkészítő rendszer esetében a cél a lehető legnagyobb biztonság elérése, ezért szükségszerű 

megvizsgálni a rendelkezésre álló adattárolási lehetőségeket, illetve olyan új megoldások után 

kutatni, amelyek a lehető leghatékonyabb biztonságot kepések nyújtani. A centralizált adattárolási 

megoldásokra jellemző:  

➢ Növekvő tárolási költségek. Az IoT, valamint az ipar 4.0 megjelenésével az adatok 

mennyisége jelentősen megnövekedett, amelyek nagyobb sávszélességet és tárolási 

kapacitást igényelnek. 

➢ Cenzúra és megfigyelés. Sok embert aggaszt annak a tudata, hogy mások megfigyelhetik, 

olvashatják, illetve egyesesetekben akár módosíthatják is az adataikat. 

➢ DDoS támadások következtében számos nagyvállalat szerverét érte támadás. 

Decentralizált tárolás alkalmával ilyesmi nem fordulhat elő, mivel nincsen központi 

szerver, amely irányított támadás áldozatává váljon. [82]  

Az adatok helyi tárolása egyre inkább háttérbe kerül, mivel az információmennyiségek 

növekedésével az adatmennyiségek is egyre növekednek. A merevlemezek kapacitása korlátozott, 

valamint a lokális számítógépek elérése távolról körülményes. A centralizált felhőalapú 

megoldásnak köszönhetően a személyes adatok szinte bárhonnan hozzáférhetőek, ehhez 

mindössze internetkapcsolatra van szükség. A központosított tárolás következtében a 

hardverhibákból adódó adatveszteség csökkenthető, mivel a biztonsági másolatok nem csak a 

merevlemezen, hanem a felhőben is mentésre kerülnek.  Az alábbi ábra a centralizált adattárolási 

megoldást szemlélteti: 



 

58 

 

 

9. ábra. Centralizált adattárolási megoldás 

A felhő alapú adattárolás esetében az alapfeltételezés az, hogy a harmadik fél egy megbízható 

szolgáltató, akinek a célja, hogy az adatok mindvégig biztonságban legyenek és a nap 24 órájában 

rendelkezésre álljanak. Előfordulhat, hogy a harmadik fél károsítja az adatokat a saját személyes 

javára. Módosíthatja, kiadhatja különböző szerveknek, illetve törölheti is azokat. Ennek kivédése 

érdekében több felhőalapú tárolási platformot szoktak egyszerre használni. Hátránya, hogy ez a 

módszer nagy hálózati forgalmat és sávszélességet generál. [83]  

Az adatok a harmadik féltől való megóvása érdekében ajánlatos titkosítani és úgy feltölteni a 

felhőbe. A centralizált tárolórendszerek a következő gyengeségekkel rendelkeznek: 

➢ Biztonság. Amennyiben illetéktelen személy hozzáfér a szerver adataihoz, úgy azok 

kompromittálódhatnak. 

➢ Megbízhatóság. A szerver túlterhelté válhat, ha egyszerre túl sok lekérdezés érkezik. A 

DDoS támadások így működnek. 

➢ Adatátviteli sebesség. A szerverrel való gyors kapcsolat szükségszerű. Ha a felhasználók 

számítógépei különböző országokban vannak (általában ez a jellemző), akkor az 

adatátviteli sebesség csökkenhet, illetve egyes országok korlátozásokat is kiszabhatnak. 

➢ Skálázhatóság. A központosított kialakítás következtében a szerver kapacitása korlátozott, 

valamint az adatforgalom is szabályozott. [84]  

Megállapítható, hogy a centralizált adattárolási megoldásnak vannak gyenge pontjai és 

hiányosságai. Ezért annak alkalmazása a jelenléti ívkészítő rendszer esetében nem ajánlatos. 
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3.2.2    Decentralizált adattárolási megoldások 

A decentralizált adattárolási megoldásnak köszönhetően az adatok nagyobb biztonságban vannak, 

mint a felhő alapú tárolás esetében, hiszen azok elosztva számos csomóponton helyezkednek el. 

Továbbá a tárolórendszerek nyilvános kulcsú titkosítást használnak. Az adatokat a csomópontok 

között rugalmasan osztják szét, valamint okos szerződéseket is alkalmaznak az automatikus 

végrehajtás céljából. [85] A Decentralizált adattárolás előnyei: 

➢ A teljesítmény kiegyensúlyozott, mivel a csomópontok arányosan osztoznak az 

adatmennyiségeken, 

➢ Magas rendelkezésre állás. A csomópontok többsége rendelkezésre áll a nap 24 órájában. 

Amennyiben egyes csomópontok elérhetetlenné vállnak, úgy a többi node továbbra is 

kiszolgálja a felhasználót. 

➢ Magas fokú önállóság. Minden csomópont önállóan felel a szabályok betartásáért, így 

alakítva ki a blokkláncot ökoszisztémát. Kívülálló személy, illetve hatóság nem korlátozza, 

illetve szabályozza a működését.  

➢ A felhasználók adatait feldarabolja, majd pedig titkosítva küldi szét a csomópontoknak. 

DDoS támadás esetén a rendszer működőképes marad. 

➢ Ha egyes csomópontok nem működnek, illetve elérhetetlenné vállnak támadás esetén a 

többi csomópont zavartalanul működhet tovább. A centralizált rendszerben, ha a központi 

szerver leáll, akkor nagy valószínűséggel az egész rendszer működésképtelen lesz, ezért az 

adatokhoz nem lehet hozzáférni. [86] 

Hátrányai: 

➢ A központi felügyelet hiányából adódóan, nincsen parancslánc, amely parancsokat adhatna 

különböző feladatok elvégzésére, 

➢ Hiányzik az úgynevezett „megszokott” szabályozási felügyelet. A privát blokklánc 

létrehozója meghatározza a szabályokat, amelyek az okos szerződés keretében kerülnek 

betartásra. Ez néhány esetben nehezen átlátható, 

➢ Körülményes meghatározni, hogy melyik csomópont sikertelen, mivel minden egyes 

csomópontot le kell ellenőrizni, 

➢ Nehéz megállapítani, hogy melyik csomópont válaszolt a kérésre, mivel decentralizált 

rendszer révén több csomóponton is rendelkezésre állnak ugyanazok az adatok. [87] 
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Következtetésként megállapítható, hogy a decentralizált adattárolás esetében az adatok számos 

csomóponton egymástól teljesen függetlenül tárolódnak, amely biztonságnövelő tényező. 

Feltételezhetően ez a típusú blokklánc technológia alkalmassá válhat arra, hogy hosszútávon a 

jelenléti ívkészítő rendszer részét képezze adatrögzítés céljából. Ajánlatos további kutatásokat 

végezni ezen a területen. Ilyen lehet az On-Chain és Off-Chain blokklánc technológia. 

3.2.3    On-Chain és Off-Chain adattárolás 

A decentralizált blokklánc alapú adattárolásnak két jelentősebb megvalósítása létezik. Ez az On-

Chain és Off-Chain blokkláncok. 

Az On-Chain a legbiztonságosabb blokklánc alapú adattárolási megoldás, mivel minden adat 

minden blokkban mentésre kerül. Ennek következtében a hálózat működése lelassulhat, extrém 

esetben elérhetetlenné is válhat a túlterhelés miatt. Ezen felül a csomópontok megőrzik az összes 

adatot, folyamatosan szinkronizálódnak egymással. Amennyiben támadás történik az adatok nem 

vesznek el. Ez egy drága, de biztonságos megoldás. [88]  

A nagyobb felbontású videófelvételek tárolása, mint amilyen a: 

➢ HD, 

➢ Full HD, 

➢ Valamint a 4K felbontás komoly adatmennyiséget generálnak. 

Ezeket az adatokat blokkonként elmenteni nem érdemes, mivel az On-Chain a kisebb adatok, 

illetve szöveges fájlok tárolására lett kitalálva. Az egyetemeknek ezt a megoldást jelen esetben 

nem érdemes választaniuk. Helyette ajánlatos az Off-Chain tároláson elgondolkodniuk. 

Általában a blokkláncok különböző tranzakciókkal kapcsolatos információkat tárolnak, ezért kis 

blokkmérettel rendelkeznek. Ezt részletesen a tizedik ábra szemlélteti: 
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Coin megnevezése Blokkok mérete Blokklánc mérete Napi új blokkok 

száma 

Ethereum Classic 1,3 KB 3.8 GB 6695 

Ethereum 30KB 132 GB 2232 

Dash 2MB 23GB 244 

DigiByte 0.5KB 1,9MB 1152 

  

10. ábra. Különböző coin típusok blokklánc méretei [89] 

Az Off-Chain nem tárol el minden egyes adatot csomópontonként, helyette azok hash értékét 

rögzíti. Az adatok tényleges tárolása a bányászok merevlemezén történik. Ezeket az adatokat 

mentés előtt több példányban feldarabolják. A bányászok coin-okat (digitális érméket) kapnak a 

szolgáltatásaikért. [90] A hash nagyban hasonlít az adat ujjnyomatára és algoritmusára, amely a 

különböző adatokból ujjnyomatot csinál az SHA-256 függvény segítségével. A blokkmódosítást, 

illetve hash módosítást minden bányásznak el kell fogadnia és hitelesítenie kell, hogy az érvényes 

maradjon. [91]  

Megállapítható, hogy a decentralizált Off-Chain technológia nyújtja a leghatékonyabb és egyben 

a legbiztonságosabb adattárolási megoldást a jelenléti ívkészítő rendszer számára. Következő 

lépésként fontos megvizsgálni, hogy milyen rendelkezésre álló Off-Chain adattárolási megoldások 

közül lehet választani? 

3.3    Blokklánc alapú adattárolási megoldások napjainkban 

Nagyobb adatmennyiségek tárolása érdekében különböző blokklánc alapú megoldások jelentek 

meg az utóbbi években. Mint minden újdonság ez is gyerekcipőben jár. Mivel komoly lehetőségek 

rejlenek bennük, ezért érdemes velük behatóbban foglalkozni. Ha a felvételek tárolására az 

elsődleges cél, úgy az alábbi kész blokklánc megoldások közül lehet választani: 

➢ IPFS, 

➢ FileCoin. 

Az online jelenléti ívkészítő rendszer esetében ezen felül még további két blokklánc alapú 

adattárolási megoldás közül ajánlatos választani. Az egyik a már fentebb említett kész blokklánc 

megoldások egyike, ahol is pénzért cserébe az adatoknak tárhelyet lehet vásárolni. Ehhez 
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mindössze ki kell választani a célnak a legmegfelelőbbet. A másik lehetőség egy saját egyetemi 

blokklánc létrehozása, amelyet az egyetem felügyel. A kész blokklánc megoldásnak az előnye, 

hogy nem kell a létrehozásával bajlódni, valamint bonyolult konfigurálási megoldásokkal sem 

szükséges foglalkozni. Ebben az esetben, ahogy az előfizetés megtörténik, úgy a blokklánc rögtön 

a rendelkezésre áll. 

3.3.1    FileCoin 

A FileCon lehetővé teszi, hogy központi szerver nélkül lehessen adatokat tárolni. Az adatfájlokat 

a nagyobb szolgáltatók, úgy, mint a Google Drive, Dropbox megkerülése által is lehetséges tárolni, 

ehhez Peer-to-Peer hálózatra van szükség. Ilyen esetben a felhasználók nem a 

szerverszolgáltatóknak fizetnek, hanem a FileCon hálózat bányászainak, akik önkéntes szabad 

tárhellyel rendelkeznek. A tárhelyért cserébe coin-t (érmét) kapnak, amely szabadon eladható, 

vagy készpénzre cserélhető. A decentralizált hálózatnak köszönhetően az adatok nagyobb 

biztonságban tudhatóak. A cenzúrától az országonként eltérő adattárolási szabályozástól nem kell 

tartani, kizárólag az okos szerződésben foglaltakat kell elfogadni. A FileCoin ugyanúgy, mint a 

többi decentralizált szolgáltatásnak a következő hátrányai vannak: 

➢ Magas volatilitás, ezért jelentős bizonytalanság övezi,  

➢ Nehezen skálázható, 

➢ Számos esetben lassabbak, mint a centralizált társaik. A sebesség igencsak bányászfüggő. 

Minél több bányász kapcsolódik a blokklánchoz az annál hatékonyabbá válik. [92] 

3.3.2    IPFS (Interplanetary File System) 

Az IPFS célja, hogy az összes számítógépes rendszert összekapcsolja ugyanazzal a fájlrendszerrel. 

Ez is Peer-to-Peer alapon működik. Előnye, hogy nincs központi szerver, valamint, hogy az 

adatokat a világ különböző helyein tárolja. 

A többi rendszerhez képest nagy teljesítményű blokktárolási modellt kínál, amelyben tartalom és 

címzett hivatkozások találhatóak. Továbbá a DHT (Distributed Hash Tables) megoldásokat 

egyesíti az önhitelesítő névterekkel. 

Előnye, hogy az IPFS csomópontoknak nem szükséges megbízniuk egymásban, így csökkentve a 

meghibásodás lehetőségét. Egyetlen hátránya, hogy nem nyújt erős adatvédelmi és kriptográfiai 

megoldást. [93] 
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Az IPFS mivel blokkokból épül fel, ezért az adatok tárolására a már rendelkezésre álló blokkokat 

használja fel. Ezen felül link táblázatot is tartalmaz, amely további blokkokra mutat rá. Minden 

blokkhoz tartozik egy hash érték, ez alapján lehet őket elérni. A felesleges adatmásolatok 

elkerülése érdekében az összes változat ugyanarra az adatcsomagra mutat, így a hash segítségével 

az adatok átfedése kiszűrhető. Ezzel a módszerrel értékes tárhelyet lehet megtakarítani. A rendszer 

lényege, hogy a fájlok egy példányban tárolódnak el, ezért a blokkok egyszer képződnek le. A 

biztonság növelése érdekében egy blokkot többen is tárolhatnak, ez által az elérhetőség is 

arányosan növekszik. [94] 

Az IPFS esetében az okos szerződés használatára is adott a lehetőség. Az adatot első lépésként az 

IPFS-ben kell feltölteni, ahol az adat kivonatának generálása után az visszakerül a tulajdonosához. 

Az okos szerződés feladata a bányászok lekérdezése és azonosítása. Ezt követően a kulcspárok 

tárolása történik és a titkosítás megosztása az arra jogosult személy számára. A tárolt adatokhoz 

való hozzáférésért természetesen fizetni kell. Ennek végrehajtása az okos szerződés feladata. Ez 

követően a bányászok visszakeresik a titkosított kivonatot, így a vevő le tudja tölteni az adatokat. 

[95] 

3.4    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben áttekintettem az NVR video tárolási architektúrákat. Megállapítottam, hogy a 

jelenléti ívkészítő rendszer számára a RAID 5, illetve a RAID 10 lehet a legjobb választás. A 

hallgatói jelenléti ívkészítés esetében ezeken a merevlemezeken rövid ideig tárolódnak az adatok. 

A hosszútávú adattárolás céljából áttekintettem a centralizált és decentralizált adattárolási 

lehetőségeket. Mivel a decentralizált megoldás nagyobb biztonságot, rendelkezésre állást és 

kiegyensúlyozottabb teljesítményelosztást tesz lehetővé, így ezt a megoldást ajánlatos választani. 

A decentralizált adattárolási lehetőséget két részre lehet osztani. Az On-Chain és Off-Chain 

megoldásra. Míg az On-Chain minden adatot minden blokkban eltárol, addig az Off-Chain a 

blokkokban leginkább a hash értékeket rögzíti. Mivel a videofelvételek nagy adatmennyiségeket 

jelentenek, amelyek túlságosan leterhelnék a blokkláncot, ezért az On-Chain megoldás nem lehet 

optimális választás az egyetemek számára. Továbbá az ilyen szintű adatok tárolása messze 

meghaladja az On-Chain blokklánc hálózatának képességeit. Ez alapján kijelenthető, hogy az Off-

Chain a legideálisabb választás az oktatási intézmények számára. 
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Az Off-Chain adattárolás esetében további két lehetőség adott volt, amelyet megvizsgáltam. Az 

egyik a már létrehozott Off-Chain blokkláncok közötti választás lehetősége.  Ebben az esetben az 

egyetemnek mindössze ki kell választania a számára legmegfelelőbb blokkánc platform megoldást 

és elő kell fizetnie a kívánt szolgáltatásra. Ilyen lehet a FileCoin és az IPFS. A másik lehetőség 

egy saját egyetemi Off-Chain létrehozása informatikus segítségével. Ez nyújtja a legnagyobb 

biztonságot, mivel ebben az esetben az egyetem határozza meg a blokklánc szabályait, amelyek 

nagyban megnövelik az adatbázisbiztonságot. 
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4    ADATBÁZIS-BIZTONSÁG 

Ez a fejezet az adatbázis-biztonsághoz kapcsolódó témaköröket ölel fel, azon szempontok alapján, 

amelyek érinthetik a jelenléti ívkészítő rendszert. Kutatom az adatbázis-biztonság fontosságát, 

illetve annak definícióját újra fogalmazom pontosítás céljából. Statisztikai adatok segítségével 

vizsgálom az adatbázis-biztonságot értintő hiányosságokat, amelyeket sajnálatos módon a 

vállalatok nagy gyakorisággal elkövetnek. Célom, hogy a jelenléti ívkészítő rendszer megalkotása 

során ezeket a lehetséges hibákat elkerüljem. Vizsgálom a jelentősebb adattámadási módszereket, 

úgy, mint a DDoS és Ransomware, illetve a koronavírushoz kapcsolódó támadásokat. Mivel a 

jelenléti ívkészítő rendszer videofelvételeket készít, ezért szükségszerű áttekinteni a 

magyarországi a szerbiai és az Európai Unió elektronikus megfigyelőrendszereire vonatkozó 

adattárolási törvényeket is. Célom, hogy az adatok az aktuális jogszabályoknak megfelelően 

kerüljenek rögzítésre. 

4.1    Az adatbázis-biztonság fontossága 

Az utóbbi években a statisztikai adatok azt mutatják, hogy egyre inkább növekednek az 

adatbázisokat ért támadások száma. Amennyiben az egyetem érzékeny adatokat tárol a 

hallgatóiról, úgy az adatbázis-biztonság témakörét célszerű behatóbban megvizsgálni, a lehetséges 

veszélyekkel előre számolni, azok csökkentése érdekében.  

Az adatbázis-biztonság definícióját nehéz megfogalmazni, mivel meglepő módon széleskörűen 

elfogadott értelmezése nincsen, holott az informatika aktívan foglalkozik ezzel a témakörrel. 

Fontos szerepet játszik a bizalmasság, mivel az adatokhoz való hozzáférést a jogosultság 

függvényében szabályozza. Továbbá a sértetlenség is lényeges, amely azt jelenti, hogy csak az 

arra jogosultak változtathatják meg az adatokat. A rendelkezésre állás alatt az adatokhoz való 

hozzáférést értjük, azon belül is csak azokat a személyeket, akiknek ehhez joguk van. [96] 

Saját értelmezés és megfogalmazás alapján a következő képen definiálom az adatbázis-

biztonságot: 

Adatbázis-biztonság definíciója alatt a fenyegetettségeknek és a támadásokkal való ellenállást 

értjük, azokkal szemben alkalmazott védelmi erőforrások összeségét, amelyek megakadályozzák, 

hogy az arra jogosulatlan fizikai és jogi személyek, valamint kártékony számítógépes programok 

kihassanak azon működésére, bárminemű kárt okozzanak azok jogos tulajdonosainak, illetve 
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felhasználóinak. Ide sorolandó még a bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, valamint 

a letagadhatatlanság és a hitelesség biztonsági kritériumait is.  

Az elmúlt években számos esetben kerültek nyilvánosságra bizalmas információk, amelyek 

személyes adatokat tartalmaztak. Az ilyen típusú támadások negatívan hatnak ki a vállalatok 

megítélésére és az emberek bizalmatlanokká válhatnak. Ezekben az esetekben nem csak a hírnév 

megítélésében esik csorba, hanem többletmunkát jelent az adatok visszaállítása, már amennyiben 

arra adott a lehetőség. Ezen felül az is előfordulhat, hogy jogi pereskedések, valamint különböző 

bírósági eljárások is kezdetét veszik. [97] A GDPR bevezetése óta a nem megfelelő adatkezelés 

következtében büntetések kiszabására is sor kerülhet.   

A fenyegetések ellen számos módon lehet védekezni, azonban teljes biztonság, feltörhetetlen 

adatbázis nem létezik. Kockázatelemzéssel, azonosítással és értékeléssel azonban ki lehet építeni 

egy olyan védelmi szintet, amely csökkenteni tudja a sebezhetőséget. [98] 

A webes technológiának köszönhetően az adatok az internetet használatával is hozzáférhetőek. A 

kényelmi szolgáltatások mellett ez a lehetőség komoly kockázatot hordoz magában, mivel 

szélesebb kör számára válnak elérhetővé az adatok. Az adatbázisok általában strukturált adatokat 

tartalmaznak, így azok áttekinthetőek. Amennyiben egy hacker hozzáfér az adatokhoz, úgy azokat 

átlátja, könnyedén tudja értelmezni. A leggyakoribb támadások az adatbáziskezelőkben található 

sérülékenységek és a hibás tűzfalbeállításokból keletkező kockázatok, amelyek hamis 

biztonságérzetet adnak. [99] 

A Data Brench Investigation Report szerint 819 támadás, illetve esemény történt az oktatási 

intézmények ellen 2020 júliusáig, ebből 228 esetben erősítették meg az intézmények, hogy nem 

kívánatos adatok kerültek nyilvánosságra. Továbbá a támadások 67%-a kívülről jött, míg 33%-uk 

belülről irányult az oktatási intézmények ellen. A támadások célja 92%-ban a haszonszerzés volt, 

míg a maradék százalékban a kémkedés, illetve szórakozás céljából történt. A támadások 75%-

ában személyes adatok kompromittálódnak. A támadások 80%-ában leggyakrabban a 

Ransomware vírust használták, amelyről tudvalevő, hogy nagy hatékonysággal titkosít és töröl 

adatokat. [100] 

Messzebbről szemlélve az adatbázis-biztonságot érintő statisztikai kimutatásokat észre lehet 

venni, hogy komoly fenyegetettségnek vannak kitéve az adatok, amelyet a támadók valószínűleg 
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ki is használnak. A következő statisztikai adatokat a Varionis szoftvercég tette közzé a 2020-as 

évben: 

➢ Az adatsértések 4.1 milliárd rekordot érintettek 2019 első felében, 

➢ A vállalatok mappáinak mindössze 5%-a van kellőképpen védve, 

➢ Az adatkezelési szabályok megsértése 2014 óta 67%-kal, 2018 óta pedig 11%-kal 

növekedett, 

➢ A vállalati adatok 83%-a 2020-ban valószínűleg a felhőbe kerül, 

➢ A hackerek és a rosszindulatú támadók 39 másodpercenként próbálnak adatbázist feltörni, 

naponta átlagosan 2244 alkalommal. 

➢ A jogsértések időtartama, amely felöleli a jogsértéstől az elhatárolásig tartó időtartamot 

átlagosan 314 nap volt 2019-ben. [101] 

A 2019-es Global Data Risk Report from the Varionis Data Lab vizsgálatában 785 szervezet került 

kielemzésre. A kutatás a következő hiányosságokat tárta fel:  

➢ A vállalatok 53%-a ezernél is több olyan érzékeny fájlal rendelkezik, amely minden ott 

dolgozója számára elérhető. Ugyanez a kutatás a 2018-as évben „még csak” a vállalatok 

41 százalékánál tárta fel ezt a hiányosságot, 

➢ Átlagban a vállalati teljes adatkészlet és az összes mappa 22%-a volt elérhető minden 

alkalmazott számára, amelyben az adatok 17%-a érzékeny adatnak minősült.  

➢ A vállalatok 58%-a talált több mint 1000 elavult fiókot találtak. [102] 

A decentralizált adatbázisokra a következő lehetséges veszélyes leselkednek: 

➢ Sybil támadás esetében a hálózatot egy hozzá hasonlóan működő, de szimulált P2P bot 

hálózat alkalmazása által kísérletet tesz a konszenzus befolyásolására. Amennyiben a 

konzorcium a hálózatára próbálna kihatni, úgy az egy új csomópont hozzáadását tenné 

szükségszerűvé, amelyhez regisztrációra és jogosultság megadásra is szükség lenne. 

Nyilvános blokklánc esetében Sybil támadással kizárólag lassítani, illetve túlterhelté lehet 

tenni a hálózatot, módosításra ebben az esetben nincsen lehetőség. 

➢ Sikeres 51 százalékos támadás alatt a blokklánc felett át lehet venni az irányítást. Ha egy 

csomópont 50%-nál nagyobb számítási kapacitással rendelkezik, akkor hackelés útján át 

lehet venni az irányítást. A hálózat addig működik megbízhatóan, ameddig a hálózat 
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kétharmada hibamentes. Ezt a bizánci tábornokok matematikai modelljével lehet 

magyarázni.  

➢ A Goldfinger támadásnak a célja, hogy teljesen tönkre tegye a rendszert. A haszonszerzés 

ebben az esetben mellékes. A legnagyobb blokklánc hálózat sikeres megtámadásához egy 

atomerőmű teljes kapacitására lenne szükség, amely esetben a szükséges energiát a Proof 

of Work kriptográfiai probléma megoldására kellene fordítani. [103] 

4.2    Lehetséges iskolai adatbázisokat fenyegető veszélyek 

A jövőben az adatbázisbiztonság még inkább előtérbe fog kerülni, mivel az adatmennyiségek 

egyre inkább növekednek. Az IoT megjelenésével az internetes kommunikáció már nem csak az 

emberek között zajlik, hanem az okos eszközök is kapcsolatba tudnak lépni egymással. A 

szerverek így lassan túlterhelté válhatnak, az adatok feldolgozására pedig komoly 

számítógépkapacitásokra lesz szükség. 

Jelenleg az 5G hálózat kiépítése zajlik, amely új távlatokat nyithat meg a kommunikációban. 

Könnyen belátható, hogy megfelelő adatbázisbiztonság nélkül az 5G-s megoldások veszélybe 

kerülhetnek. 

Az oktatási intézményeknek fel kell készülniük ezekre a veszélyekre. Nem csak a 

kamerafelvételek biztonságos tárolása fontos, hanem a hallgatók azon személyes adatai is, 

amelyekkel az egyetemek rendelkeznek. A modern e-Learning megoldásoknak köszönhetően a 

tananyagokat már nem csak prezentáció formájában lehet elkészíteni, hanem a videofelvételek 

által azokat színesebbé is lehet tenni. Fontos szempont kell, hogy legyen az egyetem és a hallgatók 

közötti biztonságos és gyors Internetkapcsolat kialakítása még a megnövekedett adatmennyiségek 

esetében is. A jövőben az oktatási intézményeket a következő új típusú veszélyek fenyegethetik: 

➢ A kártékony programok azonosítása nehezebbé válhat, mivel azok megtanulják utánozni a 

rendeltetésszerű felhasználói viselkedést. Ez által azok nehezebben lesznek 

felismerhetőek, 

➢ A hagyományos felhőalapú centralizált megoldások növelhetik az esetleges sikeres 

támadások kockázatát, mivel azok gyenge pontjait ez idáig a támadók sikeresen 

kiismerhették, 
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➢ Megjelenhetnek az automatizált támadási megoldások a mesterséges intelligencia 

alkalmazása által. Ezeket az intelligens támadásokat feltételezhetően nehezebb lesz majd 

kivédeni. [104] 

A fentebb felsorolt veszélyeztetés következtében az alábbi megoldásokat lehetne megfogalmazni: 

➢ Hozzáférés szabályozása. Fontos, hogy kizárólag a hallgatók és az ott dolgozók férjenek 

hozzá a számukra fontos iskolai adatbázisokhoz, 

➢ Valós időben történő adatok védelme. A gyanús lekérdezések, fájlok azonnali szűrése, 

➢ Mesterséges intelligencián alapuló adatbázisvédelem a gyorsabb reagálás érdekében. 

➢ Amennyiben a hallgató nem az oktatási intézmény falain belül csatlakozik az iskolai 

hálózathoz, hanem onnan kilépve, úgy egy olyan biztonságos Internet átjáró létrehozása 

szükséges, amely ugyanolyan biztonságot valósít meg, mintha a tanuló az iskolai 

számítógépén dolgozna. Ilyen megoldások már léteznek, amelyet a nagyobb vírusírtó 

cégek már kínálnak. 

Az egyetemek a jövőben nem csak a videofelvételeket és ahhoz kapcsolódó metaadatokat 

tárolhatnák a blokkláncban, hanem akár tananyagokat is. A privát blokklánc által szabályozni 

lehetne a hallgatói hozzáféréseket különböző jogosultságok függvényében. Az egyetem a 

blokklánc csomópontjaira feltölthetné az oktatáshoz szükséges leckekönyveket, valamint a 

digitalizált tankönyveket, amelyeket a tanulók a saját okos eszközeikre letölthetnének. Ez által a 

hallgató és az oktatási intézmény között egy teljesen új biztonságos kapcsolatot lehetne kialakítani. 

Ezt a lehetőséget kihasználva hasonló biztonsági szintet lehetne megvalósítani, mint amilyen az 

egyetemi videofelvételek tárolása az egyetemi blokkláncban. 

4.3    Jelentősebb adattámadási módszerek 

4.3.1   DDoS támadások 

A DDoS (Distributed Denial of Service - Elosztott szolgáltatásmegtagadással járó támadás) 

komoly fenyegetést jelenthet az egyetemek számára, mivel a biztonsági felvételeket 

adatbázisokban tárolják. Egy ilyen támadás esetében az adatbázis elérhetetlenné válhat, illetve akár 

bizalmas adatok is kiszivároghatnak. A hallgatók adatbázisa, amely az azonosításhoz, illetve az 

arcfelismeréshez szükséges mindenképpen ide sorolandó.  
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A DDoS támadások alkalmával számos számítógépet vesznek igénybe jogosulatlanul a támadók 

ezzel kialakítva egy zombihálózatot. [105] Egy ilyen támadásban több ezer, vagy akár millió 

megfertőzött számítógép is részt vehet, úgy, hogy közben a valódi számítógép tulajdonosok erről 

mit sem tudnak. Ezek az OSI modell különböző rétegeiben végeznek támadásokat. A következők 

támadási modelleket szokták alkalmazni: 

➢ Alkalmazási réteget érintő támadások alkalmával a botnet számítógépek egyszerre 

próbálnak hozzáférni az adott szerverhez, ezzel túlterhelté téve azt. Gyakran előfordul, 

hogy ennek következtében a szerver összeomlik.  

➢ A protokoll támadásokra jellemző, hogy félkésznek tűnő csomagokat küldenek a 

szervernek, amely megpróbálja azokat összerakni, ezért megerősítésre van szüksége. A 

támadás lényege, hogy a forrás IP cím irányából a megerősítés nem fog megérkezni, sőt 

egyre több csomag összeillesztésre érkezik. 

➢ Hálózati túlterheléses támadás hasonlóan működik, mint az alkalmazási réteget érintő 

támadás. A cél a teljes szerver sávszélességének a lefoglalása. Ilyen esetben egy komplex 

támadásról van szó, mivel a szerver már saját magának is küld adatmennyiségeket 

feldolgozásra. [106] 

A Kaspersky jelentés szerint a DDoS támadások 2020 első három hónapjában jelentősen 

megnövekedtek. 2019 negyedik negyedévéhez képest a támadások száma megkétszereződött, míg 

ugyanez év első feléhez képest 80%-al növekedett. Továbbá a támadások időtartama is növekedett. 

Az elmúlt évhez képest 25%-kal tovább tartott, mint előtte. Egyik lehetséges magyarázat oka, hogy 

a járvány idején az emberek még jobban függnek az adatbázisoktól, mivel elszigeteltebben 

dolgoznak, távol a munkahelyeiktől, ezért a támadók még inkább kihasználják ezeket a 

lehetőséget. [107] 

Decentralizált adattárolás esetében a sikeres DDoS támadásnak az esélye viszonylag alacsony, 

mivel a hálózatban az adatok nem egy központi szerverre összpontosulnak, hanem számos 

csomópontra. Ahhoz, hogy a DDoS támadás sikeres legyen, az egész hálózatot, annak teljes 

kapacitását, minden számítógépével együtt egy adott időpontban kellene megtámadni. A támadás 

kivitelezhető, azonban igencsak drága és körülményes megoldás, mivel ez azt jelenti, hogy 

egyszerre számos számítógépet kell túlterhelni adatcsomagokkal.  
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4.3.2    Ransomware 

A zsarolóvírus (Ransomware) egy olyan rossz indulatú kártékony szoftver, amely titkosítja a 

fájlokat és kizárólag váltságdíj kifizetése esetén oldja fel azokat. Éves szinten több milliós károkat 

okozva ezzel. [108] 

Az oktatási intézmények fokozott veszélynek vannak kitéve. Előfordulhat, hogy a hallgatók 

személyes adatait, illetve a biztonsági felvételeket egy ilyen vírus titkosítja, illetve hozza 

nyilvánosságra. A ransomware jellemzői: 

➢ Számítógépes állományok titkosítása, 

➢ Támadás után zsarolóüzenet küldése (ransomnote), 

➢ Határidó kiszabása a váltságdíj kifizetésére, 

➢ Fizetés megtagadása esetén az állományok titkosítottak maradnak, illetve azok törlődnek. 

Fizetés esetén nagy valószínűséggel ugyanez a forgatókönyv játszódik le. 

Leginkább kéretlen email-en keresztül történik a fertőzés, amelynek a csatolmányában rejtőzik a 

vírus. Leggyakrabban valamilyen sérülékenységet, illetve hibás konfigurációt kihasználva fér a 

vírus a számítógépes adatokhoz. [109] 

A Nemzeti Kibervédelmi Intézet a következő ajánlásokat fogalmazta meg a vírussal kapcsolatban: 

➢ Fontos az adatok biztonságok másolatáról gondoskodni. Lehetőleg több különböző helyre 

célszerű elmenteni azokat, 

➢ Biztonságtudatos és átgondolt Világháló használat, legfőképpen az ismeretlen levelekkel 

kell elővigyázatosnak lenni, 

➢ Mappák hozzáférésének korlátozása, 

➢ Vírusvédelemi megoldások alkalmazása. [110] 

Kaspersky Labs jelentése szerint az iskolák 2019-ben 530 bejelentett esetben szenvedtek el 

különböző ransomware támadást, amelyben az adataik is sérültek. [111] 

A Purplesec 2020-as statisztikai adatai alapján kijelenthető, hogy a zsarolóvírussal kapcsolatos 

átlagos váltságdíj értéke folyamatosan növekszik: 

➢ 2018-ban 4.300 USD, 

➢ 2019-ben 5.900 USD, 
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➢ 2020-ban már elérte a 8.100 dollárt. 

A támadással kapcsolatos átlagos költségek eseményenként a következőképpen alakultak az 

utóbbi években: 

➢ 2018-ban 46.800 USD, 

➢ 2019-ben 141.000 USD, 

➢ 2020-ban 283.000 USD. [112] 

4.3.3    Koronavírushoz kapcsolódó támadások 

A 2020-as évben a koronavírus elterjedése számos országot érintett, ezzel megváltoztatva az 

emberek munkavégzéssel kapcsolatos szokásait. A vállalatok többsége áttért az otthoni munkára, 

az egyetemek pedig a távoktatásra. Feltételezhetően az emberek többsége otthoni környezetben 

máshogyan végzi el a munkát, mint az irodában. 

A folyamatos rendelkezésre állás senkinek sem könnyű feladat. Az egyetemi szerverek és online 

tanulást biztosító felületek elérhetőek kell, hogy legyenek, úgy a tanárok, mint a hallgatók számára. 

A biztonságos kapcsolat kiépítése komoly feladatot tesz az informatikusok vállára. A hallgatóknak 

hozzáférésük van a feltöltött tananyagokhoz és érdemjegyeikhez, amely előnyös az oktatásban 

részt vevők számára. Adatbázisbiztonság szempontjából azonban komoly kockázatot rejt 

magában. Az Interpool 2020-ban a következő ajánlásokat és tanácsokat fogalmazta meg covid 

idején az adatbázisokat érintő fenyegetettségek következtében: 

➢ Otthoni hálózat megerősítése, biztonságosabbá tétele, 

➢ Biztonsági és adatvédelmi beállítások rendszeres ellenőrzése, 

➢ Mindig a legújabb szoftver frissítések alkalmazása, 

➢ Biztonsági másolatok készítése az adatokról, több különböző helyen egyszerre, 

➢ Kellő elővigyázatosság a közösségi média használata során, 

➢ Jelszavak felülvizsgálata, azok biztonságos tárolása. [113]  

Az otthoni számítógépen végzett munka komoly veszélyt rejthet magában, mivel előfordulhat, 

hogy a saját számítógép gyengébb vírusvédelemmel, valamint tűzfallal rendelkezik, mint a 

vállalati eszközök többsége. Az otthon használt hordozható vállalati számítógépek esetében pedig 

előfordulhat, hogy személyes, vagy magánjellegű feladatokat is ezeken az eszközökön végeznek 
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el. A biztonsági szakemberek távolról nehezebben tudják megvédeni a számítógépeket ezzel pedig 

megnő az esélye egy sikeres rosszindulatú támadásnak. 

A járvány előtt a munkavállalók mindössze 4 százaléka dolgozott tartósan otthonról, 43%-uk pedig 

valamilyen rendszerességgel. A Gartner kutatása szerint a közeljövőben a vállalatok 

háromnegyede tervezi az otthoni munkavégzést jóváhagyni, ezzel is csökkentve a saját költségeit, 

egyúttal növelve a dolgozóinak biztonságát, amelyet a Covid vírus jelent. [114] 

Az ESET nevű kibervédelmi vállalat felhívta a figyelmet arra, miszerint a kártékony programok 

38%-a álcázza magát valamilyen Microsoft Office dokumentumnak, úgy, mint a Word, a Power 

Point és az Excel, mivel számos iskola és munkahely használja azokat. Az eLearnig, valamint a 

Mobile Learning széleskörű elterjedésével az okostelefonokra és azok operációs rendszereire 

megemelkedett a kártékony programok száma. Az áruházak megközelítőleg napi szinten 24.000 

rosszindulatú alkalmazást blokkolnak, továbbá a 2019-es évben naponta 350.000 rosszindulatú 

programot észleltek. Ez a Covid idején 667%-kal növekedett, továbbá vele párhuzamosan a 

zsarolóvírus támadások száma is jelentősen megemelkedett. 2016-ban 40 másodpercenként, míg 

2020 elején 13 másodpercenként történt támadás. [115] 

4.4    Számítógépes bűncselekményekre vonatkozó adattörvények 

Magyarországon 

A számítógépes bűncselekmények meghatározása már a 2001-es számítógépes bűnözésről szóló 

Egyezmény (Convention on Cybercrime) aláírásakor megjelent, ugyanakkor Magyarország ezt 

csak jóval később, 2004-ben hirdette ki, [116] illetve tett eleget az Egyezményben vállalt, a magyar 

jogrendbe való beemelési (implementálási) kötelezettségnek.  A BTK XLIII. fejezetben a 

következő cím alatt található: „Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni 

bűncselekmények”. A fejezet különálló törvényi tényállások szerint szabályozza az információs 

rendszereket közvetlenül érintő elkövetési magatartásokat.  

A 422.§ törvényi szabályozásában tiltott adatszerzésre lett változtatva a magántitok jogosulatlan 

megismerése, így az bűncselekménynek minősül. 

A 2001-es Egyezmén alapján fogalmazták meg az információs rendszerben tárolt adatok 

megőrzésre kötelezésének és az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének, mint 

kényszerintézkedéseknek, az új eljárásjogi szabályait. Ennek az intézkedéseknek az elsődleges 
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célja, hogy a tárolt adatok és információk a büntetőeljárás elejétől egészen a bírósági szakasz 

végéig felhasználhatóak legyenek bármikor. Az illegális tartalmakat blokkolják úgy, hogy azok ne 

vesszenek el, illetve semmisüljenek meg, azok bizonyító erejűek maradjanak. Ezek 

végrehajtásában, illetve kényszerintézkedések alkalmazása által határozott segítséget nyújt a 

belügyminisztérium irányítása. [117] 

4.5    Elektronikus megfigyelőrendszerekre vonatkozó adattörvény az 

Európai Unióban és Magyarországon 

Az iskolai biztonsági kamerák fontossá váltak napjainkban, mivel számos oktatási intézményben 

alkalmazzák azokat. Az egyetemeknek a videofelvételek tárolásáról szóló szabályzatokat 

ismerniük kell. 

Előfordulhat, hogy a biztonság érdekében rögzített képeket rossz indulatú támadók illegális 

célokra felhasználják, ezért a biztonsági felvételeket szigorúan szabályozzák. [118] 

A GDPR esetében a következő szabályokkal, illetve alapfogalmakkal ajánlatos tisztában lenni:  

➢ A GDPR rendelet értelmében személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely 

alkalmas a természetes személy azonosítására.  

➢ Adatkezelés alatt a személyes adatokkal való műveletek értendőek, ezért azokkal 

megfelelően, jogszerűen kell eljárni.  

➢ Adatgyűjtés során fontos, hogy az adatok biztonságban legyenek, valamint az adatkezelési 

szabályok szigorúan be legyenek tartva, 

➢ Adatkezelőnek tekinthető az a személy, aki megszabja az adatkezelés célját, továbbá azzal 

kapcsolatos döntéseket hozhat. 

➢ A meghatározás szerint adatfeldolgozó az a személy, aki más nevében használ személyes 

adatokat. [119] 

Az EU 2016. április 6.-án megállapodott az adatvédelmi keretének átalakításáról, jóváhagyva a 

húszéves 95/46/EK irányelv és rendőrségi irányelv helyébe lépő általános adatvédelmi határozatot 

(GDPR) tartalmazó adatvédelmi módosítási csomagot, melynek rendelkezései 2018. május 25. óta 

használhatóak. A magyarországi adatvédelemmel kapcsolatos környezet GDPR egyenértékű 

keretében egyrészt 2018. augusztus 25-i hatállyal megtörtént az információs önrendelkezési jogról 
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és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény legelső módosítása. 2019. április 26.-

án pedig nyilvánosan is megjelent a GDPR – Salátatörvény. [120] 

A biztonsági felvételek megfelelő tárolása érdekében ez idáig előre meghatározott időtartam volt 

kiszabva. A rögzített felvételeket három munkanap után törölni kellett. A működtetett rendszerek 

többsége önállóan végrehajtva törölte a felvételeket meghatározott időn belül. Ez azonban 

problémát okozott, mivel a rendszer számára körülményes volt a folyamatosan változó 

munkanapok definiálása. Továbbá az adatkezelő részéről is rendszeresen felmerültek olyan egyedi 

helyzetek, amelyek a hosszabb megőrzési idő mellett érveltek. Mindezek a korlátok megszűntek. 

Az új szabályozásnak köszönhetően az adatkezelők akkor is szabályszerűen járnak el, ha egyéni 

igény szerint meghosszabbítják a már korábban pontosan meghatározott időintervallumot.  

A szabályok módosítása előtt a kamerával megfigyelt területre belépő személy a belépéssel 

elfogadta, hogy róla felvételt készítenek és hozzájárult az adatkezeléshez. Azokban az esetekben, 

amikor nem egyezett bele, úgy az adatkezelés nem volt jogszerű. Az új uniós szabályok 

határozottan kizárják a ráutaló magatartással való hozzájárulást. A törvény módosítása után az 

adatkezelők részére egy teljesen új helyzet állt elő: akkor járnak el helyesen, ha a személy- és 

vagyonvédelmi célú megfigyelés jogalapjaként mindenképpen a jogos érdekeket jelölik meg. Ilyen 

esetben nem szükséges a hozzájárulás, kell viszont egy olyan érdekmérlegelési teszt, amely 

valamennyi kamerára kiterjedően alátámasztja azt az adatkezelői jogos érdeket, amely alapján 

lehetőség van az adatkezelésre. [121] 

Megszüntetésre kerültek a rögzített felvételekhez köthető szigorú szabályozások, ebből kifolyólag 

a jövőben nem szükséges jogát vagy jogos érdekét igazolnia annak, aki a rögzített felvételbe 

betekintést kér. A szabály megjelenése után a kamerafelvételeket nem csak a bírósági, hanem a 

különböző hatósági eljárások során is szükségszerűen fel lehet használni. A törvény legnagyobb 

újdonsága, hogy jegyzőkönyvként is elismeri az elektronikus nyilvántartást. [122] 

4.6    Szerbiai törvények  

A Szerbiában a videokamerák felvételeinek kezelését a személyes adatok védelméről szóló 

törvény szabályozza. Ez a Hivatalos Szerbiai Közlöny PC 97/2008 számában jelent meg, amely a 

Korrupció Elleni Ügynökség 15-ös számú törvényén alapszik. A törvény kimondja, hogy 30 
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napnál tovább a felvételeket nem lehet megőrizni. Kivételes eset az, amikor az a büntető, vagy 

vétség eljárás részét képezi.  

A törvény kötelezővé teszi, hogy az objektumok bejárata előtt, illetve a beltéri területeken fel kell 

tüntetni a figyelmeztetést, miszerint az objektum videomegfigyelés alatt áll. Ezen felül minden 

emeletre ki kell azt helyezni, mint ahogyan a liftek ajtaja elé is. A videomegfigyelő rendszert úgy 

kell kiépíteni, hogy illetéktelen személy annak irányításához ne férjen hozzá. A 

megfigyelőrendszer telepítést kizárólag az engedéllyel rendelkező szakember végezheti el. A 

rendszer javításának feladata úgyszintén az ő feladatköre. Ilyen engedélyt kizárólag a MUP 

(Ministarstvo Unutrašnjuih Poslova – Belügyminisztérium) állíthat ki. [123] 

Továbbá a munkáltatónak csak akkor van joga rögzíteni az alkalmazottak beszélgetéseit, ha azt a 

munkaköri leírásuk tartalmazza. [124] 

4.7    Egyetemi Neptun, illetve elektronikus napló rendszer 

A jelenléti ívkészítő rendszer esetében az elsődleges cél, hogy az elkészített jelenléti ívet a tanárok 

időben megkapják. Magyarországon ez történhet akár a Neptun rendszeren keresztül is. Szerbiában 

nincsen ilyen rendszer, helyette elektronikus naplót használnak az oktatási intézményekben. Az 

elektronikus naplót leginkább az általános és középiskolák alkalmazzák.  

A Neptun egy Egységes Tanulmányi Rendszert jelent, amely számos online iskolai 

adminisztrációs tevékenység ellátásra szolgál. A Neptunon belül két fontosabb modult 

különböztetünk meg, úgy mint: 

➢ Hallgatói modul, 

➢ Tanári modul. 

Ezek a modulok az Interneten keresztül érhetőek el. Az alkalmazásuk által könnyen elvégezhetőek 

az alábbi feladatok: 

➢ Tárgyfelvétel, 

➢ Vizsgákra jelentkezés, 

➢ Hallgatók tájékoztatása emailen keresztül. [88]  

Szerbiában jelenleg kevés egyetem használja az elektronikus naplót. A szerbiai helyzetet jellemzi, 

hogy az adminisztrációs feladatokat leginkább személyesen az oktatási intézményekben lehet 
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elintézni. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az egyetemen az illetékesek beviszik a kívánt 

adatokat. 

A gyakorlati megvalósítás során, ezért a jelenléti ívkészítő kamerarendszer a hallgatói 

hiányzásokat a tanároknak küldte el. A pedagógusok az email címükre kapták meg a hallgatói 

jelenléti ívet. 

4.8    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben az adatbázis-biztonsággal foglalkoztam. Első lépésként megvizsgáltam és saját 

értelmezés alapján újra fogalmaztam az adatbázis-biztonság definícióját pontosítás céljából. 

Áttekintettem a lehetséges iskolai adatbázisokat fenyegető veszélyeket, abból a célból, hogy a 

jelenléti ívkészítő rendszer megalkotása során ezeket a rendszerre leselkedő veszélyeket 

csökkenteni lehessen.  

Megvizsgáltam a leggyakrabban elkövetett adattámadási módszereket, úgy, mint a DDoS, a 

Ransomware és a koronavírushoz kapcsolódó támadásokat, Tettem azért, hogy a gyakorlati 

megvalósítás során ezekre már előre felkészülhessek, valamint, hogy egy olyan blokkláncot 

hozzak létre, amely megfelelő iskolai adatbázis-biztonságot képes nyújtani a jelenléti ívkészítő 

rendszer számára. 

Áttekintettem a magyarországi, a szerbiai és az Európai Uniós elektronikus 

megfigyelőrendszerekre vonatkozó adattörvényeket. Célom az előírásoknak megfelelően 

használni a rendszert. Megállapítottam, hogy biztonsági videofelvető rendszerek esetében a 

szabályoknak megfelelően az objektumok bejárata előtt, valamint a beltéri területeken kell 

feltüntetni azt, hogy az objektum videomegfigyelés alatt áll. A szerbiai törvényeknek megfelelően 

30 napnál tovább a felvételeket indokolatlanul nem lehet tárolni. 

Mivel az adatok adatbázisokban rendeződnek, ezért megvizsgáltam, hogy a jelenléti ívkészítő 

rendszer a hallgatói hiányzásokat, hogyan tudná a tanároknak elküldeni. Megállapítottam, hogy 

Szerbiában nincsen Neptun rendszer és az egyetemi elektronikus napló rendszer sem elterjedt, 

ezért a jelenléti ívet a tanárok email címére érdemes továbbítani. 
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5    AUTOMATIZÁLT ELEKTRONIKUS BLOKKLÁNC ALAPÚ   

HALLGATÓI JELENLÉTI ÍV LÉTREHOZÁSA A 

GYAKORLATBAN 

Ebben a fejezetben az automatizált elektronikus blokklánc alapú hallgatói jelenléti ívkészítő 

rendszer gyakorlati megvalósítását írom le. Létrehozom az ÓEDSC egyetemi blokkláncot és 

bemutatom annak működési sémáját, valamint felépítésének struktúráját. 

Ezt követően meghatározom az okos szerződés feltételeit, amelyet a jelenléti ívkészítő rendszer 

fog használni. Részletesen bemutatom az okos szerződés algoritmusát, amely a felhasználói 

hozzáférést biztosítja. Nem utolsó sorban pedig összefoglalom azt, hogy a jelenléti ívkészítő 

rendszer működésének céljából milyen konfigurációs beállításokat kell elvégezni, mely 

beállításokra ajánlatos odafigyelni. 

5.1    ÓEDSC (Óbudai University Data Storage Chain) 

Az iskolai biztonsági kamerafelvételek tárolása érdekében egy saját privát blokklánc adatbázist 

célszerű létrehozni ahogyan az már korábban megállapításra került. Ennek neve ÓEDSC, amely 

az Óbudai University Data Storage Chain rövidítést jelenti. A saját ÓEDSC blokklánc létrehozása 

bonyolultabb feladat, mint bérelni egy mások által létrehozott decentralizált tárhelyet. 

Amennyiben az oktatási intézmény a bérlés mellett teszi le a voksát, úgy annak el kell fogadnia a 

szolgáltató által megszabott feltételeket. Az önálló egyetemi blokklánc esetében, az oktatási 

intézmény saját maga határozza meg a számára előnyős tárolási feltételeket. Ezek a következők 

lehetnek: 

➢ Az egyetemnek szélesebb körű hozzáférése lesz a blokklánchoz, 

➢ Blokkok nagyságának meghatározása, 

➢ Felhasználási feltételek definiálása, 

➢ A genezis-legelső blokk, amelyhez az összes többi blokk majd csatlakozik az egyetem 

tulajdonában marad, 

➢ Blokklánc hozzáférésének korlátozása (csak az erre jogosultak használhatják azt), 

➢ Adatvédelmi politika meghatározása, 

➢ A blokkláncot több szerveren is el lehet indítani a biztonság érdekében, 

➢ A csomópontok könnyebben felügyelhetőek, 
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➢ A rendszer átláthatóbbá válik, 

➢ Az esetleges káresemények könnyebben felderíthetőek, 

➢ Gyors reagálási lehetőség hacker támadás esetén, 

➢ Az okos szerződéseben foglalt feltételeket elsődlegesen az egyetem határozza meg. 

A gyakorlati megvalósítás részeként létre lett hozva az ÓEDSC blokklánc. Az alábbi ábra az 

egyetemi ÓDSC nevű blokklánc létrehozásának módját mutatja be. 
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Egyetemi blokklánc létrehozása ÓEDSC néven 

alapértelmezett blokklánc beállítások: 

/default ~ universitychain/ÓEDSC/chainsettings.dat  

chainsettings.dat a következő beállításokat tartalmazza:  

Adatbázis címe [fogadó fél (a felhő tároló) IP címe, küldő fél (egyetem) IP címe], 

Biztonsági kamerarendszer címe [fogadó fél IP címe, küldő fél (NVR) IP címe],  

A GDPR adatbázis szabályzata. – A törvényi előírásnak való megfelelés.  

Következő lépésként az ÓEDSC blokklánc kezdőértékének a megadására, valamint a genezis 

blokk létrehozására kerül sor: 

universitychain ÓEDSC  

Blokk nagyságának definiálása.  A blokklánc gyorsasága érdekében 0,1 és 2 MB közötti értékek 

megadása javasolt. 

create block size: max limit 1MB/block. 

A szervert akkor kell elindítani, amikor a genezis blokkot megtalálták. Ezt követi a csomópont 

csatlakoztatási címe: 

universitychain ~ server 1 

Az adatbázisbiztonság növelése céljából egy második szervert is el lehet indítani: 

universitychain ~ server 2  ÓEDSC@192.168.0.2:8008 

A biztonságos kapcsolat kialakítása után, blokklánc megvizsgálja a második szervert is, valamint 

a protokollokat le ellenőrzi.  

Csatlakozási engedély megadása:  

universitychain UDSC támogatás: 192.168.0.2 kapcsolódás. 

11. ábra. ÓEDSC blokklánc létrehozása [88] 
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Mint ahogyan a fenti ötödik táblázatban látható az egyetemi blokklánc minden egyes blokkmérete 

1MB lesz. Ajánlatos ezt a nagyságot alkalmazni, mivel így a blokkok gyorsak maradnak a 

méretükből kifolyólag, így a kamerafelvételek adatai is könnyebben feltölthetőek. További előny, 

hogy még kisebb sávszélesség esetén is a teljes blokklánc gyors marad. A blokklánc struktúrájából 

adódóan több szerver nagyobb biztonságot nyújt. A blokklánchoz egyébként nem csak a saját 

egyetemi felhasználókat lehet hozzárendelni, hanem akár egyéb felhasználókat is. Ezt az 

egyetemnek, illetve a rendszergazdának kell jóvá hagynia. 

Az alábbi ábra az ÓEDSC decentralizált blokklánc adattárolási módszerét szemlélteti: 

 

12. ábra. ÓEDSC decentralizált blokklánc alapú egyetemi adattárolási rendszer (szerkesztett) 

[125] 
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Miután a fentebb bemutatott módon létrejött a genezis blokk (ez a blokklánc első blokkja) a 

további blokkok már képesek adatokat fogadni az NVR egységtől. Az adatokat a blokklánc 

újlenyomatokkal látja el, ez által tovább lehet növelni az adatok biztonságát. Ezt követően az 

adatok a csomópontokban kerülnek tárolásra. Minél több csomópont található a blokkláncban, az 

annál biztonságosabb. A cél, hogy minél több csomópont tárolja el a felvételek feldarabolt részeit. 

Mint a fenti ábra is szemlélteti, az ÓEDSC blokklánchoz több felhasználó is csatlakozhat. A 

felhasználók hozzáférését ajánlatos az okos szerződésen keresztül szabályozni. 

Az adatok hozzáféréséhez a blokkláncon belül az adatok újlenyomatára is szükség van. A 

tizenharmadik ábra az ÓEDSC blokklánc egyetemi struktúráját ábrázolja. 

 

13. ábra. Egyetemi ÓEDSC blokklánc struktúra 

5.2    Okos szerződés alkalmazásának lehetősége az egyetemi adattárolás 

területén 

Az automatizált megoldás megvalósításának következő lépéseként az okos szerződések 

alkalmazására került sor. 

Az okos szerződések képesek az adatok rögzítésére a blokklánc felhasználása által egy adott 

esemény bekövetkezésekor. Ezeket az eseményeket előre meghatározzák és a programkód 

automatikusan végrehatja azokat. [126] Az egyetem esetében a felhasználó és az NVR 

regisztrációja után az okos szerződés automatikusan elmenti a beérkező adatokat a blokkláncba, 

illetve hozzáférést biztosít ahhoz.  

Az okos szerződések által adott a lehetőség akár az adatfájlok automatizált cseréjére is. Hátránya, 

hogy a szerződés nem tudja leellenőrizni az adatfájlok tartalmát, mivel azok titkosítottak. Ez 

azonban kiküszöbölhető egy értékelés alapú megoldással. Ilyen az a pontozási rendszer, amelyet 
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az EBay is alkalmaz. Ha valakit lepontoznak, akkor az a továbbiakban megbízhatatlannak számít 

és mellőzni fogják. A rendszer legnagyobb gyengesége az lehet, ha a bányászok összefognak és 

közösen megtámadják a saját rendszerüket. E lépés következtében az okos szerződések 

elveszthetnek, mivel azok a blokkokban kerülnek tárolásra. [127] 

Az okos szerződésekben a felek megőrizhetik anonimitásukat. Továbbá megkülönbözetünk 

determisztikus és nem determisztikus okos szerződéseket. A determisztikus szerződések az 

információt a blokkláncból kapják, míg a nem determisztikus szerződések az információhoz a 

blokkláncon kívülről szerzik be. [128] 

Az ÓEDSC blokklánc esetében az okos szerződéshez szükséges adatokat a blokkláncból lehet 

kinyerni, ezért azok determisztikus szerződésnek minősülnek. Ezt az alábbi tizennegyedik ábra 

prezentálja. 

 

14. ábra. Az okosszerződés összekapcsolása az NVR egységgel 

Mint látható az okos szerződést össze lehet kapcsolni az NVR egységgel, így a hozzáféréseket 

hatékonyan lehet szabályozni. Ez által az automatizálási folyamatot, amely a lekérdezést, illetve a 

hozzáférést szabályozza a szerződés algoritmusa fogja elvégezni. Ezeket a beállításokat az alábbi 

tizenötödik ábra szemlélteti: 
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function hozzáférés (Óbudai Egyetem NVR) 

Input: lekérdezés (Óbudai Egyetem NVR) 

Output: megadott, megtiltott 

 if üzenet (Óbudai Egyetem NVR) létezik & lekérdezés (Óbudai Egyetem NVR) érvényes then 

      videokamera engedélyezve/megtagadva 

             if az Óbudai Egyetem NVR be van jegyezve a megadott listában then 

                   felhasználó ID ellenőrzése 

                     if felhasználói ID elérhető = hozzáférés megfelelő then 

                         visszatérés megadva 

       else 

                     visszatérés megtagadva 

                    end if 

                  else 

                 visszatérés megtagadva 

              end if 

else 

    visszatérés megtagadva  

end if 

end function 

15. ábra. Okos szerződés algoritmusa a felhasználói hozzáférés biztosításához [129] 
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5.3    Automatizált elektronikus blokklánc alapú hallgatói jelenléti ív 

működésének sémája 

A blokklánc létrehozása után az NVR és a biztonsági kamera analitikai funkcióihoz kell 

visszatérni. Első lépésként a kamerarendszernek rendelkeznie kell hallgatói listával. Ez a 

következő elemekből tevődik össze: 

➢ Név és vezetéknév, 

➢ Évfolyam, 

➢ Képzés megnevezése (milyen képzésben vesz részt a hallgató). 

A csoportosítás nagyobb átláthatóságot biztosít a hallgatók között. Ez azért előnyös, mivel több 

száz hallgató regisztrációja történik meg egyszerre és ilyen esetben az adatbázis áttekinthetősége 

szükségszerű. 

A hallgatói lista betáplálása után az arcképek hozzárendelése következik. Célszerű, hogy ezek a 

képek jó minőségűek és nagy felbontásúak legyenek a mesterséges intelligencia könyebb 

azonosítása érdekében. 

A soron következő adat, amelyet meg kell adni a kamerarendszernek az a tantermek száma, illetve 

azok megnevezése. Ez azért szükséges, mivel az azonosítás a tantermek bejárati ajtajainál történik.  

Az órarendek hozzáadása a kamerarendszer adatbázisához az egyik legidőigényesebb 

adminisztratív feladat, mivel az szemeszterenként változik. Az órarendek hozzáadása által tudni 

fogja a kamera, hogy a hallgató milyen tanórán tartózkodik és melyik tanteremben. Az 

adminisztratív feladat csökkentése érdekében az órarendet ajánlatos szinkronizálni egy olyan 

adatbázissal, ahol ez az adat megtalálható, így nem szükséges azokat egyesével bevinni. 

Ahhoz, hogy a biztonsági kamera felismerje a hallgatókat arcdetektálásra van szükség, mivel csak 

így képes felismerni és megkülönböztetni az arcot a többi emberi testrésztől. 

Az arcdetektálás után az arcfelismerő funkciónak köszönhetően a kamera fel fogja ismerni a 

hallgatót a megadott kép alapján. Minél több alkalommal kell hallgatót azonosítania, annál több 

metaadattal rendelkezik és így válik egyre hatékonyabbá.  
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A hallgatók azonosítása, valamint a tanterem meghatározása után az órarend figyelembevételével 

a kamerarendszer tudni fogja, hogy mely hallgatók vettek részt a tanórákon. A felsorolt adatok 

birtokában el fogja készíteni a jelenléti ívet. 

Utolsó lépésként az adatokat elküldi a kijelölt címre. Az adatok küldése történhet: 

➢ Naponta,  

➢ Hetente,  

➢ Havonta, 

➢ Szemeszterenként. 

Érdemes a napi adatküldést választani a biztonság fokozása érdekében. 

Az elektronikus jelenléti ívet készítő biztonsági kamerarendszer működésének sémáját az alábbi 

tizenhatodik ábra szemlélteti. 
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16. ábra. Hallgatói jelenléti ív készítésre alkalmas kamerarendszer struktúrája [20] [90] 

A biztonsági kamera két különböző adatot rögzít: 

➢ Biztonsági felvételt, amennyiben mozgást érzékel, 

➢ Jelenléti ívet. 

Mind a két típusú adatot küldés előtt titkosítani kell, hogy azok ne kompromitálódhassanak. Az 

adatok rendezése több részből áll, úgy mint: 

➢ Adatok feldarabolása, 

➢ Adatok ujjnyomattal való ellátása, 
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➢ Adatok ellenőrzése. 

Amennyiben a visszaellenőrzés során az adatokkal minden rendben van, úgy az ÓEDSC blokklánc 

az adatokat elküldi a bányászok számítógépeire tárolás céljából. A biztonsági kamerarendszer és 

a blokklánc közötti kapcsolat modell a tizenhetedik ábrán figyelhető meg. 

 

17. ábra. A biztonsági kamerarendszer és a blokklánc közötti kapcsolat modell 

Az adatok elküldése és titkosítása előtt a hallgatókról készült felvételt időbélyeggel kell ellátni. 

Erre azért van szükség, hogy mindenki számára elfogadható bizonyítékként szolgálhasson az a 

kép, amely azt állítja, hogy a hallgató az adott időpontban az adott tanteremben tartózkodott. 

Kizárólag az időbélyeggel ellátott képeket lehet bizonyítható erejűnek tekinteni. Amennyiben ez 

hiányzik, illetve az azonosítás sikertelen, úgy a rendszernek jeleznie kell, hogy az azonosítás nem 

sikerült. Ilyen esetben a tanárnak kell, hogy az azonosítást elvégezze, felülbírálja, illetve 

jóváhagyja azt. Ha az azonosítást a rendszer automatikusan nem végezné el, hanem külső segítség 

igénybevétele által, úgy az időbélyegre továbbra is szükség lenne. 

Nem csak a hallgatókról készült képet ajánlatos időbélyeggel ellátni, hanem a biztonsági 

felvételeket is. A biztonság további fokozása érdekében az adatokat célszerű titkosítani az 

időbélyeg alkalmazása mellett. Az alábbi ábra ennek menetét prezentálja. 
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18. ábra. Az adatok időbélyeggel való ellátása a titkosítás előtt 

Az adatok titkosítása az SHA (Secure Hash Algorithm) 512 függvénnyel történik. Ezt az Egyesült 

Államok Nemzeti Szabvány és Technológia Hivatala (NIST) szabványosította, amelyet az NSA 

(National Security Agency) tervezett. Az SHA-2 algoritmusok 2001-ben jelentek meg először a 

FIPS PUB 180-2 számú dokumentumban. Az SHA512 esetében a számok 64bit hosszúságúak, a 

fő ciklus 80 körből áll, a blokkméret pedig 1024bites. [130] 

A blokklánc működése szorosan kapcsolódik a hash függvényekhez. Amikor valaki új adatot 

szeretne tárolni, akkor az új blokk a blokklánc végére kerül. Az NVR már titkosítva küldi az 

adatokat a blokkláncnak. A blokklánc mivel SHA512 algoritmust használ és ABE (Attribute-

Based Encryption – Attribútum alapú titkosítást is ismeri (ez a privát blokkláncok jellemzője), 

ezért azokat vissza tudja fejteni a bányászok segítségével. Lényeges szempont, hogy az adatok az 

NVR és a blokklánc közötti útvonalon is biztonságban legyenek, valamint, hogy a tárolás során is 

megfelelő titkosítási módszer legyen alkalmazva. Az SHA 512 algoritmus biztosítja, hogy az NVR 

és a blokklánc közötti útvonalon az adatok ne sérülhessenek, valamint, hogy azokhoz 

illetéktelenek ne férjenek. Az alábbi ábra a jelenléti ívet készítő rendszer adatbiztonsági 

megoldását prezentálja. 
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19. ábra. A hallgatói jelenléti ívet készítő rendszer adatbiztonsági megoldása 

Az ABE célja, hogy az adatokhoz csak az férhessen hozzá, akik arra jogosultak. Ez a titkosítási 

metódus az IBE (Identity Based Encryption – Azonosító alapú titkosításon) alapszik. A módszer 

lényege, hogy a felhasználó személyes adatát, amely lehet akár digitális fénykép, IP-cím, illetve 

ujjnyomat használja nyilvános kulcsként az adatok titkosítására.  

A nyilvános kulcsú titkosítás általában a következő módon működik. A fogadó félnek rendelkeznie 

kell a nyilvános-privát kulcspárral, továbbá a rejtő és a fejtő kulcsot is egyszerre kell létrehoznia. 

Mindennapi életben ezzel kapcsolatban felmerül egy kérdés. A küldő fél honnan tudja biztosan, 

hogy a nyilvános kulcs a minden bizonnyal a fogadóé? Ebben nyújt segítséget a PKG (Privat Key 

Generator – Privát Kulcsú Generátor), amely privát és nyilvános kulcsokat hoz létre. A PKG 
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feladata, hogy titkosítja az adatot a nyilvános kulcs segítségével. Ezt követően a fogadó félnek 

hitelesítenie kell magát a PKG irányába, így a mesterkulcs alkalmazása által kap egy privát kulcsot, 

amellyel meg tudja fejteni az adatot. 

Az IBE alkalmazása során azonban nem kell az adatot fogadó félnek nyilvános-privát kulcspárral 

rendelkeznie, helyette elegendő egy meghatározott személyi azonosító adatt. A kulcspárok 

generálása időben függetlenül történik. A fejtő kulcs generálása történhet akkor, amikor arra a 

fogadó félnek szüksége van, ezért nincsen szükség költséges nyilvános kulcsú infrastruktúrára. 

[131] 

Az ABE esetében a visszafejtési kulcsba be lehet ágyazni hozzáadott paramétereket. Ilyen lehet, 

akár az is, hogy a küldő fél meghatározhatja, hogy fogadó fél mikortól férhet hozzá az adatokhoz, 

így a helyes kulcsot az adott időpontban fogja megkapni. Továbbá a nyilvános kulcsokat az 

attribútumok listájából készítik. A nyilvános kulcsok alkalmazása helyett, bárki, aki rendelkezik a 

megfelelő attribútumokkal, hozzáférhet az adatokhoz. Az ABE esetében hatékonyan lehet 

szabályozni, hogy kik legyenek azok a személyek, akik hozzáférhetnek azokhoz. [132] 

5.4    A jelenléti ívet készítő rendszer fontosabb konfigurálási állomásai 

Minden bizonnyal az egyetemi privát blokkláncot egy informatikus, vagy programozó fogja 

létrehozni, mivel ez komoly szaktudást igényel. A rendszeres blokklánc használathoz azonban 

nincsen szükség magasan képzett informatikus szakemberre. A másodlagos konfigurációs 

beállításokat már egy laikus is el tudja végezni. A primáris konfigurációs beállításokhoz a 

következők tartoznak: 

➢ A blokklánc csomópontjai nagyságának meghatározása, 

➢ A működéshez szükséges szerver, illetve szerverek létrehozása, 

➢ Blokklánc összekapcsolása az NVR egységgel, 

➢ Okos szerződés megírása. 

A másodlagos konfigurációs beállításokat két részre lehet bontani. Az első az NVR a második 

pedig a blokklánc konfigurálása. Az NVR beállításaihoz tartozik: 

➢ Célszerű a kamerákat mozgásérzékelésre állítani. Amyennyiben mozgás történik a felvétel 

automatikusan elindul. 
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➢ A kívánt titkosítási eljárást ki kell választani az NVR egységben, amely jelen esetben az 

SHA 512. A titkosítás bekapcsolása nélkül az adatok nincsennek biztonságban. 

➢ Szükségszerű beállítani azt, hogy az adatok küldése a blokkláncba milyen időközönkét 

történjen, 

➢ A tűzvédelemmel kapcsolatos beállításokat is el kell végezni, mégpedig azt, hogy a kamera 

milyen hőmérséklet emelkedésre riasszon. Tűz esetén ajánlatos az azonnali adatküldés 

lehetőséget kiválasztani. 

A blokkláncba történik minden fontosabb adat mentése, ezért a blokkláncra, mint érzékeny adatok 

tárhelyére kell tekinteni, amelyet kellő elővigyázatossággal ajánlatos használni. Az alábbi teendők 

tartoznak a blokklánchoz: 

➢ Az elmentett adatok időszakos ellenőrzése. Ajánlatos figyelemmel kísérni, hogy az 

adatokat az NVR egység meghatározott időközönként elküldi-e? 

➢ Blokklánchoz való jogosultságok kiosztása. Új felhasználókat lehet hozzárendelni, illetve 

törölni a meglévőket szükség esetén. 

➢ Blokklánc helyes működésének ellenőrzése, mivel az adatok a nap 24 órájában a 

rendelkezésre kell, hogy álljanak. 

A rendszert célszerű rendszeresen karbantartani. Ajánlatos az NVR egység szoftverét 

meghatározott időközönként frissíteni Minden kamera hibátlanul kell, hogy működjön, mivel 

rendszerleállás esetén a jelenléti ív készítése nem fog működni. Javaslatként fogalmazódik meg 

egy kellő erősségű szünetmentes táp beszerzése is. 

5.5    Jelenléti ívkészítő kamerarendszer a tűzvédelemben 

Az ÓEDSC jelenléti ívkészítő kamerarendszer tulajdonságainak köszönhetően azt a 

tűzvédelemben is lehetne alkalmazni. A már meglévő tudása hozzájárulhat ahhoz, hogy az 

egyetemek egy új modern megoldással bővítsék a jelenleg alkalmazott tűzvédelmi rendszerüket. 

A kamera név szerint képes azonosítani a hallgatókat, ezért az precízebb nyomon követést és 

azonosítást tesz lehetővé. Egy lehetséges evakuáció során fontos, hogy mindenki elhagyja az 

épületet. Egy „bent ragadt” hallgató gyors megtalálása és kimenekítése kulcsfontosságú lehet az 

emberi élet megóvásában.  
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A következő lehetséges negatív tényezők lehetnek hatással arra, hogy a hallgató ne tudja elhagyni 

az oktatási intézményt időben: 

➢ Hirtelen jött pánik és ijedtség következményeként a tanuló nem tud racionális döntéseket 

hozni, ezért nem látja át a helyzetét kellőképpen, 

➢ A gyors tűz és füst terjedés megakadályozhatja az evakuációs útvonal megtalálását, 

➢ Sebesülés miatt a mozgása korlátozottá vállhat, így akár életveszélyes helyzet is 

kialakulhat. 

A kamerarendszer a következőképpen segítheti a mentőalakulatok dolgát: 

➢ Pontos információval szolgálhat a tanulók aznapi létszámával kapcsolatban, így a bent 

tartózkodó hallgatói létszámot meg tudja határozni, 

➢ A tűzoltók kiérkezésekor azonnal információt nyújthat a hallgatók tartózkodási helyéről, 

➢ Képes a hallgatókat név szerint azonosítani, 

➢ Amennyiben a kamerarendszer nem sérült a tűz következtében, úgy folyamatosan nyomon 

követhető a tűz terjedése, 

➢ Tűz esetén riaszthatja az előerős védelmet, így akár időben megakadályozható a tűz 

terjedése, 

➢ Felvételt készíthet a tűzesetről, amelyet a blokkláncban biztonságosan eltárol, ezzel is 

segítve a tűzvizsgálók dolgát. 

Tűz esetén a felvételek biztonságos tárolása fontos szempont kell, hogy legyen. A mentés 

elsődlegesen az NVR merevlemezére történik és csak ez után kerülnek az adatok a blokkláncba. 

Javasolt a heti rendszerességű biztonsági mentéseket alkalmazása. Tűz esetén azonban a felvételek 

a merevlemezen veszélybe kerülhetnek, ezért a beállított heti mentéseket felül kell bírálni. Ilyen 

esetben az adatok küldését rögtön el kell kezdeni, mivel veszélybe kerülhet: 

➢ A hallgatók óralátogatásával kapcsolatos lista, 

➢ A hallgatókról készült felvételek, amelyek a helyesen elkészített jelenléti ív bizonyítékául 

szolgálnak,  

➢ A tűzesetről készült felvétel, amely a későbbiekben fontos lehet az egyetem, illetve a 

tűzoltóság és a rendőrség számára is. 
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Az alábbi ábra a jelenléti ívkészítő kamerarendszer működési sémáját mutatja be a tűzvédelem 

részeként: 

 

20. ábra. A jelenléti ívet készítő kamerarendszer működési sémája a tűzvédelem részeként 

5.6    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben bemutattam az ÓEDSC blokklánc létrehozásának gyakorlati megvalósítását. 

Arra a kutatási kérdésre, hogy létre lehet-e hozni saját egyetemi blokkláncot az adatok biztonságos 

tárolása érdekében a válaszom igen. A blokklánc létrehozása során meghatároztam az optimális 

blokkméret nagyságot, amely 1MB volt. Erre azért volt szükség, hogy a blokklánc gyors legyen. 

Ennél nagyobb blokkméret értelemszerűen lassabb blokklánc működést eredményez.  
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Megállapítottam, hogy a genezis blokk létrehozása után a blokkláncot össze lehet kapcsolni az 

NVR egységgel. E célból okos szerződést használtam, valamint rögzítettem a szerződési 

feltételeket. Ennek eredményeként a videofelvételek küldése a blokklánc adatbázisába megtörtént.   

Ezen felül az automatizált elektronikus blokklánc alapú hallgatói jelenléti ív működési sémáját 

részletesen leírtam, annak struktúráját ábrázoltam. Kijelenthető, hogy ennek elemei szorosan 

kapcsolódnak egymáshoz. A sikeres hallgatói jelenléti ív elkészítéséhez az analitikai kamera 

funkcióknak hibátlanul kell működniük. 

A kutatási kérdésben megfogalmazásra került, hogy milyen hozzáadott titkosítási megoldások 

kerüljenek alkalmazásra, abból a célból, hogy a hallgatói adatok ne kompromitálódhassanak? A 

megoldás a következő:  

➢ Az adatok rendezése során azokat ujjnyomattal kell ellátni. 

Ennek megvalósítását a biztonsági kamerarendszer és a blokklánc közötti kapcsolat modellel 

prezentáltam és megállapítottam, hogy:  

➢ A biztonság további fokozása érdekében az adatokat időbélyeggel kell ellátni az SHA 512-

es titkosítási eljárás alkalmazása előtt. 

Részletesen bemutattam a jelenléti ívkészítő rendszer fontosabb konfigurálási állomásait. A 

blokklánc létrehozásához informatikai tudásra, valamint blokklánc ismeretre van szükség. Az 

elsődleges, vagyis a primáris konfigurációs beállítások elvégzése bonyolult feladat. Amennyiben 

az egyetem saját blokkláncot szeretne létrehozni, úgy célszerű a blokklánc konfigurálásban jártas 

szakemberhez fordulni. 

A jelenléti ívkészítő rendszert a tűzvédelemben is lehetne alkalmazni. Ennek lehetőségét 

megvizsgáltam. A rendszer tűzvédelmi működési sémáját leírtam, annak működését ábrázoltam. 
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6    A GYAKORALTI MEGVALÓSÍTÁS SORÁN SZERZETT 

TAPASZTALATOK 

Ebben a fejezetben a gyakorlati megvalósítás során szerzet tapasztalataimat írom le, mivel a 

megvalósítás során számos akadály és probléma felmerült, amelyeket meg kellett oldani. Ilyen 

volt az Internet sávszélességéből adódó gondok, amely az NVR egység cseréjét is szükségessé 

tette. Bemutatom a kiválasztott kamerák által generált adatmennyiségeket és részletesen leírom a 

kamerák tesztelésének különböző fázisait. Vizsgálom a kamerák analitikai funkcióinak a 

hatékonyságát és az arcfelismerő technológiában rejtőző lehetőségeket. A cél a lehető legkisebb 

hibahatár elérése az azonosítás során, ezért több különböző kameratípus tesztelésére is sor került. 

Három különböző tudású kamerát teszteltem le. Ezek eltérő mesterséges intelligenciával, illetve 

pixelfelbontással rendelkeztek. A célom megvizsgálni azt, hogy a gyakorlatban ezek a kamerák 

milyen hatékonysággal képesek felismerni a hallgatókat a lehető leghatékonyabb módon. Az ezzel 

kapcsolatos eredményeket táblázatokba rendezve szemléltetem. 

6.1    Az NVR egység összekapcsolása a biztonsági kamerákkal, valamint   

a blokkláncal 

Ahhoz, hogy a gyakorlatban az iskolai blokklánc adatbázis hibátlanul működjön annak számos 

elemére oda kell figyelni, azokat megfelelően kell konfigurálni. Első lépésként a biztonsági 

kamerákat kell összekapcsolni az NVR egységgel, hiszen ez az egység biztosítja a kamerák 

működését. A következő felsorolásban azok a buktatók kerülnek kiemelésre, amelyek a 

tesztidőszak során lettek megtapasztalva. Ezek a következők: 

➢ Az NVR kiosztott csatornáinak a száma. A teszt időszakban egy 4 portos rendszerre volt 

szükség, mivel 3 különböző tudású biztonsági kamera került beszerelésre. Az oktatási 

intézményeknek ajánlatos a 24 portos NVR egységen elgondolkodniuk, mivel ez 

meghatározza a telepíthető kamerák számát.  

➢ A tömörítési lehetőségek kiválasztására is érdemes odafigyelni. A H.264 codec 

alkalmazása által már megfelelő tömörítést lehet elérni, azonban leghatékonyabb 

megoldást a H.265 codec biztosítja. Alkalmazása által értékes tárhelyet lehet 

megtakarítani. 
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➢ Az Internet sávszélességét is annak jövőbeli sebességét ajánlatos már jó előre számításba 

venni. A tesztidőszakban elsőként egy olyan NVR egységre esett a választás, amely 

lassabb Internet sávszélességet támogatott, mint amellyel az oktatási intézmény 

rendelkezett. Az NVR által támogatott sávszélesség 80 Mbps volt, míg az egyetemi 

Internet sebesség 150 Mbps. Ebből kifolyólag a teljes rendelkezésre álló sávszéllességet 

nem lehet maradéktalanul kihasználni. Az NVR cseréje után az adatkommunikáció 

gyorsabbá vált, így már sikerült elérni a 150 Mbps sebességet WiFi kapcsolaton keresztül. 

Megjegyzésként hozzáfűzendő, hogy az NVR által támogatott LAN, illetve WiFi sebesség 

eltérő lehet. 

➢ A maximális HDD kapacitás portonként meghatározza, hogy egy portra mekkora 

kapacitású merevlemezt lehet csatlakoztatni. A gyakorlatban 1TB nagyságú 

merevlemezekre esett a választás. A 3 kamerából álló kiépítéshez ez bőségesen 

elegendőnek bizonyult. 24 kamera esetén értelemszerűen ennél nagyobb kapacitásra lenne 

szükség. Hosszútávú alkalmazás esetén a 4TB optimális választásnak bizonyulhat. 

Célszerű az NVR felhasználói felületén az adatok másodlagos mentési helyének a blokkláncot kell 

megadni, illetve annak pontos IP címét. Részleteiben a következő iskolai adatok kerültek mentésre 

a blokklánc adattárában a megvalósítás során: 

➢ Hallgatókról készült fényképek, 

➢ Hallgatókról készült videofelvételek,  

➢ Hallgatók órarendje a tantermi beosztásokkal együtt. [88] 

6.2    Kamerák által generált adatmennyiségek 

A gyakorlati megvalósítás során a kamerák telepítése 3 fázisban történt. Ez a következőképpen 

nézett ki:  

➢ Először a HD felbontással rendelkező kamerák lettek felszerelve és kipróbálva, 

➢ Ezt követően a 2 MP kamerák következtek,  

➢ Nem utolsó sorban pedig napjaink egyik legmodernebb 10 MP biztosági kamerái váltak a 

teszt részeseivé. 

A tesztelés alatt a lehető leghatékonyabb tömörítési eljárás lett alkalmazva, mégpedig a H.265 

szabvány. A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy: 
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➢ A HD felbontással rendelkező biztonsági kamerák megfelelő minőségű videofelvételeket 

készítenek. A nagyobb felbontás lényegesen nagyobb adatmennyiséget generált, amely a 

mindennapok során inkább problémát jelentett, mintsem előnyt. A HD felbontás azért 

bizonyult elegendőnek, mivel ezek a kamerák zárt térben kerültek telepítésre, ahol 

nincsenek nagy távolságok. A kamerák a tantermek bejárati ajtaja elé kerültek 

felszerelésre, így az előttük elhaladó hallgatókról megfelelő minőségű felvételeket tudtak 

készíteni. 

➢ A 2 MP-es kamerák már sokkal nagyobb adatmennyiségeket generáltak, azonban az 

arcfelismerő hatékonyságuk is növekedett. 

➢ A 10MP-es biztonsági kamerák elképesztő részletességgel rögzítették a felvételeket. 

Feltételezhetően ezeknek a széleskörű alkalmazása az oktatási intézményekben egyelőre a 

távoli jövőképet jelentheti, mivel a magas áruk akadályozhatja az elterjedésüket. A 

legnagyobb problémát azonban az az adatmennyiség jelentette, amelyet napi szinten 

generáltak. Jelenleg a hatalmas adatmennyiségek tárolása az iskolai rendszereknek 

nehézséget jelent. 

➢ Ezen felül számításba kell venni a megnövekedett adatforgalmat is, mivel azok jelentősen 

leterhelték az egyetem Internet hálózatát. Ez főleg a 10 MP-es kamerákra jellemző. Az 

adatok továbbítása a blokkláncba az esti időszakban javasolt, amikor nincsen más 

adatforgalom az oktatási intézményben. [88] 

A huszonegyedik ábra a biztonsági kamerák által generált adatmennyiségeket szemlélteti: 

Felbontás Tömörítési 

eljárás 

Kamerák 

száma 

Napok 

 száma 

Napi 

órák 

száma 

Hálózati 

sávszélesség 

Adat-

mennyiség 

1.3MP 

(HD) 

H.265 3 5 12 150 Mbit/s 470 GB 

2MP 

(1080p) 

H.265 3 5 12 150 Mbit/s 710 GB 

10 MP H.265 3 5 12 150Mbit/s 1.2TB 

 

21. ábra. A biztonsági kamerák által generált adatmennyiség a gyakorlatban [88] 
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A gyakorlatban a kamerák tesztelése a következő képen nézett ki:  

➢ A teljes tesztidőszak 6 hétig tartott.  

➢ Mind a három kameratípusra 2 hét tesztidőszak jutott.  

Fontos megjegyezni, hogy ezek a kamerák kivétel nélkül mind mesterséges intelligenciával 

rendelkeztek. Mivel a tesztelés az egyetemen történt, ezért a felmérés során olyan arcfelismerést 

nehezítő körülmények lettek feltárva, amelyek negatívan hatottak ki az azonosítás sikerességére 

[88]. Ezek a következők voltak: 

➢ Az arc takarása a tanterembe való belépéskor. Ez azért fordulhatott elő, mivel a hallgatók 

szinte egyszerre egyazon időpontban lépnek be a tantermekbe.  Ez megnehezítette az 

azonosítást, 

➢ A kamerákat megfelelő magasságban és szögben kellett elhelyezni. Miután ez megtörtént 

a hibás azonosítások száma csökkent. Az első telepítés során a fényvisszaverődésre nem 

lett kellő figyelem fordítva, ezért a kamerák helyzetét módosítani kellett, 

➢ Az eltérő öltözködési stílusok negatívan hatottak ki a kamerák hatékonyságára. Télen a 

sapka és a sál akadályozó tényezőnek bizonyult. 

A kutatásban 57 hallgató vett részt, akik Informatika 1 tárgyat hallgattak. Ez a gyakorlatban 3 

csoportot jelentett. Fontos szempont volt, hogy mind a 3 kamera esetében ugyanazok a hallgatók 

vegyenek részt, így adott volt a lehetőség a kamerák azonosítási képességeinek és azok 

pontosságának a meghatározására. A hat hetes időszak 2020 január közepétől egészen február 

végéig tartott. Fontos volt, hogy a tesztidőszakban a kamerák rögtön egymás után kerüljenek 

alkalmazásra. A téli tesztben a hallgatók öltözködési szokásai, illetve frizurájuk hasonló volt a 

megfigyelt időintervallumban. Amennyiben a kamerák egy része télen a másik része pedig nyáron 

lett volna tesztelve, úgy az azonosítás pontosságában nagyobb eltérések mutatkoztak volna, 

amelyek negatívan hatottak volna ki a mérés pontosságára. Az elsődleges cél tehát a közel azonos 

feltételek biztosítása volt. [88] Az azonosítás során kapott eredményeket a huszonkettedik ábra 

szemlélteti: 
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Kamerák 

csoportosítása 

felbontásuk alapján 

Pontos hallgatói 

létszám azonosítás 

az első héten 

Pontos hallgatói 

létszám azonosítás 

a második héten 

1.3 MP (HD) kamera 43 51 

2 MP (HD) kamera 46 52 

10 MP kamera 51 55 

 

22. ábra. A kamerák azonosítási hatékonysága a gyakorlatban [88] 

Mint látható a kamerák a második héten hatékonyabban működtek, mint az azt megelőző héten. 

Ez a beépített mesterséges intelligenciának köszönhető. A kamerák folyamatosan tanultak, így az 

azonosítás hatékonysága jelentősen javult a tesztidőszak végére. A kapott eredmények alapján 

kijelenthető, hogy: 

➢ Az 1.3 MP-es kamera esetében az első héten 75%-os pontossággal azonosította a 

hallgatókat, addig a második héten már a hallgatók 89%-át ismerte fel. 

➢ A 2 MP-es kamera az első héten 80%-os hatékonyságot tudott elérni, míg a következő 

héten már 91%-os pontossággal működött., 

➢ Nem utolsó sorban pedig a 10 MP-es kamera 89%, illetve 96%-os pontosságot tudott elérni.  

Feltételezhetően a nagyobb pixelsűrűség kihatással van az azonosítás hatékonyságára, azonban a 

válasz ennél bonyolultabb. A pixelszám növekedésével a kamerákban található processzor 

erőssége is arányosan növekedett. A továbbiakban vizsgálni lehetne a beépített mesterséges 

intelligencia szoftverek közötti eltérést is, azonban a gyártó ezeket az információkat nem tüntette 

fel a csomagoláson, valamint a honlapján is hiányoztak ezek az adatok. 

Az NVR és a blokklánc közötti kapcsolat sikeresen ki lett építve így az adatok mentése a 

blokkláncban megtörtént. A csomópontok elmentették az adatokat (ez alatt értendő a 

videófelvételek és a fényképek mentése is) azonban ez a vártnál sokkal hosszabb ideig tartott. A 

hagyományos felhő alapú rendszerek ennél azért gyorsabbak. Erre a kérdésre a válasz 

feltételezhetően az lehet, hogy a blokkláncok akkor vállnak igazán hatékonnyá, ha azok minél több 

számítógépen futnak. A kutatás idején ez mindössze két számítógépet jelentett. [88]  
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6.3    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben a hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer megvalósítása során szerzett 

tapasztalataimat írtam le. Az NVR egység kiválasztása során számos dologra oda kellett figyelni. 

Ilyen a támogatott: 

➢ Videokamerák száma, 

➢ Videokamerák legnagyobb felbontása, 

➢ Legnagyobb HDD kapacitás, 

➢ Maximális LAN és WiFi sávszélesség. 

Ajánlatos előre megtervezni és figyelembe venni, hogy hány darab biztonsági kamerára van 

szükség, majd csak ez után beszerezni azokat az NVR egységgel együtt. 

Minél nagyobb a kamera pixelsűrűsége, annál részletesebb képet/videot kapunk. Hátránya a 

megnövekedett adatmennyiség. 

Oktatási intézmények számára javaslatként fogalmazható meg: 

➢ Lehetőség függvényében ajánlatos a 2.0 MP-es biztonsági kamerákat választani, mivel a 

kamera képfelbontása elegendő a hallgatók pontos azonosításához. 

➢ Olyan NVR egység beszerzése, amely rendelkezik 24 portos kialakítással. Ha nincsen 

szükség egyszerre mind a 24 porta, még akkor is jó választás lehet, mivel az könnyen 

bővíthető. Elegendő mindössze az új biztonsági kamerákat megvásárolni bővítés céljából. 

Új NVR egység cserére ebben az esetben nincsen szükség. 
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7    EMPIRIKUS KUTATÁS I  

Az empirikus kutatás első részében a hallgatók nézőpontjait és meglátásait vizsgálom az online 

automatizált elektronikus blokklánc alapú hallgatói jelenléti ívkészítő rendszerről. Ez azért 

szükségszerű, mivel ők lesznek majd a rendszer segítségével azonosítva. Egy ilyen rendszer 

bevezetése előtt célszerű a hallgatók véleményét feltárni.  

Az empirikus kutatás vizsgálata során a pedagógiai mérések tipikus eszközei, a kérdőívek kerültek 

felhasználásra. A kapott adatokat az SPSS program segítségével lettek kielemezve.  

7.1    Kutatásban részt vett hallgatók eloszlása egyetemenként 

A huszonharmadik ábra a kutatásban részt vett hallgatókat, illetve egyetemeket szemlélteti 

együttesen: 

Ország Egyetemek Hallgatók 

létszáma 

 

 

 

Szerbia 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, Szabadka 

32 

Óvó- és Edzőképző Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

47 

Singidunum Egyetem Belgrád – Informatika 

Tanszék 

63 

Singidunum Egyetem Belgrád – 

Közgazdaságtan Tanszék 

59 

Az összes hallgatói létszám 201 

 

23. ábra. A kutatásban részt vett egyetemek és hallgatók 

7.2    H4. Fő hipotézis  

Feltételezhetően a hallgatók a biztonsági kamerákon alapuló automatizált jelenléti ívkészítő 

rendszert hasznosnak találják az egyetemeken. 
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A jelenléti ív által ellenőrizni lehet a hallgatók óralátogatását. Ez szükségszerű, amelyet a tanárok 

rendszeresen alkalmaznak. Általában a tanórák elején, illetve végén kerül sor a jelenléti ívek 

kitöltésére. Nagy általánosságban elmondható, hogy a hallgatók a tanórák 20 százalékáról 

hiányozhatnak igazolatlanul. Az ezen felüli hiányzást már szankcionálni szokták, úgy, mint az 

aláírás megtagadást, valamint a tárgyról való letiltást. Ilyen esetben a tanuló nem vehet részt a 

vizsgán, ez által a tárgy kritériumait nem tudja teljesíteni. Mivel a tanulók ennek a tudatában 

vannak, ezért igyekeznek a tanórákon rendszeresen részt venni. 

Az empirikus kutatás részeként az online kérdőív által megkérdezésre került az, hogy a tanulók 

hogyan vélekednek a jelenléti ív szükségszerűségéről a tanórák során. A hallgatók többsége az 

egyetemektől függetlenül (x2 próba: p=0,052) igennel felelt arra a kérdésre, miszerint szükség van 

a jelenléti ívek alkalmazására. Ezt az alábbi huszonnegyedik ábra szemlélteti: 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

87% 

 

13% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

76% 

 

24% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

72% 

 

28% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

71% 

 

29% 

 

24. ábra. Szerinted szükség van jelenléti ívre a tanórákon? (n=201) 

A digitalizáció korában azonban nem csak papíralapú, hanem akár elektronikus jelenléti ívet is 

lehet készíteni. A kapott válaszok alapján kijelenthető, hogy a hallgatók többsége az egyetemektől 

függetlenül (x2 próba: p=0,059) az elektronikus jelenléti ívet részesítené előnyben a papíralapú 
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megoldással szemben. Mint látható a hallgatók nyitottak az új megoldások iránt. Ezt a következő 

ábra bizonyítja: 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

51% 

 

49% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

54% 

 

46% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

57% 

 

43% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

52% 

 

48% 

 

25. ábra. Meglátásod szerint melyik megoldás lenne a jobb a hallgatói jelenléti ív készítésére? A 

papír alapú, illetve az elektronikus jelenléti ív? (n=201) 

A hallgatói jelenléti ívkészítés időigényes feladat, amely a tanórákból értékes perceket képes 

elrabolni. Célszerű az ilyen rutinszerű feladatokat automatizálni, amely által fontos tanórai időt 

lehetne megtakarítani. Amennyiben az ív kitöltésével a pedagógusoknak nem kellene 

foglalkozniuk, úgy ezt az időt más fontos teendőkre is fordíthatnák, úgy mint: 

➢ A tanóra eleji ráhangolódás kibővítésére, amellyel a pedagógiai széleskörűen foglalkozik, 

➢ A tananyaggal kapcsolatos kérdésekre, 

➢ Több idő maradna a tananyag ismétlésére. 

A jelenléti ív nem más, mint információ. Egy olyan hasznos információ, amely az igazolatlan 

hiányozásokról ad pontos tájokoztatást úgy a hallgatóknak, mint a tanároknak. A modern oktatás 

részeként szükségszerű, hogy a hallgatók naprakészen legyenek informálva. A tanulók arra a 

kérdésre, hogy szeretnének-e rendszeresen elektronikus értesítéseket kapni a tanórai hiányzásokról 
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a többségük az egyetemektől függetlenül (x2 próba: p=0,081) igennel felelt. Ezt a huszonhatodik 

ábra demonstrálja: 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

95% 

 

5% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

97% 

 

3% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

94% 

 

6% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

99% 

 

1% 

 

26. ábra.  Szeretnéd, ha rendszeresen kapnál elektronikus értesítést a tanórai hiányzásaidról? 

(n=201) 

Az elektronikus értesítés előnye: 

➢ Okos eszközökön könnyen megjeleníthető adat, 

➢ A nap bármely részében a jelenléti ívvel kapcsolatos információ a rendelkezésre áll, 

➢ A múltban történt tanórai látogatások könnyen nyomon követhetőek. 

A következő kérdés azt vizsgálta, hogy a hallgatók mennyire tartanák szükségesnek a naprakész 

elektronikus értesítést a tanórai hiányzásokról? A kapott eredményeket a következő ábra 

prezentálja részletesen: 



 

106 

 

 

27. ábra. Mennyire tartanád szükségszerűnek az elektronikus értesítést a tanórai hiányzásaidról? 

(n=201) 

Mint látható a hallgatók többsége fontosnak tartja azt, hogy rendszeresen értesítést kapjon a 

hiányzásokról. Szöveges válaszaikban ezt a következőképpen indokolták: 

➢ Szeretném folyamatosan figyelemmel kísérni a hiányzásaim számát, 

➢ Mivel számos tárgyam van, ezért nehéz fejben tartanom, hogy melyik tárgyból mennyit 

hiányoztam. 

Az online kérdőív segítségével megkérdezésre került a disszertáció egyik legfontosabb kutatói 

kérdése, miszerint a hallgatók hogyan vélekednek egy olyan egyetemi kamerarendszerről, amely 

alkalmas lehet jelenléti ívkészítésre. A kapott válaszokat az alábbi ábra prezentálja: 

 

8%
7%

12%

19%
54%

Egyáltalán nem szükséges Kicsit tartom szükségesnek

Közepesen szükséges Többnyire szükséges

Nagyon szükséges
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28. ábra. Szerinted hasznos lehet az egyetemeken az olyan kamerarendszer, amely hallgatói 

jelenléti ív készítésére is alkalmas? (n=201) 

Mint látható a hallgatók többsége szerint hasznos lehet az egyetemeken az olyan kamerarendszer, 

amely hallgatói jelenléti ív készítésére is alkalmas. A szöveges válaszaikból az is kiderült, hogy 

miért?  

A tanulók a következő válaszokat fogalmazták meg: 

➢ Egyszerű és gyors azonosítás, 

➢ Nincs szükség arra, hogy a hallgatók a jelenléti ívet egymásak tovább küldjük a 

tanteremben aláírás céljából, 

➢ Nem kell ceruzát keresnem a jelenléti ív kitöltéséhez, 

➢ A jelenléti ív kitöltésekor előfordult már, hogy a padtársam olyan nevet is beírt, aki nem 

volt jelen az órán.  

Kijelenthető. hogy a hipotézis beigazolódott, miszerint a hallgatók a biztonsági kamerákon alapuló 

automatizált jelenléti ívkészítő rendszert hasznosnak találják az egyetem falain belül. A kutatásból 

kiderült, hogy a tanulók nyitottak az új megoldások iránt, mivel a digitális jelenléti ívet előnyben 

részesítik a hagyományos papíralapú ívekkel szemben. Ezen felül a kamera alapú új ívkészítő 

megoldást is jó ötletnek tartják. 

 

 

2% 8%

17%

49%

24%

Egyáltalán nem

hasznos

Kicsit tartom

hasznosnak

Közepesen hasznos

Többnyire hasznos

Nagyon hasznos
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7.2.1    H4.1 alhipotézis 

Feltételezhetően a hallgatók fontosnak tartják az egyetemi biztonsági kamerákat. 

Napjainkban sajnálatos módon egyre gyakrabban fordul elő iskolai erőszak. Az általános 

iskolákban ez gyakori probléma, amely ellen tenni kell. Hazai viszonylatban az 5-8. osztályos 

tanulók kétharmadát bántalmazták már fizikailag vagy verbálisan az iskolákban. [133] A 

felsőoktatási európai intézményekben leggyakrabban negatív elemként a rossz közbiztonság és a 

lopás jelenik meg. [134] A tengerentúlon az Amerikai Egyesült Államokban viszont nem egy 

esetben véres leszámolások is előfordultak a múltban. [135] Ezen gondolatmenetet folytatva 

szükségszerű feltenni az egyetemi hallgatóknak azt a kérdést, hogy mennyire érzik magukat 

biztonságban az oktatási intézmények falain belül? A kérdés releváns, mivel a kutatás a biztonsági 

kamerákra fókuszál, amely az elektronikai védelem részét képezi. Egy ilyen kamerákon alapuló 

rendszer nem titkolt célja a biztonság növelése. A kutatás feltárta, hogy a hallgatók többsége 

biztonságban érzi magát a szerbiai egyetemeken. A kapott eredményeket a huszonkilencedik ábra 

mutatja be: 

 

29. ábra. Mennyire érzed magad biztonságban az oktatási intézményben? (n=201) 

Az utóbbi években a biztonsági kamerák az oktatási intézményekben széleskörűen elterjedtek. 

Ennek több oka is lehet, úgy mint: 

➢ Cél a biztonság fokozása elektronikai megoldások által, 

1% 3% 5%
12%

79%

Nem érzem magamat biztonságban

Kevésbé érzem magamat biztonságban

Közepesen érzem magamat biztonságban

Többnyire biztonságban érzem magamat

Teljesen biztonságban érzem magamat
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➢ A biztonsági kamerarendszer árainak folyamatos csökkenése, 

➢ A kamerarendszer olyan szintű fejlődése, amely alkalmassá teszi nagyobb emberi létszám 

megfigyelésére, 

➢ Az élőerős védelem munkájának könnyítése. 

Mivel a jelenléti ívkészítő rendszer biztonsági kamerákat használ, ezért a hallgatóktól 

megkérdezésre került, hogy szükségesnek tartják-e az egyetemi biztonsági kamerákat? Az 

egyetemektől függetlenül a többségük erre a kérdésre (x2 próba: p=0,055) igennel felelt. Ezt az a 

harmincadik ábra demonstrálja. 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

68% 

 

32% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

71% 

 

29% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

73% 

 

27% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

77% 

 

23% 

 

30. ábra. Szükségesnek tartod az egyetemi biztonsági kamerákat? (n=201) 

A pontosabb kutatási eredmények érdekében a hallgatók által felmérésre került az is, hogy a 

biztonsági kamerákat mennyire tartják fontosnak? A kapott válaszokat az alábbi ábra egy öt 

fokozatú Likert skálán szemlélteti. 
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31. ábra. Mennyire tartod fontosnak az egyetemi biztonsági kamerákat? (n=201) 

A következő kérdés azt vizsgálja, hogy a tanulók hol látnák legszívesebben ezt a típusú 

elektronikai védelmi megoldást az oktatási intézményekben?  

A hallgatók többsége szerint az egyetemek bejárata elé célszerű azokat telepíteni, míg legkevésbé 

a tantermeket adták válaszul. Ezt a harminckettedik ábra mutatja be: 

 

32. ábra. Szerinted a biztonsági kamerákat hova célszerű elhelyezi a felsőoktatási 

intézményekben? (n=201) 

Egyáltalán

nem fontos

Kicsit

tartom

fontosnak

Közepesen

fontos

Többnyire

fontos

Nagyon

fontos

4%
11%

19%

30%
36%

30%

34%

26%

10%

Folyósókon Az egyetem bejárata előtt

Az udvaron A tantermekben
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Tudvalevő, hogy a kamerák képesek a folyamatos megfigyelésre, ezért elképzelhető, hogy a 

hallgatókat zavarhatja a tantermekben elhelyezett biztonsági kamera. Ezen felül a mesterséges 

intelligenciával ellátott kamerák akár különböző viselkedési mintákat is képesek felismerni és 

azokat analizálni. Feltételezhető, hogy a hallgatók ennek tudatában feszélyezve, illetve 

kellemetlenül érezhetik magukat a tanórákon. Ez extrém esetekben akár a tanórai koncentrációra 

is képes negatívan kihatni. Hosszabb távon akár a tanulmányi eredményeik is csökkenhetnek. A 

kutatás megállapította, hogy a tanulók 57%-át zavarja a tantermi biztonsági kamera. Ezt 

részletesen a harmincharmadik ábra szemlélteti: 

 

33. ábra. Téged mennyire zavar a tantermekben elhelyezett biztonsági kamera? (n=201) 

Az online jelenléti ív készítésre alkalmas kamerákat elegendő a tantermek bejárata elé elhelyezni, 

így azok kevésbé zavarják a hallgatókat. Régebben a kamerarendszerek telepítésénél az elsődleges 

cél kizárólag a kívánt biztonsági szint elérése volt, addig napjainkban a vele járó kényelmetlenség 

csökkentése, illetve annak teljes megszüntetése is fontos szerepet játszik. 

A jelenléti ív készítésre alkalmas kamerák a beléptetés alkalmával is hasznosak lehetnek. Ilyen 

esetben az egyetemek bejárata elé kell elhelyezni őket, mivel azok képesek a hallgatókat 

beléptetéskor regisztrálni, így növelve a biztonsági szintet. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 

a már jól bevált és működő beléptető-rendszerekre nem lenne szükség. Sőt! A kamerarendszert 

ajánlatos a beléptető-rendszer mellet kiegészítő biztonsági elemként alkalmazni. A beléptető-

rendszerek esetében az azonosítás a következő módokon történhet: 

12%

27%

18%

37%

6%

Nagyon zavar Eléggé zavar Zavar

Kicsit zavar Nem zavar



 

112 

 

➢ Tudásalapon. Ez esetben a személy olyan információ birtokában van, amely által beléphet 

az adott területre. Ennek az információnak az ellenőrzése történik a beléptetés során. 

➢ Birtok alapon. Ilyenkor a személy egy olyan eszköz birtokában van, amely 

nélkülözhetetlen az azonosítás során. Ez lehet mágneskártya, vonalkód, chipkártya, kulcs. 

➢ Biometria alapon. A személy azonosítása biológiai vagy fizikai jellemzők alapján történik.  

A fentebb felsorolt módszereknek léteznek hiányosságaik, ezért a mindennapi életben gyakran két 

különböző azonosítási módszert együttesen alkalmaznak a kívánt biztonsági szint elérésé 

érdekében. [7] Ezeket az azonosítási típusokat az aktív azonosítási módszerek közé sorolják, mivel 

a személynek részt kell venniük az azonosításban. A jelenléti ívet használó kamerarendszer 

alkalmazása által az azonosítás passzív módon történik, mivel ebben az esetben elegendő, hogy a 

hallgató elhaladjon a kamera előtt.  

Amennyiben az egyetem együttesen alkalmazná a birtok és a biomteria alapú azonosítást kibővítve 

a jelenléti ív készítésre is alkalmas kamerarendszerrel, úgy egyszerre az aktív és passzív azonosítás 

is megvalósulhatna. Ez már három különböző azonosítási módszert jelentene, amely 

feltételezhetően még a legszigorúbb egyetemi beléptetési követelményeknek is eleget tenne. A 

kamerarendszer kibővítése által a beléptetési idő nem hosszabbodna meg, arra negatívan nem 

hatna ki. 

A hallgatók többsége szükségtelennek tartja azt, hogy a kamerarendszer név szerint is azonosítani 

tudja őket az egyetemre való belépések alkalmával. Az ezzel kapcsolatos kérdésre kapott részletes 

válaszokat az alábbi ábra szemlélteti. 

 

20%

30%24%

16%
10%

Egyáltalán nem szükséges Kicsit tartom szükségesnek

Közepesen szükséges Többnyire szükséges

Nagyon szükséges
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34. ábra. Mennyire tartod szükségszerűnek, hogy a beléptetéskor a biztonsági kamerarendszer 

azonosítani tudja az egyetemi hallgatókat? (n=201) 

A jelenléti ívet készítő kamera arcérzékeléssel és arcfelismeréssel rendelkezik, ezen okból 

kifolyólag a hallgatók arról lettek megkérdezve, hogy hogyan vélekednek az analitikai kamera 

funkciókról, szükségesnek tartják-e azokat? A hallgatók többsége az egyetemektől függetlenül (x2 

próba: p=0,073) erre a kérdésre nemmel felelt. A kapott eredményeket a következő ábra 

prezentálja: 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

42% 

 

58% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

37% 

 

63% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

40% 

 

60% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

33% 

 

67% 

 

35. ábra. Szerinted az arcérzékelésre és felismerésre képes kamera alkalmazására szükség van az 

egyetem falain belül? (n=201) 

A kamera alapú online jelenléti ívkészítésnél fontos szempont kell, hogy legyen a megbízhatóság, 

a hosszútávú stabil működés és a pontos azonosítás. Ezek együttesen alkotják a bizalmat a 

kamerarendszer iránt.  

A hallgatók meglátása fontos ebben a kérdésben, mivel ők lesznek majd azonosítva napi szinten, 

az ő adataikat használja a rendszer. Ezen gondolatmenetet követve a hallgatók arról lettek 

megkérdezve, hogy szerintük a biztonsági kamerarendszer képes-e őket pontosan azonosítani? A 
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hallgatók többsége az egyetemektől függetlenül (x2 próba: p=0,068) igennel felelt erre a kérdésre. 

A kérdésre kapott válaszokat a harminchatodik ábra szemlélteti egyetemenként összegezve: 

 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

61% 

 

39% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

65% 

 

35% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

58% 

 

42% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

72% 

 

28% 

 

36. ábra. Szerinted megbízhatóan tudja a biztonsági kamera azonosítani a hallgatókat? (n=201) 

Ismerve a hallgatói „találékonyságot” még az is elképzelhető, hogy megpróbálják „becsapni” a 

kamerarendszert az azonosítás során, abból a célból, hogy jogosulatlanul aláírást szerezzenek a 

jelenléti ívkészítés során. A következő kérdés ezért azt vizsgálta, hogy a hallgatók hogyan 

vélekednek az arcfelismerő kamera kijátszhatóságáról? A hallgatók meglátása az egyetemektől 

függetlenül (x2 próba: p=0,064) az, hogy az ilyen kamerákat nehéz „átverni”. A kapott válaszokat 

a harminchetedik ábra demonstrálja: 

 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

37% 

 

63% 
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Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

34% 

 

66% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

41% 

 

59% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

38% 

 

62% 

 

37. ábra. Szerinted kijátszható az arcfelismerésre képes biztonsági kamera? (n=201) 

A hipotézis beigazolódott, miszerint a hallgatók fontosnak tartják az egyetemi biztonsági 

kamerákat, hiszen 36%-uk azt nagyon, míg 30%-uk többnyire fontosnak tartja azokat. A válaszaik 

alapján kijelenthető, hogy nem közömbös számukra, hogy a biztonsági kamera az oktatási 

intézmény mely területét figyeli meg. Legkevésbé a tantermekben látják szívesen, mivel 60%-ukat 

kifejezetten zavarja az ott elhelyezett kamera. A jelenléti ívkészítő biztonsági kamerákat a 

tantermek bejárata előtt a folyósokon célszerű elhelyezni a hatékony azonosítás céljából. Ezen 

felül ez a telepítési megoldás nem zavarja a hallgatókat. 

7.2.2    H 4.2 alhipotézis 

Feltételezhetően az egyetemi hallgatók nem tartják biztonságosnak a kamerafelvételeket tároló 

egyetemi adatbázisokat. 

A kutatás következő hipotézise az adatbázis-biztonsággal foglalkozik. Az online jelenléti ívkészítő 

rendszer esetében kulcsfontosságú az adatok biztonságos tárolása úgy rövid, mint hosszútávon. 

Mivel ebben az esetben a hallgatói adatok tárolásáról van szó, ezért célszerű a tanulókat 

megkérdezni arról, hogy hogyan vélekednek az egyetemi adatbázis-biztonságról? Feltételezhetően 

a jelen hallgatói generáció már jól ismeri a különböző adattárolási megoldásokat, kellően 

informáltak az adatbázisokat fenyegető veszélyekről, így fontos lehet az ő meglátásaik is ebben a 

témakörben.   
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A legelterjedtebb adattárolási megoldás a felhőalapú adattárolás. Több neves vállalat is kínál 

virtuális tárhelyet, amelyekkel a hallgatók minden bizonnyal már találkoztak. Virtuális tárhelyet 

általában a következő célból használnak, úgy mint: 

➢ Az adatvesztés megakadályozása, 

➢ Az egyre növekvő adatmennyiségek már nem férnek el a merevlemezen, ezért a többlet 

adatokat valahol tárolni kell, 

➢ Könnyű elérhetőség és rendelkezésre állás. 

A virtuális tárhelyek esetében azonban a következő kételyek is gyakran felmerülnek: 

➢ Az adatokhoz idegenek is hozzáférhetnek, mivel nem lehet minden esetben kontrollálni a 

hozzáférést, 

➢ Amennyiben a szolgáltatónál üzemzavar van, akkor az adatokhoz nem lehet hozzáférni. 

[136]  

➢ Egyre gyakrabban hallani olyan híreket, ahol különböző virtuális szervereket támadnak 

meg. 

➢ Lehet-e a felhőben érzékeny adatokat biztonságosan tárolni? 

A hallgatók arra a kérdésre, hogy mennyire tartják biztonságosnak a felhő alapú adattárolást az 

alábbi válaszokat adták, amelyet a harmincnyolcadik ábra szemlélteti. A varianciaanalízis 

szignifikancia-szintje (p=0,066), tehát megállapítható, hogy nem különbözik szignifikánsan az 

egyetemi hallgatók nézőpontja abban, hogy mennyire tartják biztonságosnak ezt a típusú 

adattárolási megoldást. 
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38. ábra. Mennyire tartod biztonságosnak a felhő alapú adattárolást? (n=201) 

A kapott eredmények alapján kijelenthető, hogy a hallgatók teljes mértékben azért nem bíznak 

meg a felhő alapú szolgáltatásokban. Egy bizonyos szkepticizmus, mint látható megjelenik a 

virtuális adattárolás területén. Ez azonban nem azt jelenti, hogy teljesen elhatárolódnának ettől a 

megoldástól, mivel a többségük azt rendszeresen használja. A hallgatók 38%-a nagyon gyakran, 

míg 24%-uk napi szinten ment adatokat a felhőben. Ennek részleteit az alábbi ábra mutatja be: 

 

39. ábra. Milyen gyakran használsz felhő alapú adattárolást? (n=201) 

13%
19%

36%

18% 14%

3%
18%

17%

38%

24%

Nem használok felhőalapú adattárolást

Ritkán használok felhőalapú adattárolást

Többnyire használok felhőalapú adattárolást

Nagyon gyakran használok felhőalapú adattárolást

Szinte minden nap használok felhőalapú adattárolást
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A blokklánc alapú adattárolás újdonságnak számít napjainkban, ezért feltételezhető, hogy a 

hallgatók még nem hallottak erről az új típusú adattárolási megoldásról. A jelenléti ívkészítő 

kamerarendszer a blokkláncban tárolja el az adatokat. A blokkláncot a csomópontok hálózata 

alkotja. Az adattárolásra alkalmas blokkláncok az utóbbi pár évben jelentek meg, széleskörű 

elterjedésük még folyamatban van. A kamerarendszer elsődlegesen az NVR merevlemezét 

használja, innen továbbítja az adatokat a blokkláncba.  

A hallgatók többsége az egyetemektől függetlenül (p=0,058) nem hallott a blokkláncban történő 

adattárolásról. Ezt a következő ábra demonstrálja. 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

35% 

 

65% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

41% 

 

59% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

43% 

 

57% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

47% 

 

53% 

 

40. ábra. Hallottál már a blokklánc alapú adattárolásról? (n=201) 

Ez tulajdonképpen érthető is, mivel ez idáig kevés szolgáltató alkalmaz ilyen adattárolási 

lehetőséget. A legismertebb szolgáltatók nem álltak át a blokklánc technológiára, így az azokban 

rejlő lehetőségeket nem használják ki maradéktalanul. 

Azok a hallgatók, akik hallottak már a blokkláncban történő adatmentésről a következő válaszokat 

adták, amelyet a következő negyvenegyedik ábra prezentál: 
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41. ábra. Amennyiben hallottál már a blokkláncról mennyire tartod biztonságosnak ezt a típusú 

adattárolási megoldást? 

Megállapítható, hogy a hallgatók többsége nem bízik a blokklánc technológiában. Ennek számos 

oka lehet, úgy mint: 

➢ Nem használták a mindennapi életben a blokklánc technológiát, így nem ismerik annak a 

felépítését és működésének struktúráját, 

➢ Mint minden újdonságot, ezt is a szkepticizmus övez, 

➢ Nincsen széles körben elterjedve. 

Tanulói oldalról megközelítve az empirikus kutatás utolsó kérdése azt vizsgálta, hogy a hallgatók 

szerint az iskolai kamerafelvételek mennyire vannak biztonságosan tárolva? A kérdésre kapott 

válaszokat a negyvenkettedik ábra demonstrálja. 

34%
25%

16% 11% 14%
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42. ábra. Szerinted az iskolai kamerafelvételek biztonságosan vannak tárolva? (n=201) 

Kijelenthető, hogy a hallgatók meglátása szerint az iskolai kamerafelvételek biztonságosan 

kerülnek tárolásra, mivel a többségük szerint, amely jelen esetben 63%-ot jelent az egyetemi 

felvételek szinte teljesen, vagy többnyire biztonságosan vannak tárolva. 

A hipotézis nem igazolódott be, miszerint a hallgatók nem tartják biztonságosnak az egyetemi 

adatbázisokat, amelyek különböző kamerafelvételek tárolására alkalmasak. 

o 7.3    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben több hipotézis is megfogalmazásra került. Ezek a hipotézisek mind a hallgatói 

jelenléti ívkészítő rendszerhez köthetőek. A kutatásban 4 szerbiai felsőoktatási intézmény 201 

diákja vett részt. Mivel a rendszer róluk gyűjt adatok és elsődlegesen az ő megfigyelésükre szolgál, 

ezért fontos volt a meglátásaikat és véleményeiket megvizsgálni ebben a témakörben. 

A H 4.1-es hipotézis beigazolódott, miszerint a hallgatók fontosnak tartják az egyetemi biztonsági 

kamerákat, az azonban nem mindegy a számukra, hogy az egyetem mely részeire telepítik azokat. 

A hallgatók legkevésbé a tantermekben levő kameráknak örülnek, mivel 42%-ukat kifejezetten 

12% 10%
15%

27%

36%
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zavarja a tantermi kamera, helyette inkább a folyosókon, illetve a bejárat előtti kamerákat 

preferálják. A jelenléti ívkészítő rendszer kameráit a tantermek bejárata elé kell felszerelni, így 

megállapítható, hogy azok nem zavarják a hallgatókat.  

A tanulók kevésbé tartják fontosnak az analitikai funkciókat, valamint azt, hogy már a beléptetés 

során is azonosítva legyenek. Ők az iskolai kamerákra vélhetően úgy tekintenek, mint olyan 

eszközökre, amely egy terület általános megfigyelésére szolgál. Ennek ellenére az arcfelismerő 

kamerák hatékonyságában maradéktalanul megbíznak, szerintük azok pontosan működnek és 

nehezen kijátszhatóak.  

A H 4-es fő hipotézis is igazolást nyert, miszerint a hallgatók a biztonsági kamerákon alapuló 

automatizált jelenléti ívkészítő rendszert hasznosnak találják az egyetemeken, hiszen 49%-uk 

többnyire, míg 24%-uk nagyon hasznos megoldásnak tartaná azt.  

A H 4.2-es hipotézis nem igazolódott be, mivel az egyetemi hallgatók biztonságosnak tartják a 

kamerafelvételeket tároló egyetemi adatbázisokat. A kutatás azt is feltárta, hogy ők saját maguk 

sem teljesen elégedettek a felhőalapú adatbázisok biztonságával, ennek ellenére azt rendszeresen 

használják. Kijelenthető, hogy a többségük nem hallott a blokklánc alapú adattárolásról, ezért 

abban maradéktalanul nem tudnak megbízni. 
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8    EMPIRIKUS KUTATÁS II 

Az empirikus kutatás második részében a tanári vélemények kerültek megvizsgálásra az online 

kérdőívvel, az adatbázis-biztonsággal, illetve a biztonsági kamerákkal kapcsolatban. Ez azért 

szükségszerű, mivel a tanárok lesznek majd azok, akik a jelenléti ívkészítő rendszert használni 

fogják a mindennapok során.  

8.1    A kutatásban részt vevő tanárok eloszlása egyetemenként 

Az alábbi ábra a kutatásban részt vett tanárok eloszlását mutatja be oktatási intézményenként. 

Ország Egyetemek Tanárok 

létszáma 

 

 

 

Szerbia 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar, Szabadka 

15 

Óvó- és Edzőképző Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

18 

Singidunum Egyetem Belgrád – Informatika 

Tanszék 

21 

Singidunum Egyetem Belgrád – 

Közgazdaságtan Tanszék 

16 

Az összes tanári létszám 70 

 

43. ábra. A kutatásban részt vett tanárok eloszlása intézményenként (n=70) 

8.2    H5. Fő hipotézisem 

Feltételezhető, hogy az automatizált biztonsági kamerákon alapuló hallgatói jelenléti ívkészítő 

rendszert a tanárok hasznos megoldásnak találják az oktatási intézményekben. 

A technológia gyors fejlődésének köszönhetően adott a lehetőség arra, hogy a tanárok online 

jelenléti ívet készítsenek a hallgatóikról. 



 

123 

 

A tanári munkára jellemző a naprakész tananyagok előállítása és annak tanítása. A pedagógusok 

folyamatosan követik az új innovációs megoldásokat és lehetőségeket. Mivel ez az életpálya 

nyitottságot feltételez, ezért elképzelhető, hogy a pedagógusok szívesen használnának online 

jelenléti ívkészítő kamerarendszert. Ezen okból megkérdezésre került a pedagógusoktól, hogy 

hogyan vélekednek az automatizált elektronikus kameraalapú jelenléti ív készítésének 

lehetőségéről, mennyire tartják azt hasznosnak a mindennapok során. A kapott válaszokat a 

következő ábra mutatja be: 

 

44. ábra. Ön szerint hasznos lehet az egyetemeken egy olyan kamerarendszer, amely hallgatói 

jelenléti ív készítésére is alkalmas? (n=70) [19] 

Megfigyelhető, hogy a tanárok többsége fontosnak tartja a jelenléti ívkészítő megoldást. Szöveges 

válaszaikban a következőket fogalmazták meg:  

➢ Érdekes innovatív megoldás, 

➢ Tetszik, hogy automatizált módon képes elkészíteni a jelenléti ívet, 

➢ Velem már előfordult, hogy a szemeszter során elvesztettem a papíralapú jelenléti ívek egy 

részét.  

➢ Értékes tanórai perceket lehet megtakarítani az alkalmazása által, 

➢ Használata által csökkenthető a szükséges papírmennyiség, 

➢ Nem kell otthon, illetve az egyetemi szekrényemben tárolni a jelenléti íveket. 

3% 5%

26%

31%

35%

Egyáltalán nem hasznos Kicsit tartom hasznosnak

Közepesen hasznos Többnyire hasznos

Nagyon hasznos
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Az elektronikus jelenléti ív jellemzője a folyamatos rendelkezésre állás. Az adatbázisból bármikor 

lekérhető a hallgatók óralátogatásával kapcsolatos információk. Ezek az adatok a hallgatók 

számára is a rendelkezésre állnak, azokat meg tudják tekinteni.  

A tanárok arra a kérdésre, hogy fontosnak tartják-e azt, hogy a hallgatók rendszeresen kapjanak 

értesítést a hiányzásaikról a többségük az egyetemektől függetlenül (p=0,082) igennel felelt. Ez a 

következő negyvenötödik ábra prezentálja. 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

95% 

 

5% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

96% 

 

4% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

97% 

 

3% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

94% 

 

6% 

 

45. ábra.  Ön fontosnak tartja, hogy a hallgatók rendszeresen kapjanak elektronikus értesítést a 

tanórai hiányzásaikról? (n=70) 

Mivel a jelenléti ívkészítő kamerarendszer kihasználja az analitikai arcfelismerő funkciókat, ezért 

az képes felismerni a hallgatókat. A tanárok meglátása szerint a biztonsági kamerák hatékonyak 

lehetnek a tanulók azonosításában. A kapott válaszokat a negyvenhatodik ábra összegzi. 
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46. ábra. Ön szerint az arcfelismerésre képes kamera hatékonyan tudja azonosítani a hallgatókat? 

(n=70) 

A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a mesterséges intelligenciával rendelkező kamerának idő 

kell a tanuláshoz. Hatékonysága folyamatosan javul, így a kamera megtanulja kiszűrni azokat az 

akadályozó tényezőket, amelyek megnehezítik az arcfelismerést.   

A kutatás fontos része, hogy felmérje a tanárok azon nézőpontját, miszerint lehetőség 

függvényében használnák-e az online jelenléti ívkészítő rendszert a papíralapú megoldással 

szemben?  

A tanárok többsége az egyetemektől függetlenül (p=0,075) az előbbi megoldást választaná, 

amennyiben erre lehetőségük adódna. A válaszok összegzését az alábbi negyvenhetedik ábra 

mutatja be. 

 

 

 

 

10%
12%

22%

27%

29%

Nem tudja hatékonyan azonosítani

Kevésbé hatékonyan tudja azonosítani

Közepes hatékonysággal tudja azonosítani

Hatékonyan tudja azonosítani

Nagyon hatékony tudja azonosítani
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Egyetemek 

Automatizált 

elektronikus 

jelenléti ívkészitő 

rendszer 

 

Papíralapú 

jelenléti ív 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

54% 

 

46% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

65% 

 

35% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

63% 

 

37% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

69% 

 

31% 

 

47. ábra. Amennyiben adott lenne a lehetőség, Ön a kamerarendszeren alapúló hallgatói jelenléti 

ívkészítő rendszert használná a mindennapokban, illetve a papíralapú megoldást választaná? 

(n=70) [19] 

A hipotézis beigazolódott miszerint a tanárok nyitottak az új megoldások iránt, nem zárkóznak el 

az új elektronikus lehetőségektől, ezért a gyakorlatban szívesen alkalmaznák az online jelenléti 

ívkészítő kamerarendszert a tanóráikon. Továbbá az is megállapításra került, hogy szerintük 

hasznos megoldás lehet a kamerarendszeren alapuló jelenléti ívkészítő rendszer. 

8.2.1    H 5.1 alhipotézis 

Feltételezhető, hogy a tanárok szükségesnek tartják a jelenléti ívek használatát a tanóráikon. 

Az empirikus kutatás részeként célszerű a jelenléti ívek szükségességét megvizsgálni a 

pedagógusok nézőpontjából. A tanárok jelentős többsége az egyetemektől függetlenül (p=0,055) 

fontosnak tartja a kérdőívek alkalmazását. Ezt a negyvennyolcadik ábra szemlélteti: 
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Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

92% 

 

8% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

94% 

 

6% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

95% 

 

5% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

93% 

 

7% 

 

48. ábra. Ön szerint szükség van jelenléti ívre a tanórákon? (n=70) 

Ennek fontosságáról a következő válaszokat fogalmazták meg: 

➢ Jelenléti ív alkalmazása nélkül a hallgatók nem látogatják rendszeresen a tanórákat, 

➢ A hallgatók mivel rendszeresen részt vesznek a tanórákon, jobban megértik a 

tananyagokat, 

➢ Jobb érdemjegyeket szereznek a tanulók, mivel a tanórák többségén részt vesznek, ez által 

eredményesebb vizsgát tesznek. 

Továbbá a tanároktól megkérdezésre került az is, hogy milyen gyakran készítenek jelenléti ívet? 

Ez azért lényeges információ, mivel ez a kérdés a kérdőívek alkalmazásának szükségességére 

mutat rá, illetve annak gyakori használatát tárja fel. A kapott eredményeket a negyvenkilencedik 

ábra demonstrálja: 
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49. ábra. Ön milyen gyakorisággal készít hallgatói jelenléti ívet a tanórákon? (n=70) 

Megállapítható a kutatás alapján, hogy a tanárok 75%-a, azaz jelentős többségük, ha nem is minden 

tanórán, de gyakran használ jelenléti ívet.  

Tudvalevő, hogy a jelenléti ívek többféle képen is elkészíthetőek. A papír alapú jelenléti ív több 

évszázados múltra tekint vissza, míg az elektronikus jelenléti ív újdonságnak számít. Észrevehető, 

hogy az iskolai jelenléti ív szorosan kapcsolódik az oktatáshoz, annak fontos elemét képezi. 

A tanárok arra a kérdésre, hogy a papír, illetve az elektronikus jelenléti ívet használnak-e a 

tanórákon a következő válaszokat adták, amelyet az alábbi ábra prezentálja.  

 

50. ábra. Ön papíralapú, illetve elektronikus jelenléti ívet használ a tanórákon? (n=70) 

2% 8%
15%

34%

41%

Nem szoktam jelenléti ívet készíteni

Ritkán szoktam jelenléti ívet készíteni

Általában szoktam jelenléti vet készíteni

Gyakran szoktam jelenléti ívet készíteni

Minden tanórán készítek jelenléti ívet

Papír alapú jelenléti

ív

Elektronikus

jelenléti ív

83%

27%
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Megállapítható, hogy a tanárok a papíralapú megoldást részesítik előnyben, mivel azokat 

használják a leggyakrabban. Szöveges válaszaikban a következő magyarázatokat fogalmazták 

meg: 

➢ Annak használatát már megszokták a mindennapok során,  

➢ Könnyen elboldogulnak vele, 

➢ Egyszerű a használata, nem igényel számítógépet, 

➢ Nincsen rendelkezésre álló elektronikus jelenléti ív. 

A technika gyors fejlődésének köszönhetően elképzelhető, hogy a jövőben az elektronikus jelenléti 

ívek el fognak elterjedni, felváltva a papíralapú íveket. A tanárok többsége az egyetemektől 

függetlenül (p=0,061) úgy gondolja, hogy a jövőben a papíralapú jelenéti ívek a háttérbe szorulnak 

és helyüket az elektronikus jelenléti ívek fogják átvenni. Ezt a következő ötvenegyedik ábra 

demonstrálja. 

 

51. ábra. Ön szerint a jövőben a papíralapú, illetve az elektronikus jelenléti ívek fognak 

elterjedni? (n=70) 

A hipotézis beigazolódott, miszerint a tanárok fontosnak tartják a jelenléti ívek használatát a 

tanóráikon. A kutatás alapján kijelenthető, hogy a pedagógusok két harmada gyakran készít 

jelenléti ívet. Leggyakrabban a papíralapú jelenléti ívet használják. A kapott válaszok alapján 

megállapítható, hogy ennek oka a megszokás és annak egyszerű használata. 

 

 

32%

68%

Papír alapú jelenléti ív Elektronikus jelenléti ív



 

130 

 

8.2.2    H 5.2 alhipotézis 

Feltételezhetően a tanárok nem tartják biztonságosnak a kamerafelvételeket tároló egyetemi 

adatbázisokat. 

A tanároktól megkérdezésre került, hogy hallottak-e már a blokklánc alapú adattárolásról? A 

pedagógusok többsége az egyetemektől függetlenül (p=0,051) nem hallott erről az adattárolási 

megoldásról. Ezt a következő ábra prezentálja: 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

31% 

 

69% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

39% 

 

61% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

32% 

 

68% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

38% 

 

62% 

 

52. ábra. Ön hallott már a blokklánc alapú adattárolásról? (n=70) 

Látható, hogy a tanárok többsége nem ismeri a blokklánc technológiában rejtőző lehetőségeket. 

Ez azonban nem róható fel hibának, hiszen jelenleg a blokklánc technológiával még ismerkedik a 

Világ. Továbbá számos ország szkeptikus a blokklánc megoldásokkal kapcsolatban, azok 

szabályozása jelenleg is folyamatban van.  

A felhőalapú adattárolás igencsak népszerű, mivel használata már megszokott. A felhasználók a 

tárolt adataikhoz az Interneten keresztül könnyen hozzáférhetnek, illetve az új adatok mentése sem 

bonyolult feladat. Sajnos nem egy esetben előfordult, hogy a felhőben tárolt érzékeny adatok 

kompromittálódnak. Ennek számos oka lehet, úgy mint: 
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➢ Felhasználók figyelmetlensége, 

➢ Nem megfelelő adatvédelmi megoldások alkalmazása, úgy a felhasználó, mint a 

szolgáltató oldaláról, 

➢ A felhőszolgáltató hiányos adatkezelési megoldásai és az előírt szabályok mellőzése.   

A kutatás során megkérdezésre került, hogy a tanárok hogyan vélekednek a felhőalapú 

megoldásokról, az ott tárolt adatok biztonságáról. A kapott válaszokat az ötvenharmadik ábra 

összegzi. 

 

53. ábra. Mennyire tartja biztonságosnak a felhő alapú adattárolást? (n=70) 

Megállapítható, hogy a pedagógusok 57%-a szerint elfogadható biztonsági szintet nyújt a felhő 

alapú adattárolás. 

A kamerafelvételek tárolása gyakran a felhőben történik. Ennek pozitív és negatív oldala is van. 

Amennyiben az NVR merevlemezének a tartalma megsérülne, vagy véletlenül törlődne, úgy az 

adatok a virtuális tárhelyen továbbra is megtalálhatóak lennének. Az adatvesztés elkerülése 

kulcsfontosságú. Hátrányként említhető, hogy a felhőben tárolt adatok nem minden esetben 

tárolódnak biztonságosan. 

 

12%

31%
24%

19%
14%
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A kutatásban részt vett pedagógusok szerint a kamerafelvételeket az egyetemek biztonságosan 

rögzítik. Ezt az alábbi ábra demonstrálja. 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

71% 

 

29% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

76% 

 

24% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

74% 

 

26% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

68% 

 

32% 

 

54. ábra. Ön szerint az iskolai kamerafelvételek biztonságosan vannak tárolva az NVR 

merevlemezén? (n=70) 

Megállapítható, hogy a tanárok megbíznak az NVR egység merevlemezén történő adatok 

tárolásában. A szinkronizáció következtében ezek az adatok gyakran a felhőbe is automatikus 

feltöltődnek. Ahogyan azt alábbi ábra is prezentálja a tanárok többsége az egyetemektől 

függetlenül (p=0,054) megbízik a videofelvételek felhő alapú adattárolásában. 
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Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

71% 

 

29% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

76% 

 

24% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

74% 

 

26% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

68% 

 

32% 

 

55. ábra. Ön szerint amennyiben az iskolai kamerafelvételek a felhőben is tárolásra kerülnek, úgy 

továbbra is megbízik az egyetemi adatbázisban? (n=70) 

A hipotézis nem igazolódott be, miszerint a tanárok nem bíznak meg a kamerafelvételeket tároló 

egyetemi adatbázisokban. Továbbá az is megállapítást nyert, hogy a blokkláncon alapuló 

adattárolásról lehetőségről még nem hallottak.   

8.2.3    H 5.3 alhipotézis 

Feltételezhető, hogy a tanárok szerint a hőérzékelő képességekkel felvértezett biztonsági kamera 

az egyetemi tűzvédelem részét képezhetné. 

A hőérzékelésre képes kamerarendszert a tűzvédelemben is lehet alkalmazni, mivel képesek a tüzet 

érzékelni és szükség esetén riasztani az élőerős védelmet. Az egyetemeken a hőkamerák kevésbé 

elterjedtek. Feltételezhetően ennek az oka a magas beszerzési ár. Egy hőérzékelésre képes kamera 

árán akár egy teljes kamerarendszert is ki lehetne építeni. Mint minden technikai eszköznek, úgy 

az ilyen tudású kameráknak is folyamatosan csökken az áruk.  Elképzelhető, hogy a közeljövőben 

a felsőoktatási intézmények is alkalmazni fogják a hőérzékelésre képes biztonsági kamerákat. 
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Az empirikus kutatás részeként megvizsgálásra került a tanárok vélekedése ezekről a kamerákról. 

Erre azért volt szükség, mivel a jelenléti ívet készítő kamerarendszer képes a tűz jelzésére és annak 

riasztására. 

A pedagógusok többsége az egyetemektől függetlenül (x2 próba: p=0,055) úgy gondolja, hogy 

hasznos lehet az oktatási intézményekben az a kamera tudás, mely tűz esetén képes értesíteni az 

élőerős védelmet. Ezt az alábbi ábra szemlélteti. 

Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

62% 

 

38% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

65% 

 

35% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

71% 

 

29% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

69% 

 

31% 

 

56. ábra. Ön szerint szükséges lehet a felsőoktatási intézményekben a hőérzékelős kamera, amely 

tűz esetén képes értesíteni az élőerős védelmet? (n=70) 

A hőérzékelős kamerák természetesen nem fogják felváltani a hagyományos tűzjelző 

berendezéseket, ezekre nem úgy kell gondolni, mint amelyek helyettesíteni fogják azokat, hanem 

inkább egy olyan lehetőségre, amely kibővítheti a már rendelkezésre álló tűzjelző rendszereket. A 

kamera előnye, hogy segítségével a tűz terjedése könnyen megfigyelhető és nyomon követhető. 

Ennek feltétele, hogy a kamera ne sérüljön meg a tűz következtében.  

Megkérdezésre került, hogy a tanárok mennyire tartják fontosnak azt, hogy az egyetemek 

rendelkezzenek hőérzékelésre képes kamerákkal? A válaszokat a következő ötvenhetedik ábra 

összegzi. 
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57. ábra. Mennyire tartja fontosnak, hogy az egyetemek is rendelkezzenek hőérzékelésre képes 

kamerákkal? (n=70) 

Az online jelenléti ívkészítő kamera, mivel rendelkezik hőérzékelő képességgel, így nem „csak” a 

tűz észlelésére képes, hanem tűz esetén akár képes a hallgatók tartózkodási helyét is meghatározni. 

Ez abban az esetben lehet hasznos funkció, amikor kimenekítésre kerül sor. Az egyetemeken akár 

több száz hallgató is tartózkodhat egyszerre, így az evakuáció során fontos információ lehet az, 

hogy a hallgatóknak sikerült-e időben elhagyniuk az épületet? Feltételezhetően az ilyen típusú 

információ a gyakorlatban lerövidíti az evakuációs folyamatot. Továbbá így nincs szükség az 

élőerős védelem személyes ellenőrzésére, elkerülve az emberi életek további kockáztatását. A 

rendszer működésének alapja, hogy beléptetéskor az emberszámlálás és azonosítás megtörténjen, 

így a kamerarendszer pontosan tudja, hogy hány ember tartózkodik az épületben. Kiléptetéskor, 

illetve jelen esetben az evakuáció során ugyanez a folyamat játszódik le csak visszafelé. 

Az egyetemektől függetlenül a kutatásban részt vett tanárok többsége szerint (x2 próba: p=0,054) 

a tűzvédelemben is alkalmazható lenne a jelenléti ívkészítő kamerarendszer. A pedagógusok 

válaszait ötvennyolcadik ábra prezentálja. 

 

Egyáltalán

nem fontos

Kicsit

tartom

fontosnak

Közepesen

fontos

Többnyire

fontos

Nagyon

fontos

12%
15%

22%
24%

27%
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Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

72% 

 

28% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

74% 

 

26% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

79% 

 

21% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

81% 

 

29% 

 

58. ábra. Ön szerint a jelenléti ívkészítő kamerarendszer a tűzvédelem részét képezhetné? (n=70) 

A következő kérdés azt kutatja, hogy a pedagógusok meglátása szerint mennyire lehet hasznos a 

jelenléti ívkészítő kamerarendszer a tűzvédelemben. A kapott válaszokat az alábbi ábra 

demonstrálja. 

 

59. ábra. Ön szerint mennyire lehet hasznos a jelenléti ívet készítő kamerarendszer azon 

tulajdonsága, miszerint név szerint ismeri a hallgatók pontos tartózkodási helyét? (n=70) 

2% 3%

18%

38%

39%

Egyáltalán nem hasznos Kicsit tartom hasznosnak

Közepesen hasznos Többnyire hasznos

Nagyon hasznos
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Megállapítható, hogy a tanárok 95%-a szerint ez egy hasznos kamerafunkció.  

A „hagyományos” kamerarendszerek alkalmazása által is megfigyelhető, hogy tűz esetén 

tartózkodik-e valaki az épületben vagy sem.  Jelen rendszer annyival tud többet, hogy a hallgatót 

név szerint felismeri és folyamatosan dokumentálja annak tartózkodási helyét. Míg a 

kamerarendszerek többségénél előfordulhatnak holt terek, addig a jelenléti ívkészítő rendszer 

esetében ez nem számít, mivel a rendszer a tantermekbe való belépéskor regisztrálja a hallgatót. A 

gyakorlatban a kamerák az ajtók fölött vannak elhelyezve, így a regisztráció minden esetben 

megtörténik. 

Fontos annak tudatában lenni, hogy a tűzveszélyt jelentheti a kamerarendszer számára. Ilyen 

esetben a legfontosabb teendő az adatok biztonságos tárolása. A kamerarendszer az adatokat 

elsődlegesen az NVR merevlemezén tárolja. Tűz esetén célszerű az adatok szinkronizálását 

azonnal megkezdeni az egyetemi blokkláncba. Az automatikus szinkronizáció által a hallgatói 

adatok maguktól feltöltődnek, így megakadályozva az adatvesztést.   

A tanárok arra a kérdésre, hogy szükségesnek tartják-e azt a kamerafunkciót, amely tűz esetén 

automatikusan feltölti az adatokat a virtuális tárhelybe a pedagógusok többsége az egyetemektől 

függetlenül (x2 próba: p=0,058) igennel felelt. A kapott válaszokat az hatvanadik ábra 

demonstrálja: 
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Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

87% 

 

13% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

91% 

 

9% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

92% 

 

8% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

94% 

 

6% 

 

60. ábra. Ön szükségesnek tartana egy olyan kamerafunkciót, amely tűz esetén automatikusan 

feltöltené az adatokat egy virtuális tárhelybe? (n=70) 

Az online jelenléti ívkészítő kamerarendszer használata nem bonyolult feladat, mivel számos 

teendőt automatizáltan lát el. Mint minden technikai berendezés használatához, ehhez sem árt egy 

bizonyos szintű alaptudás. A tanárok többsége nyitott az ismeretszerzés ezen területén, mivel a 

többségük az egyetemektől függetlenül (x2 próba: p=0,073) szívesen megtanulná a rendszert 

használni. Szükség esetén akár ez irányú képzésben is részt vennének. A válaszokat az alábbi ábra 

mutatja be: 
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Egyetemek Igen Nem 

Újvidéki Egyetem Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző 

Kar, Szabadka 

 

52% 

 

48% 

Óvó- és Edzőképző 

Szakirányú Főiskola, 

Szabadka 

 

57% 

 

43% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Informatika 

Tanszék 

 

54% 

 

46% 

Singidunum Egyetem 

Belgrád – Közgazdaságtan 

Tanszék 

 

53% 

 

47% 

 

61. ábra. Ön egy önkéntes képzés keretében megtanulná használni a jelenléti ív készítésre 

alkalmas kamerarendszert? 

A hipotézis beigazolódott. A tanárok meglátása szerint a jelenléti ívkészítő rendszer a tűzvédelem 

részét képezhetné. Továbbá a pedagógusok elkötelezettek a rendszer használata iránt, ezért 

szükség esetén annak használatát megtanulnák, akár képzés keretében is. 

8.3    Részkövetkeztetések 

Ebben a fejezetben az empirikus kutatás második részében a felsőoktatásban dolgozó tanárok 

véleménye került feltárásra az online kérdőívvel és annak összetevőivel kapcsolatban, úgy, mint 

az adatbázisbiztonsággal és a biztonsági kamerafunkciókkal. 

A H5.1-es hipotézis beigazolódott, miszerint a tanárok szükségesnek tartják a jelenléti ívek 

használatát a tanórákon. Indoklásul, szöveges válaszaikban megfogalmazták, hogy a jelenléti ív 

alkalmazása nélkül a tanulók nem látogatják rendszeresen a tanórákat, ezért azok alkalmazása 

szükségszerű. A pedagógusok 83%-a papír alapú jelenléti ívet használ, meglátásuk szerint a 

jövőben azonban az elektronikus ív fog széleskörűen elterjedni. 

Az ötödik fő hipotézis igazolást nyert, mivel a tanárok szívesen használnának egy online jelenléti 

ívkészítő rendszert a tanóráikon. Több mint a háromnegyedük szerint hasznos lehet egy ilyen 
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megoldás. Véleményük szerint a kamera analitikai funkció képesek lehetnek kellő hatékonysággal 

azonosítani a hallgatókat. A tanárok pozitív véleményt fogalmaztak meg a rendszerről és annak 

lehetőségeiről az oktatásban. 

A H 5.2-es hipotézis nem igazolódott be, mivel a tanárok biztonságosnak tartják a 

kamerafelvételeket tároló egyetemi adatbázisokat. A többségük megbízik a felhő alapú 

tárhelyekben, míg a blokkláncban történő adattárolásról nagyon kevesen hallottak.  

A H 5.3-as hipotézis igazolást nyert, mivel a tanárok többsége szerint a jelenléti ívkészítő rendszer 

akár a tűzvédelem részét is képezhetné. Többségük fontosnak tartja ezt a funkciót, mivel így 

emberéleteket lehetne megóvni. 
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ÖSSZEGZETT KÖVETKEZTETÉSEK 

A doktori tanulmányomat 2017-ben kezdtem. A tanulmányom során számos tudományos munkát 

megjelentettem a kutatási témámmal kapcsolatban, úgy hazai, mint külföldi folyóiratokban és 

konferenciákon. A doktori képzésem alatt a tudományos eredményeimet folyamatosan 

publikáltam.  

A kutatási témám az automatizált elektronikus blokklánc alapú hallgatói jelenléti ív 

alkalmazásának lehetőségei modern egyetemi biztonsági kamerák által volt. Négy évig kutattam 

és vizsgáltam annak az lehetőségét, hogy az iskolai biztonsági kamerák tudását, hogyan lehetne 

kibővíteni úgy, hogy az az oktatási intézmények számára új lehetőséget biztosítson. 

Bebizonyítottam, hogy a biztonsági kamerák által létre lehet hozni egy  

automatizált elektronikus online jelenléti ívkészítő rendszert. Az empirikus kutatás részeként 

bebizonyítottam, hogy a felsőoktatásban dolgozó tanárok szívesen használnának egy ilyen 

megoldást a mindennapok során. 

A Biztonságtudományi Doktori Iskola hallgatójaként mindvégig fontos szempont volt, hogy a 

hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer az adatok tárolását biztonságosan oldja meg. Ezért olyan új 

technológiai megoldást kellet megismernem, majd pedig alkalmaznom, amellyel még jelenleg is 

ismerkedik a tudományos világ. Ez a blokklánc technológia.  

Remélem, hogy a befektetett energia és szorgalom által egy olyan disszertációt sikerült 

megalkotnom, amely méltán képes az Óbudai Egyetem jóhírét öregbíteni. 

Összefoglalva a munkámat befejeztem, azt lezártnak tekintem.  

 

 

„Ha egy tudomány problémára bukkan, azt csak a tudás oldhatja meg.” 

Isaac Asimov [137] 
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Hipotézisek igazolása, elvetése 

A hipotézisek vizsgálata során a legjobb tudásom szerinti pontosságra törekedtem. A 

disszertációmban öt fő hipotézist fogalmaztam meg. Ezek a hipotézisek igazolást nyertek.  

Első lépésként megvizsgáltam, hogy adottak-e azok feltételek, amelyek által létre lehet hozni egy 

olyan online automatizált elektronikus hallgatói jelenléti ívkészítő rendszert, amely biztonsági 

kamerákat, blokklánc technológiát és okos szerződést is alkalmaz? A már rendelkezésre álló 

tudományos munkák és műszaki eszközök áttekintése után a tervezett rendszer megvalósítása 

megtörtént, így a hipotézis igazolást nyert. Mivel az ÓEDSC blokklánc által az adatok 

ujjnyomattal is elláthatóak, így bebizonyosodott, hogy az adatok biztonságosan tárolhatóak, azok 

kevésbé érzékenyek a manipulációval szemben. Mivel a rendszer képes a hallgatók nyomon 

követesére is, így azt a tűzvédelemben is alkalmazni lehet. 

Az induktív empíriából kiindulva az online kérdőív segítségével a felsőoktatásban dolgozó tanárok 

és hallgatók meglátása feltárásra került a jelenléti ívkészítő rendszerrel kapcsolatban. 

Bebizonyosodott, hogy a tanárok és a diákok is hasznos megoldásnak találják a jelenléti ívkészítő 

rendszert. 

A hipotéziseimet alátámasztottam, mivel a rendszer megvalósult, valamint annak hasznosságát is 

ellenőriztem empíria által. 

Új tudományos eredmények 

A kutatásom során egy olyan automatizált hallgatói jelenléti ívkészítő rendszert dolgoztam ki, 

amelyet az egyetemek akár a mindennapok során is használhatnának. Ennek részeként öt fő tézist 

fogalmaztam meg, amelyek szorosan kapcsolódnak a célkitűzésekhez és a kutatási kérdésekhez. 

A megfogalmazott hipotéziseim bebizonyosodtak, ezért kijelenthető, hogy újszerű tudományos 

eredmények születtek. Ezt az alábbi ábra prezentálja. 
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Téziscsoport 

T1. Miután megvizsgáltam a biztonsági kamerák analitikai funkcióit, amely a hallgatók 

arcdetektálásához és arcfelismeréséhez szükséges, majd pedig áttekintettem a 

blokklánc technológiát, megállapítottam, hogy a hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer 

létrehozható. A hipotézis beigazolódott, mivel a rendszer gyakorlati megvalósítása 

megtörtént. 

T2. A disszertációmban a biztonsági kamerarendszer és a blokklánc közötti kapcsolat 

modelljét ábrázoltam, amely során bebizonyosodott, hogy a hallgatók arcképi 

felvételei időbélyeggel elláthatóak. A biztonság fokozása érdekében a rendszer képes 

ezeket az adatokat titkosítani. Ez alapján kijelenthető, hogy a második hipotézis is 

beigazolódott, miszerint a hallgatói jelenléti ívkészítő rendszer a felsorolt módszerek 

alkalmazása által csökkenteni tudja a csalás, illetve visszaélés lehetőségét.  

T3. Miután megvizsgáltam, hogy a jelenléti ívkészítő rendszer képes a hallgatókat a 

tartózkodási helyük alapján azonosítani, valamint, hogy képes nyomon követni a 

mozgásukat is, ezért kijelenthető, hogy a rendszer az elektronikai tűzvédelem részét 

képezhetné. A harmadik hipotézis igazolást nyert. 

T4. Az empirikus kutatás első részeként, amelyben 201 hallgató vett részt, 

bebizonyosodott, hogy a tanulók hasznos megoldásnak tartják a jelenléti ívkészítő 

rendszert, így a negyedik hipotézis igazolást nyert.  

T5. Az empirikus kutatás második részében bebizonyosodott, hogy tanárok hasznos 

megoldásnak tartják a jelenléti ívkészítő rendszert. Az ötödik hipotézis igazolást nyert. 

 

62. ábra. Téziscsoportok 

Ajánlások, a kutatási eredmények hasznosítása 

A kutatási eredményeimet a műszaki tudományok területén lehet hasznosítani, mivel az alábbi 

kutatási eredmények kerültek megvalósításra: 

➢ Automatizált elektronikus jelenléti ívkészítő rendszer kidolgozása, 

➢ Egyetemi blokklánc létrehozása adattárolás céljából, 

➢ Modern elektronikai tűzvédelmi megoldás kidolgozása biztonsági kamerarendszerek 

alkalmazása által, 
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➢ Okos szerződés segítségével a blokklánc összekapcsolása az NVR egységgel. 

A kutatási eredményeimet nem csak az oktatási rendszerben lehetne felhasználni, hanem a katonai 

műszaki tudományok területén is. A kapott kutatási eredmények olyan technológiai és műszaki 

innovációs jellegűek, amelyeket akár az objektumvédelemben, valamint a speciális 

objektumvédelemben is kamatoztathatóak. [9]  

Ezek a következők: 

➢ Korházak biztonsága, ahol a betegek és az ott dolgozók biztonságát lehetne növelni, mivel 

a rendszer képes az épületben tartózkodók folyamatos nyomon követesére és azonosítására. 

➢ Modern betegazonosítás, mint új vagyonvédelmi rendszer kialakítása. Az elmúlt években 

nem egy esetben előfordult, hogy a műtétek során téves betegazonosításra került sor. [7] A 

jelenléti ívkészítő rendszer és annak blokklánc adatbázisa ebben nyújthat segítséget. A 

beteg személyazonossága mellett a blokkláncban biztonságosan tárolhatók a betegséghez 

kapcsolódó adatok. A műtőben való belépéskor a rendszer képes azonosítani a beteget, 

valamint annak betegségét is megjelenítheti a kijelzőn. 

➢ Veszélyes anyagokat vizsgáló laboratóriumok esetében, mivel a rendszer képes nyomon 

követni az alkalmazottak tartózkodási helyét. Amennyiben valaki illetéktelen területre 

tévedne, úgy jogosultság hiányában a rendszer riaszthatná az élőerős védelmet. A speciális 

objektumvédelem esetében még inkább fontos az adatok biztonságos tárolása. A 

kamerarendszer az adatokat ebben az esetben egy privát blokkláncban tárolná el. 

A kutatás távlatai, nyitott kérdések 

A disszertációhoz kapcsolódó kutatás lezárultával a jövőben további fejlesztési útvonalakat 

szükségszerű meghatározni, abból a célból, hogy az automatizált blokklánc alapú hallgatói 

jelenléti ívkészítő rendszer piaci bevezetése megtörténhessen, azt az oktatási intézmények 

megvásárolhassák.  

➢ Célszerű lenne több biztonsági kamerát is megvizsgálni, abból a célból, hogy az értékesítés 

során több jelenléti ívkészítő rendszer csomagot lehessen kínálni az oktatási intézmények 

számára.  

➢ A rendszer hatékonyabb telepítése érdekében az Off-Chain blokklánc technológia további 

kutatása szükséges.       
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➢ Egy átlátható felhasználói felület kidolgozása szükségszerű. 

➢ Használati útmutató készítése a jelenléti ívkészítő rendszer szakszerű alkalmazásáról. 

Nyitott kérdésként fogalmazódik meg a blokklánc használatának törvényi szabályozásának 

vizsgálata, annak alkalmazása adattárolás céljából. Jelenleg a blokklánc technológia nincsen 

kellőképpen szabályozva, annak elfogadottsága országonként változhat. 
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RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 

CCTV - Zártláncú videó megfigyelő rendszer, Closed-Circuit Television, 

NVR – Hálózati videorögzítő, Netword Video Recorder 

DVR – Digitális videofelvevő egység, Digital Video Recorder 

ATM – Bankautomata, Automated Telles Machine, 

ÓEDSC – Létrehozott egyetemi blokklánc neve, Óbudai Egyetem adattároló blokklánc, Óbudai 

University Data Storage Chain, 

MP- Felbontóképesség, Megapixel, 

HD – Nagyfelbontás, High Definition, 

MJPEG – Mozgókép tömörítási eljárás, Motion Joint Photographic Experts Group, 

H.264 - Mozgókép képtömörítási eljárás, MPEG-4 Part 10 vagy MPEG-4 AVC, 

H.265 - Mozgókép képtömörítási eljárás, High Efficiency Video Coding (HEVC), 

NETD – Termikus érzékenység, Noise Equivalent Temperature Difference, 

mK – Termodinamikai hőmérséklet mértékegysége, MiliKelvin, 

IoT – Dolgok Internete, Internet of Things, 

PoW- Konszenzus algoritmus típusa, Proof of Work, 

PoS - Konszenzus algoritmus típusa, Proof of Stake, 

EKG – Elektrokardiográfia, Electrocardiogram, 

DAS – Közvetlenül csatolt tárolás, Direct Attached Storage, 

NAS – Hálózatra csatolt tároló, Network Attached Storage 

SAN – Tároló hálózat, Storage Area Network, 

RAID - Tárolási technológia, Redundant Array of Independent Disk, 

iSCSI – Internet SCSI tárolóhálózat, Internet Small Computer Systems Interface, 

CDB – Parancsleíró blokk, Command Descriptor Block, 

LUN – Logikai egységszám, Logical Unit Number 

ABE - Attribútum alapú titkosítás, Attribute-Based Encryption, 

PKG - Privát Kulcsú Generátor, Privat Key Generator, 

IBE - Azonosító alapú titkosítás, Identity Based Encryption, 

DDoS – Szolgáltatásmegtagadással járó támadás, Distributed Denial of Service attack, 

IPFS – Peer-to-Peer alapon működő tartalomcentrikus blokktároló, Interplanetary File System,  

DHT – Elosztott Hash táblák, Distributed Hash Tables, 
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GDPR - Általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation, 

SHA – Kriptográfiai Hash függvény, Secure Hash Algorithm, 

NIST - Egyesült Államok Nemzeti Szabvány és Technológia Hivatala, National Institute of 

Standards and Technology, 

NSA – Nemzetbiztonsági Ügynökség, National Security Agency, 

SHA-2 - Kriptográfiai Hash függvény 2, Secure Hash Algorithm 2, 

SHA 512 - Kriptográfiai Hash függvény 512, Secure Hash Algorithm 512, 

ABE - Attribútum alapú titkosítás, Attribute-Based Encryption, 

IBE - Azonosító alapú titkosítás, Identity Based Encryption, 

IP – Internet protokoll, Internet Protocol, 

PKG - Privát Kulcsú Generátor, Privat Key Generator, 

Mbps - Sávszélesség/adatátviteli sebesség mértékegysége, Megabit per secundum, 

HDD - Merevlemez, Hard Disk. 
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34. ábra. Mennyire tartod szükségszerűnek, hogy a beléptetéskor a biztonsági kamerarendszer 

azonosítani tudja az egyetemi hallgatókat? 

35. ábra. Szerinted az arcérzékelésre és felismerésre képes kamera alkalmazására szükség van az 

egyetem falain belül? 

36. ábra. Szerinted megbízhatóan tudja a biztonsági kamera azonosítani a hallgatókat? 

37. ábra. Szerinted kijátszható az arcfelismerésre képes biztonsági kamera? 

38. ábra. Mennyire tartod biztonságosnak a felhő alapú adattárolást? 

39. ábra. Milyen gyakran használsz felhő alapú adattárolást? 

40. ábra. Hallottál már a blokklánc alapú adattárolásról? 

41. ábra. Amennyiben hallottál már a blokkláncról mennyire tartod biztonságosnak ezt a típusú 

adattárolási megoldást?  

42. ábra. Szerinted az iskolai kamerafelvételek biztonságosan vannak tárolva? 

43. ábra. A kutatásban részt vett tanárok eloszlása intézményenként 

44. ábra. Ön szerint hasznos lehet az egyetemeken egy olyan kamerarendszer, amely hallgatói 

jelenléti ív készítésére is alkalmas? 

45. ábra.  Ön fontosnak tartja, hogy a hallgatók rendszeresen kapjanak elektronikus értesítést a 

tanórai hiányzásaikról? 

46. ábra. Ön szerint az arcfelismerésre képes kamera hatékonyan tudja azonosítani a hallgatókat? 

47. ábra. Amennyiben adott lenne a lehetőség, Ön a kamerarendszeren alapúló hallgatói jelenléti 

ívkészítő rendszert használná a mindennapokban, illetve a papíralapú megoldást választaná? 

48. ábra. Ön szerint szükség van jelenléti ívre a tanórákon? 

49. ábra. Ön milyen gyakorisággal készít hallgatói jelenléti ívet a tanórákon? 
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50. ábra. Ön papíralapú, illetve elektronikus jelenléti ívet használ a tanórákon? 

51. ábra. Ön szerint a jövőben a papíralapú, illetve az elektronikus jelenléti ívek fognak elterjedni? 

52. ábra. Ön hallott már a blokklánc alapú adattárolásról? 

53. ábra. Mennyire tartja biztonságosnak a felhő alapú adattárolást? 

54. ábra. Ön szerint az iskolai kamerafelvételek biztonságosan vannak tárolva az NVR 

merevlemezén? 

55. ábra. Ön szerint amennyiben az iskolai kamerafelvételek a felhőben is tárolásra kerülnek, úgy 

továbbra is megbízik az egyetemi adatbázisban? 

56. ábra. Ön szerint szükséges lehet a felsőoktatási intézményekben a hőérzékelős kamera, amely 

tűz esetén képes értesíteni az élőerős védelmet? 

57. ábra. Mennyire tartja fontosnak, hogy az egyetemek is rendelkezzenek hőérzékelésre képes 

kamerákkal? 

58. ábra. Ön szerint a jelenléti ívkészítő kamerarendszer a tűzvédelem részét képezhetné? 

59. ábra. Ön szerint mennyire lehet hasznos a jelenléti ívet készítő kamerarendszer azon 

tulajdonsága, miszerint név szerint ismeri a hallgatók pontos tartózkodási helyét? 

60. ábra. Ön szükségesnek tartana egy olyan kamerafunkciót, amely tűz esetén automatikusan 

feltöltené az adatokat egy virtuális tárhelybe? 

61. ábra. Ön egy önkéntes képzés keretében megtanulná használni a jelenléti ív készítésre 

alkalmas kamerarendszert? 

62. ábra. Téziscsoportok 
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