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INFOSTRÁZSÁBÓL ÖTÖS
Kedves Olvasó!
Az Infostrázsa előző négy kiadása örömet szerzett íróinak, és
az Olvasóktól is jókat hallottunk vissza.
Néhány egyetemünkön ajánlott, néhányon kötelező olvasmány lett. Chikán Attila: „Vállalatgazdaságtan” Corvinus
Egyetemi tankönyve is egy infostrázsás történetünkkel kezdődik.
Várakozással bocsátjuk közre ötödik „gyerekünket”. Szerzőink a cikkeik leadásával boldogságélményük egy részét már
megszerezték.
Mostantól izgatottan várjuk a Te véleményed, Kedves Olvasó, az Infostrazsa@kurt.hu címen.
Ne kímélj minket!

Dr. Kürti Sándor

MIT TALÁLSZ A KÖNYVBEN?
Az előző évek termését: rövid, néhány oldalas leírásokat az
információbiztonság területeiről. Ez adja az Infostrázsa töményebb részét. A körítést a KÜRT cégkultúrájából, a társadalmi felelősségvállalásunkról, a közéleti gondolkodásunkból
és a mindennapjaink humorából raktuk hozzá.
A könyvünk legvégén az információbiztonság szlengjéből
adunk ízelítőt, és fűzünk hozzá saját szájízűnk szerinti magyarázatot. ☺
Könyvünk elektronikusan is elérhető, az előző kiadásokkal
együtt, a www.kurt.hu/konyv címen.
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Közélet

1. „A POLITIKAI TISZTESSÉG AZT JELENTI,
HOGY TUDOD, MENNYIT ÉRSZ A KÖZÖSSÉGNEK,
ÉS NEM AKARSZ ENNÉL TÖBBET LOPNI”
A Radio Café riportja Kürti Sándorral, 2009
A KÜRT-nél a szén-dioxid kibocsátással, a föld jövőjével
kapcsolatban szoktak vezetői értekezletek lenni?
Nem, a KÜRT zöld vállalat, abban az értelemben, hogy mi
csak a saját agyteljesítményünket adjuk el. Semmi mást nem
gyártunk, csak tudást, és a vevőink csak ezt veszik meg, hát
ennél zöldebb teljesítményt nehéz nyújtani. Másfelől hozzászoktunk a környezettudatos gondolkodáshoz és cselekvéshez. A KÜRT-ön belül például a hulladékgyűjtés 1992 óta
szelektív. Mindez azért, mert Dolánszky Gyuri egy évet
Angliában dolgozott, és amikor hazajött, az ott tapasztaltakat
a mi torkunkon is lenyomta. Ugyanakkor látjuk a német
cégünknél azt a nagyon komoly alaposságot, ahogy beléjük
nevelt módon, magától-értetődően „zölden gondolkodnak”,
szóval több oldalról is be vagyunk kerítve, nincs sok esélyünk a környezetszennyezésre. ☺

Dolánszky György, zöldfelelős,
informatikai biztonsági szakértő, CISA
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Van egy gyönyörű irodaházunk Budaörsön, építésekor odafigyeltünk a részletekre, és ez a dolgozóinkra is és az ügyfeleinkre is hat. Sőt ez a szép, jól átgondolt környezet mindenkire
hat. Persze nem vagyok nagyon naiv. A mi kultúránkban az
az elfogadott, hogy mindig valaki másnak kell környezettudatosnak lennie. Konkrétan a csikket csak kidobáljuk az ablakon; a kocsiból, ha folyik az olaj, azért csak ott egye a fene;
az én szennyvizem elfolyhat az emésztőből; és mindezekre
inkább kurucos tettként, mint megbocsáthatatlan bűnként
tekintünk.
A válsággal kapcsolatban mi a tapasztalatuk?
Van két logikus kérdésem:
1. Vagyunk-e annyira nagy cég, hogy a csökkenő piaci
kereslet miatt a saját termékeink szorítanak ki a piacról?
A válaszom: ilyen probléma sajnos nincs, jó sok versenytársunk terméke is vevőre talál.
2. Lenne piacuk a termékeinknek akkor, ha azok jobbak
lennének, mint a versenytársainké?
A válaszom: lenne, mert nem állítható, hogy a világpiacra
a korrupció által befolyásolt értékesítés lenne a jellemző.
Ha a fenti állítások igazak, márpedig igazak, akkor nem a
válságba kell belefeledkeznünk, hanem minden erőforrásunkkal azon kell lennünk, hogyan szerezhetnénk nagyobb
piaci részesedést a versenytársaink rovására. És vége, nincs
tovább, nem kell nyávogni a válság hatásai miatt, hanem
mindaddig, amíg mi tudunk új piaci réseket keresni, és abba
új termékeinket bele tudjuk gyömöszölni, addig nekünk előre
kell rohannunk és nem a válsággal kell foglalkoznunk, hanem
csak azzal az új piaci réssel, amibe éppen belemászunk.
Ebből a logikából adódóan, az igazság az, hogy nálunk nincs
válsághangulat.
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Közélet
Húsz éve, a KÜRT alapításakor az akkori tulajdonosok igen
egyszerűen elmondták a tutit: folyamatosan növekvő cégben
gondolkodnak. Ebben a mondatban minden benne van, innentől kezdve mindenki a kezét-lábát törheti, hogy ezt a folyamatosan növekvő céget építse.
Sikerül ez ebben a környezetben is?
Erről beszélek! Nekünk ennyi megrendelési állományunk
nem volt még, a pénzügyi megközelítésünkben idén is 15-20
%-os növekedést produkál a KÜRT. Embereket veszünk föl,
bónuszt fizetünk, mi mint a traktor, megyünk előre. Ismerik
azt a mondatot, hogy „nem az a baj, hogy traktorral jöttél az
esküvőmre, hanem az, hogy elfelejtetted felhúzni az ekét”. A
KÜRT szánt, és megy előre. Jól működünk külföldön is.
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Németországban beérett
a cégünk, csak ott KUERT Datenrettung GmbH-nak hívnak
minket, de ennél nagyobb bajunk sose legyen.
Valahogy nem jön a nyelvükre a KÜRT?
A marketingeseink úgy gondolták, hogy túl törökösen hangzik a nevünk, és azt 5 éve nem tartották előnyösnek (lehet,
hogy még ma sem az). A lényeg viszont, hogy van egy „fejős
tehenünk”, akinek Németországban veszik a tejét, többszörösét annak, mint amit itthon el lehetne adni. Ez nagyszerű
dolog, és adja Isten, hogy még tudjunk ilyen „teheneket”
fölnevelni, mert a világon még sok hely van arra, hogy a mi
termékeinket elhelyezzük. Nekünk nem kell még félnünk
attól, hogy akkorák vagyunk, hogy a saját „tejünkbe” fogunk
belefulladni.
Az ország vagy azon belül a világ állapota mennyire befolyásolja a KÜRT gazdálkodását? Gondolok itt ugye arra, hogy
befagytak a hitelek, merthogy hitelezési válság van a világon,
és ez begyűrűzött Magyarországra is, stb.
Tételezzük fel, hogy a világról értelmes közgazdászok beszélnek, és ezek a közgazdászok a világ pénzügyi rendszerei6

nek bonyolult összefüggéseit valahogy megítélik, és ezekből
az ítéletekből következtetéseket vonnak le. Ugyanezek a
közgazdászok pontosan tudják, hogy a világgazdaságra a
pénzügyi hatásokon kívül más tényezők is hatnak, egyáltalán
nem elhanyagolható mértékben.
A pénzügyi rendszer nem tudja betervezni az emberi attitűdöt: le vagyok lombozva, borult a hangulatom, mindent a
fenébe kívánok, vagy pedig kirobbanó formában vagyok, és
úgy ülök be ide a rádióba, hogy én itt a világ leghallgatottabb
műsorát produkálom. Nahát, a dolog ezen részét a pénzügyi
szakemberek képtelenek előre jelezni.
Ez fontos lehet?
Micsoda kérdés? A befektetett pénzeszközöktől és az itt
dolgozók attitűdjétől együttesen függ e rádió léte. Nem elég
csak a megfelelő mennyiségű zsetont iderakni. Csak a legjobb cégek képesek a dolgozóikat olyan állapotba hozni és
folyamatosan abban az állapotban tartani, hogy tényleg előre
meneteljenek, és nehogy a pesszimista pénzügyi előrejelzések hatására eldobják a kalapácsot!

– Nem ártana, ha kicsit gyakrabban olvasná az e-mail-jeit,
már 3 hete kirúgtam magát!
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Közélet
A mi tömegkommunikációnkra jellemző, hogy a fogyasztásra
ösztönöz, „ahogy a csövön kifér”, és szinte semmi kommunikáció nincs arról, hogyan kell egy terméket előállítani. Az
igazi és csodálatos életérzés a szárnyas betét vásárlásában
van nálunk, és nem az előállításában. Pedig jó lenne megtanulnunk élvezettel értéket előállítanunk, mert abból lesz a
pénz, aminek hatásaiból a közgazdászok aztán szép prognózisokat készíthetnének.
Peter Drucker amerikai menedzserguru írta, hogy a kiváló
vállalatokat átlagos emberek építik, átlag feletti teljesítménynyel. Ez, kérem, a világ bármelyik pontján így van, így Magyarországon is.
A vezetés szokta figyelni a tőzsdei árfolyamokat? Kacérkodnak a tőzsdével?
Nem. A KÜRT szabad pénzei mind a KÜRT-be mennek
vissza. Ma ennél jobb befektetést nem látunk. Kispályások
vagyunk. Bizonyos kockázatot viselünk azzal, hogy csak
magunkba fektetünk be, de ebben tudunk a legjobban hinni.
A saját folyamatainkat azért többé-kevésbé értjük ☺. Ugyanennek az állításnak a komplemense is igaz: nincs elméleti
tudásunk, és gyakorlatunk sincs a tőzsdéhez. Azaz csaknem
nincs, mert vagy 2 éven keresztül gondolkodtunk a mi tőzsdei
szereplésünkön. Másfél milliárd forintnyi beruházandó pénzre volt szükségünk. Szakemberekkel megvizsgáltattuk, hogy
mibe kerülne nekünk, ha a tőzsdéről gyűjtjük be ezt a pénzmennyiséget. Az első lépésnél elakadtunk, mert mint a szakértők megállapították, az adott körülmények között a KÜRT
első ütemben e pénznek csak a felét tudta volna a hazai tőzsdén beszedni. Mi meg külföldi tőzsdében nem tudtunk gondolkodni, viszont a teljes pénztömegre szükségünk volt.
Tehát a válságot nem a tőzsdére menetellel, hanem egy hatalmas bankhitellel kezdtük. Minden ellenünk szólt. Az uralkodó pénzügyi szemlélettel pontosan szembe mentünk. Most,
hogy a hitel kétharmadát visszafizettük, elmondhatjuk, hogy
ennek a válságnak voltak/vannak jó komponensei.
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Mi a jó komponense a válságnak?
A jó komponense az, hogy ilyenkor lehet nagyon olcsón
vásárolni, és ha az ember hisz magában és nincs saját pénze,
akkor most kell hitelre vásárolni, amikor rettentő olcsó minden, és mi most egy csomó bizalmat vásároltunk. Egy gyönyörű objektumot építettünk magunknak, ez sugározza azt a
bizalmat, hogy mi hiszünk a jövőben. Ebben hisznek a dolgozóink és a vevőink is. Azért az nem akármi, amikor külföldiek idejönnek, és látják ezt a gyönyörű objektumunkat, amit
épp a válság kellős közepében húztunk fel... Azt mondják
erre, hogy bíznak a KÜRT-ben, és inkább velünk kötnek
szerződést, nem egy garázscéggel. A termelést segítő beruházásokat ilyen időszakban a legjobb létrehozni.
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Közélet
A kis- és közepes vállalkozásokat akarja Magyarországon
mindenki megmenteni. Két része van a kérdésemnek, egyrészt, érzik-e, hogy sikeres ez a törekvés, másrészt meg jól
csinálják-e ezeket a bizonyos megmentéseket országunk
vezetői?
Amíg várakoztam, itt olvastam a mai újságban, hogy a Volán
Kínából vásárol buszokat. Ha Ikarust vásárolna a Volán, mint
a magyar állam egyik legnagyobb vállalata, akkor a magyar
állam közvetve az ülésgyártó, a kapaszkodógyártó, a szőnyeggyártó és a mittudoménmitgyártó magyar kisvállalkozásokat segítené. Így a magyar állam a kínai kisvállalkozásokat
segíti, de nem erről kéne szólni e történetnek. Minderről az
jutott eszembe, amikor a férj hazamegy és a feleségét a barátjával félreérthetetlen pózban találja. A hirtelen csöndet a
feleség csicsergése töri meg: „Drágám, te most kinek hiszel,
a saját szemednek, vagy nekem?”
Elrugaszkodva a triviális választól, a valóság bizonyára az,
hogy a magyar állam, mint olyan, nem tud megfelelően nagy
rendszerben gondolkodni, nem látja át az állami problémák
értelmezési tartományát. A Volán vállalatigazgatói székéből
csak a vállalati érdek látható, az országos jellegű foglalkoztatási kérdések például nem, és ebből következően globális
optimalizálási feladatot sem tud végrehajtani, csak lokálisan,
a Volán Vállalat érdekeinek megfelelően optimalizál. Ezt a
súlyos problémát minden értelmesen gondolkodó honpolgárunk látja, a megoldás pedig kizárólag a nagy állami rendszerek reformjától várható.
Ahogy előbb már pedzegettem, a kis és középvállalkozások
támogatásának sem csak pénzügyi, közgazdasági vetülete
van. Legalább olyan fontos és legalább akkora hiány van az
emberi motiváció oldalán, mint a közgazdasági szemléletben.
Itt arra gondolok, hogy én is, mint minden józan ésszel megáldott ember ezen a földgolyón, egy többszintű dilemmarendszerben vergődöm. Hol van az egyéni érdekem, ehhez képest
hol van a kiscsoport- (pl. családi) érdekem, majd a nagyobb
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csoport érdeke (pl. a vállalaté), és az országos érdek, és az
EU-s érdek, és mindezekhez hogy kapcsolódik a globális
felmelegedés, mint a földgolyónk túlélési érdeke? Hazudik,
aki azt mondja, hogy tudja a tutit ezen érdekrendszerek közötti viszonyban. Viszont a probléma másik vége felöl közelítve a megoldáshoz, tanulmányaimból tudom, hogy a globális megoldás felöl közelebb kerülhetünk a célunkhoz, mint a
lokális megoldások sorozatán keresztül. És itt van az igazi
bökkenő. Mert a szocializációnk ezen a földrajzi koordinátán
olyan, hogy az egyéni érdekünk van mindenekfelett, és a
magasabb szintű érdekek egyáltalán nem, vagy csak partikulárisan érdekelnek minket. Ebből a szempontból van jelentős
versenyelőnyük a legfejlettebb országoknak: éppen azért,
mert az ő kultúrájukban alapértelmezés, hogy az egyéni érdek
csak a magasabb szintű (például vállalati) érdekből vezethető
le. A kiinduló esettanulmány alapján mindez azt jelentené,
hogy az EU-ból (és ezen belül Magyarországról) kéne vásárolnunk buszokat.
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Közélet
Érdekes amit elmond, csak ez az újságcikk, ha mondjuk magyar buszt vettünk volna, akkor nem úgy szólna a magyar
valóságnál maradva, hogy bár Kínából 44 millió forintért
lehetett volna buszt venni, ez az állami cég 66 millió forintot
dobott ki egy buszra?
Ha jól értem, Ön ebbe a történetbe egy új komponenst, a
korrupció gyanúját hozza be. Ez büntetőjogi kérdés, ezt nem
akarom itt kezelni, szeretnék benn maradni a törvényes keretek közötti gondolkodásban. Azt a kommunikációt én elfogadhatónak tartanám, hogy igen, 44 milka egy busz Kínából
megvásárolva, az Ikarus pedig 66 azért, mert akik e buszon
dolgoztak, azoknak ebből az összegből fizetést kell adni.
Viszont, ha Kínából vásárolunk, akkor a 44 milkán felül a
magyar állam munkanélküli segélyt fizet azoknak, akik nem
dolgoztak, mert nem volt munkájuk, sem az Ikarusban, sem a
beszállítóiknál. Ugyanezek a munkanélküliek egészségügyi
hozzájárulást sem tudtak befizetni, de lényegesen több egészségügyi szolgáltatást vettek igénybe, mintha dolgozhattak
volna. Na, ezeknek az extra kiadásoknak az összege mindent
beszámítva legyen 33 millió. Ha ezt hozzáadjuk az olcsón
vett buszok árához, kiderül, hogy az összeg 77 millió tokkalvonóval. Hát kérem, ezt hívják globális optimumszámításnak. A 66 millió, mint kiadási tétel alacsonyabb,
mint a 77, és a 44 ezután önmagában szóba sem kerülhet,
mert az lokális optimum, és így senkit sem érdekel.
Örömmel mondhatom a kedves hallgatók nagyszámú visszajelzéséből, hogy Önt valamiféle fontos politikai pozícióba
emelnék.
Isten óvjon az ilyen pozíciótól. Én a gazdaság szereplőjeként
érzem jól magam a bőrömben.

12

New York állam kormányzójának, George E. Patakinak a köszönő–
levele, amelyet a KÜRT 2001.09.11-i eseményekkel kapcsolatos
felajánlására írt.
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2. „A JÓZAN ÉSZ A LEGIGAZSÁGOSABBAN
ELOSZTOTT ÉS LEGKEVÉSBÉ KIAKNÁZOTT
KÉPESSÉG”
Oroszi Norbert, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Sikerült pár órás látogatást tennem a Google zürichi irodájában. Testközelből láthattam az informatikai óriás információvédelmét.
Gondolom, nem meglepő, hogy ez a cég is munkahely. Itt is
emberek dolgoznak. Egyedül vagy közösen. Monitor előtt
vagy papíron. A lényeg, hogy dolgoznak, és ők is csak emberek.

Oroszi Norbert
IT biztonsági szakértő, barátunk a bajban és örömben

A belépésemkor egy gépnél beírtam a nevem és a vendéglátómét. Ezek alapján készült egy öntapadós címke, amelyet a
ruhámra ragasztottam. Első áhítatomban meg sem próbáltam
Edgar Allan Poe néven bejutni. Nem baj, majd legközelebb.
Szóval megvolt az ideiglenes belépőm. Indulhat a felderítés.
A liftben volt két A4-es oldalnyi biztonsági figyelmeztetés.
Az egyik arról szólt, hogy a belépőkártyát nyakban vagy az
övön kell hordani. Apropó, a vendéglátómra nézek, mi van az
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ő kártyáján? Az arcképe szemből, és a neve. A cégre csak
négy pötty utal a négy sarokban. Szerintem jó megoldás. A
liftben lévő A4-es oldalak iránymutatása szerint a belépőkártyát ne tegyük a farzsebünkbe, de az asztalra se, mert ott
felejthetjük. Ennyit tudtam elolvasni, mire a negyedikre
értünk. A másik A4-es oldalra nem maradt időm. Nem baj,
majd lefelé menet.

A negyedik emeleten is vannak szobák, számítógépek, asztalok, közösségi terek. Minden szobában 5-6 ember ül. Minden
szobának üvegfala van. Ha esetleg leülök egy géphez, az
biztosan feltűnik valakinek. Mit tudok összeszedni az asztalokról? Nos, az egész iroda olyan volt, mint sok otthoni
munkasarok egymás mellett. Mindenkinek látszott a személyisége. Poharak, vicces szobrocskák, családi fotók, lufik. De
sehol egy darab papír, amelyről leolvashattam volna egy kis
„informatikai morzsát”, vagy esetleg egy DVD, amit elemelhettem volna.
Ekkor új lehetőséget fedeztem fel. A szobában, ahol a kabátomat leraktam, egy tábla volt, számos, értékesnek tűnő
információval. Vendéglátóm elkapta tekintetemet. „Ez egy
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matematikai fejtörő. Tegnap hallottam valakitől…” Hát innen
sem tudok mit ellopni.
Kutatóan tekintettem körbe. Felfedeztem egy táblát a kinti
folyosón is. Igaz, az üres, de ahol egy van, ott több is lesz.
Amint kiléptünk a szobából, észrevettem, hogy szinte az
egész fal egy tábla. Mindenhol van toll, és még a teakonyha
hátsó fala is írható. Mennyi felület, és sehol egy árva betű. Itt
valaki szándékosan bosszant engem. Továbbmentünk. Megnéztem a könyvtárat, a masszázs-szobát, a fitnesztermet, a
relaxációs helyiséget. Szépek, gusztusosak voltak, de miért
üres itt minden tábla?
Lecsúsztunk egy tűzoltórúdon(!), majd egy csúszdán(!) az
ebédlőbe. Sehol egy firka.
Ebéd után ismét lifteztünk. A biztonságról szóló második A4es oldalon volt a megfejtése az üres asztaloknak és tábláknak.
Íme:
„Három szabály, mely meggátolja az adatlopást:
1. Mindig vidd magaddal a belépőkártyádat, és tartsd
látható helyen;
2. Töröld le a táblákat használat után;
3. Az asztalodon ne tárolj semmilyen írott anyagot:
elektronizáld, és a papírt semmisítsd meg.”
Ennyi. Így csinálják a nagyok és a jók.
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Windows üzenet: Az asztalon nem használt parancsikonok vannak.

Hátrányos helyzetűek

3. „NEM AZOK NYERNEK A KERÉKPÁRVERSENYEN,
AKIK HAMARABB TANULTAK MEG BICIKLIZNI”
Hátrányos helyzetű gyerekeket támogatunk.
Horváth Ákos is ilyen.
Nyolcan vannak testvérek.
Szüleik munkanélküliek.
Rezi községben élnek.

From: Horváth Ákos [mailto:hakos@rezinet.hu]
Sent: Tuesday, February 17, 2009 7:25 PM
To: KÜRT Információmenedzsment; Zoli bácsi; Sigrid néni
Subject: Köszönjük!
Csókolom!
Köszönjük a szánkót (ródlit). Már sokat szánkóztunk vele.
Vasárnap Ping-pong verseny volt az iskolába, és 1. helyezett
lettem. Kaptam egy szép érmet és egy kupát.
Előre is köszönjük a ping-pong asztalt!
Egy bajnoknak jól jön☺
Remélem sokat játszunk majd!
Ákos!
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Horváth Ákos "gyerekünk", Rezi ping-pong bajnoka
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Nemzetbiztonság

4. IRA-ÜZENET AZ ANGOL MINISZTERELNÖK
ELLENI SIKERTELEN MERÉNYLET UTÁN:
„NE FELEJTSÉK EL, ÖNÖKNEK ÁLLANDÓAN
SIKERESEN KELL VÉDEKEZNIÜK,
MÍG NEKÜNK ELÉG EGYSZER SIKERESNEK
LENNÜNK”
Kürti Sándor jegyzete

2009 májusában kormánypárti és ellenzéki vezető politikusaink társaságába csöppentem. Beszélgetésünk, egyáltalán nem
meglepő módon, a helyzetünkből adódó témák közös metszéspontjára terelődött: milyen a politikusaink informatikai
kultúrája, és ennek hiányából eredően jelentenek-e nemzetbiztonsági kockázatot?
Jó sok témánk volt, egy ezek közül a közösségi oldalakra
való bejelentkezés és azok különböző mélységű használata.
Véleményem az volt, hogy alaphelyzetben is jelentős kockázattal jár politikusainknak ilyen oldalakon való megjelenése,
de ha már mindenképpen szeretnék megmutatni magukat a
világnak, akkor csak „mindenki számára elérhető” információt adjanak közre, azaz ne bízzanak abban, hogy egy kisebb
közösség részére szánt információ, valóban csak e kisebb
közösség számára lesz elérhető.
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2009 decemberében e beszélgetés egyik szereplőjével ismét
találkoztam. Nagy társaságban, nagy hangerővel mondta: „a
NATO főtitkára fenn van a Facebook-on, mi erről a véleménye?” „Neki a biztonsági szakemberei azt tanácsolták, hogy
legyen fenn a biztonsági szakemberek által írt pedigrével,”
mondtam a fülébe súgva, „Önnek meg továbbra is azt tanácsolom, hogy amíg nincsenek olyan jó biztonsági tanácsadói,
mint a NATO főtitkárnak, addig ne legyen fenn.”
A fenti téma hátterében az „elektronikus lábnyom” mint
információbiztonsági alapfogalom áll. Ezt az alapfogalmat
remélhetőleg nem kell hosszasan magyarázni, mert a kifejezés telitalálat. Születésünkkor lerakjuk az első elektronikus
lábnyomainkat (is) azzal, hogy adataink bekerülnek az országos adatbázisba. Életünk gyermekkori szakaszában születő
elektronikus lábnyomaink egyedüli problémája az lehet, ha
nincs, azaz nem található rólunk ilyen lábnyom. Életünk
felnőtt szakaszában éppen ellenkező a helyzet. Ekkor már mi,
saját akaratunkból döntjük el, hogy hol hagyunk lábnyomot:
például valamelyik egyházat látogatjuk meg, vagy valamelyik nyilvánosházat. Nagyon nem mindegy. Ezek a döntéseink már hatással lesznek a környezetünkre, abból a szempontból, hogy hogyan ítélnek meg bennünket. Ez a megítélés
pedig már vissza fog hatni a mi jövőbeli lehetőségeinkre,
hiszen a jövőbeli partnereink e lábnyomainkat akár az internetről is néhány kattintással beszerezhetik. Ezek után talán
már nem kell több magyarázatot fűznöm ahhoz, hogy miért
javasoltam vezető politikusainknak: az ő státusukban nem
előnyös az „elektronikus nyilvánosházak” látogatása.
Azt a különleges esetet leszámítva, amikor a nyilvánosház
látogatása munkaköri kötelesség, mivel a látogatás a beépített
kamerák és lehallgató berendezések felvételeinek megszerzése céljából történik. De ahhoz már NATO-főtitkári biztonsági
tanácsadók gondolkodása kell.
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Adatmegsemmisítés

5. „HA GOLYÓÁLLÓ MELLÉNYT VISELSZ,
NE LEPŐDJ MEG, HA FENÉKBE LŐNEK”
IT café, 2009.10.21.
Dajkó Pál riportja Molnár Gézával és Kertész Zoltánnal
(http://itcafe.hu/hir/tenyleg_adattorles_kurt_interju.html)

Úgy tűnik, a világban nem csak az elveszett adatok visszanyerésére van hatalmas igény, de legalább annyian szeretnék, hogy ha egyszer töröltek egy adatállományt, akkor azt
már senki se tudja visszanyerni.

Molnár Géza, adatmentés technikai vezető

Molnár Géza: Az utóbbi időben már igen sokan fordulnak a
KÜRT-höz azzal, hogy nem adatmentést, hanem adatmegsemmisítést kérnek. Ezekben az esetekben a fő kérdés az,
hogy az adott eszköz milyen technológiával rögzíti az információkat. Egy dolgot biztosan ki lehet jelenteni: az adatok
végleges és biztos eltüntetése nem egyszerű dolog. Mi többféle eljárással dolgozunk. A régebbi mágneses adathordozóknál például nagyon erős mágneses térbe helyezzük az eszközt, és ez elég a végleges törléshez. Ám a legmodernebb
eszközöknél már nem biztos, hogy mindez elegendő. A tuti
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megoldás az, ha véglegesen megsemmisítik a hordozót:
például kohóba vagy zúzó malomba dobják. De akárhogy is:
az adathordozó útját kontrollálni kell, ha biztosak akarunk
lenni az adatmegsemmisítésben. Nem elég kiadni az utasítást,
hogy töröld le, semmisítsd meg.
A modern eszközökre vonatkozóan az adattörléssel kapcsolatban rengeteg a tévhit. Az egyik ilyen az, hogy csak többszöri felülírás hatásos a régebbi adatok eltüntetésére. Ez nem
igaz: elég egyszer felülírni. A másik tévhit az, hogy ha felülírtunk valamit, akkor a felülírt adatot még meg lehet menteni.
Ez nincs így, a felülírt adat végleg elveszett.
A fenti állításom a régi eszközökre nem igaz. A mágnesszalagok, a floppylemezek, az „ősrégi”, léptetőmotoros mágneses tárolók esetében valóban nem volt elég az egyszeri felülírás a törléshez.

Kertész Zoltán: Tapasztalatom szerint csak a mechanikai
megsemmisítés garantálja az információ valódi törlését. Az
eszköz működőképességét megőrző adatmegsemmisítés
mindig magában rejti azt a veszélyt, hogy valahogyan valamennyi információ megmarad a hordozón. Természetesen
száz százalékos biztonság nincs, előfordulhat, hogy egy
töredékről (például üveglemezeknél) is sikerül töredékinformációt visszanyerni, ám ebben az esetben már akkora a
ráfordítási igény (pénz, idő, technológia), hogy – az igen
ritka extrém eseteket figyelmen kívül hagyva – mindez aligha
éri meg bárkinek is.
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Adatmegsemmisítés
Úgy tűnik, hogy az adattörlés, adatmegsemmisítés fogalmai
néha még az informatikusok körében sem tiszták, egyértelműek.
M. G.: Így van. Ott van például az alsó szintű illetve felső
szintű formázás. Alsó szintű formázás esetén az adathordozó
gyárban elkészített alapjait építik újra. Ez a mai modern
eszközöknél már nem működik, de a régi típusú, egy gigabájt
kapacitás alatti eszközöknél még használható volt. A mai
eszközöknél az újraformázás esetében biztos, hogy nem
tüntetik el az adatokat. Mi itt, a KÜRT-nél ilyen formázás
után visszahozzuk az információkat. A törlésnél megint csak
több szint létezik; a legtöbb esetben szintén az a helyzet,
hogy valójában nem véglegesen törölték az adatokat. Van
egy módszer, az úgynevezett wipe-olás, amely arra jó, hogy
az adott adatot az adott helyről eltüntesse, ám ez nem megoldása a problémának, mivel a rendszerben még több helyen,
több példányban is megjelenhetett ugyanez az adat, hiszen
ezzel a módszerrel mondjuk, a legutolsó változat eltűnik, a
korábbi, szerkesztés közben létrehozottak viszont nem. A
modern eszközök esetében az „igazi” törlés a felülírás, s erre
léteznek szabványok is, amelyek közül több „túlbiztosított”,
mivel többszöri felülírást irányoz elő, de véleményem szerint
fölöslegesen, hiszen ahogy az előbb is mondtam, ezeknél a
modern eszközöknél egyetlen felülírás is végleges megsemmisítést jelent.
Pontosan mit nevezünk felülírásnak?
M. G.: Maradjunk a leggyakoribb adathordozónál, a winchesternél. A mai winchesterek fő jellemzője a rendkívül
kicsi méret és a rendkívül kicsi teljesítményfelvétel. A
„nanoméretek” miatt, ha az információ egy picit is torzul,
akkor gyakorlatilag már nem nyerhető vissza. Olyan mérhetetlenül kicsik a maradványjelek egy beavatkozás után, hogy
a jelenleg rendelkezésre álló, bármilyen elven működő eszközök érzékelési tartományába ez már nem fér bele. Természetesen akadnak problémák, ám azok más jellegűek. Például
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egy rosszul működő winchesteren felülírom a jelet, ám az
eszköz nem oda ír, ahova szerettem volna. Az is gond lehet a
mai, három önálló miniszámítógépet tartalmazó winchesterek
esetében, hogy megtudjuk, vajon végrehajtódott-e a törlés?
Az eszköz visszajelzi ugyan a törlést, de a miniszámítógépek
„önálló” tevékenysége miatt nem lehetünk benne teljesen
biztosak. Megemlítem még a speciális, a törlést felajánló
szoftvereket, amelyeket bizonyos körülmények között kipróbáltak, más körülmények között meg nem, ezért óvatosságra
intek ezek használatakor.
Az átlagos felhasználó hogyan mehet biztosra,
ha végleges eltávolítást szeretne, de az
adathordozót nem akarja
megsemmisíteni?
M. G.: A gyártók sok (szoftveres)
segítséget adnak a végleges törlés
végrehajtásához, ez azonban
„kínai” lehet a hozzá nem
értők számára. Ha
mindenképp biztosra akar
menni az átlagfelhasználó,
akkor bízza ezt a munkát
szakemberre. Ma már nem
igazán drága az ilyen szolgáltatás,
s ha tényleg fontos az adatmegsemmisítés, akkor sokkal inkább
megéri, mint a „hályogkovácsra” hallgatni.
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Oktatás

6. „A KŐTÁBLÁT AZÉRT VÁLTOTTA FEL A PAPÍR,
MERT A KŐ NÉHÁNY JAVÍTÁS UTÁN KILYUKADT”
Reichmesz Ádám riportja Kürti Sándorral

Alkalmam volt meghallgatni dr. Kürti Sándornak, a KÜRT
Zrt. elnökének a versenyképes szervezetről szóló előadását.
Vizsgálata középpontjába egy idealizált magyar állami iskolát helyezett. Az alábbi interjút vele készítettem e témáról.
Melyek az iskolarendszerünkben jelenlévő értékek?
Az iskoláinknak vannak bevételei a normatív támogatásból, a
költségtérítéses képzésből, a külföldi hallgatók oktatásából, a
szakképzési hozzájárulásból, a pályázatokból, a helyiségek
bérbeadásából, és még ki tudja, hány forrásból. E bevételek
mellett az iskola jelentős állami vagyonnal is gazdálkodik.
Mindezekért cserébe valamilyen jól meghatározott értéket
hoz létre: elsősorban oktat, de a felsőoktatási intézményeinkben például kutatási tevékenységet is végeznek, és még jó
néhány értékteremtő tevékenység köthető mindahhoz, ami az
iskola keretein belül létrejön. Az eddig elmondottak, remélem, semmilyen újdonságot nem tartalmaznak. Hangsúlyozom azonban, hogy a versenyképes iskola erőforrásokat
használ, és értéket hoz létre. Mindezt pontosan meghatározott
formában, számszerűen kifejezhető mértékben. Más szavakkal: az iskolában előállított érték mérhető.
Az iskola hogyan segítse világra az értékeket?
Ezt nem kell újra kitalálni. Az iskolának vannak szervezeti
egységei, amelyekben az érték-előállítás egy-egy jól meghatározott folyamata történik: oktatás, pénzügy, PR-marketing,
irányítás, stb.
A szemléltetés kedvéért érdemes egy kétdimenziós táblázatban összefoglalni oszloponként az előállítandó értékeket (pl.
kötelező oktatás, szakkörök, felnőttképzés, stb.) és soronként
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azokat a szervezeti egységeket, amelyek az egyes értékelőállítási folyamatokban részt vesznek. Ha például e táblázat
oszlopai alá beírjuk az egyes érték-előállításhoz tartozó
bevételeket, ugyanakkor soronként beírjuk az egyes szervezetekre terhelt költségeket, akkor megkapjuk az iskola pénzügyi mérlegét. Ez lényegében kétdimenziós kép az iskoláról,
amely remélhetőleg minden iskolában ismert.
Meggyőződésem, hogy minden iskola akkor lehet versenyképes, ha nemcsak a fenti kettő, hanem a fentiekkel együtt
legalább ötdimenziós modellben gondolkodik önmagáról.
Mi a harmadik dimenzió?
Az idő. Ennek legalább három diszkrét tartományát kell tudni
leképezni és kezelni.
-

Operatív tevékenység
Fejlesztés
Stratégia

Az első három dimenzió
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Oktatás
Operatív tevékenység az, amit ma kell végrehajtani a mai
problémák megoldása érdekében. Például a mai tananyagot
ma kell leadni.
Fejlesztés az, amit szintén ma kell végrehajtani, de már a
holnapi problémák megoldása érdekében. Például ma kell
kidolgozni, hogy a következő tanévben mit javítunk a tananyagunkon, milyen PR-eszközökkel fogjuk a diákokat idecsalogatni, stb.
Stratégiát is ma kell alkotnunk, holott az a holnaputáni
problémáinkkal foglalkozik: meg kell határozni, hogy hoszszabb időtávban milyen státusban szeretnénk látni az iskolánkat.
Ráadásul mindezt fordított sorrendben kéne megtenni: először a stratégiát kidolgozni, abból a fejlesztéseket levezetni,
abból pedig a napi tevékenységeket. Azt is látni kell, hogy
tevékenységeink időbeli meghatározása szorosan kapcsolódik
az előzőekhez: ahhoz, hogy melyek az értékeink, és hogyan
állítjuk elő azokat – hiszen minden értékünkhöz és az értékek
előállításának minden részletéhez tartozhat egy operatív, egy
fejlesztési és/vagy egy stratégiai tevékenység.
Mi a következő lépés, a negyedik dimenzió?
A versenyképességünket jelentősen növeli, ha képesek vagyunk öntanuló szabályozási rendszerben gondolkodni, és
eszerint cselekedni. A tervezés, végrehajtás, ellenőrzés és
visszacsatolás összefüggő folyamatát (a közgazdászok PDCA
ciklusnak nevezik) is be kell építenünk a tevékenységeink
közé. Persze ezt is úgy, hogy valamennyi eddigi tevékenységünkhöz hozzákapcsoljuk.
Az eddig felsorolt tevékenységek mindegyike közgazdasági
szempontból világosan értelmezhető, és matematikailag jól
kezelhető.
Az ötödik dimenzió azonban az itt felsoroltaktól alapvetően
különbözik, ez pedig az iskola érték-előállítási kultúrája.
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Ezen mit kell érteni?
A menedzsmentkultúrát, a lojalitást, a tisztességet, a felelősségteljes gondolkodást és cselekvést, a csapatmunka szentségét és az érdekek (az egyéni érdekek, az egyes szervezeti
egységek önálló érdekei és az iskola „mindenekfelett álló”
érdeke) összehangolt kezelését.
Tehát, ha az egymásra épülő öt dimenzióban írjuk le intézményünket, akkor hatékonyabbak lehetünk?
A válaszom egyértelműen igen. Az itt ismertetett elméletet a
világ egyik legjobb egyetemén, a Harvardon dolgozták ki, és
alkalmazása rohamosan terjedt el az USA-ban a 90-es évek
végén, és 2000-től a fejlett világ más részein is alkalmazzák.
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Színes

7. „A FÖLDÖN ÉLNI DRÁGA MULATSÁG,
DE INGYEN JÁR HOZZÁ ÉVENTE
EGY NAP KÖRÜLI ÚT IS”
Csősz László jegyzete

1.
Idős úr keresett fel minket egy hétvégén. Erik, a biztonsági
őrünk fogadta.
– A környéken több postaládát megrongáltak, kérem, intézkedjenek! – mondja a látogatónk.
– Mi nem foglalkozunk ilyesmivel – mondja Erik –, ez a
KÜRT.
Mire a látogatónk közbevág: – Tudom én, hogy Önök a
POSTA, látom azt a nagy kürtöt fent, nem vagyok vak. –
Majd így folytatja: – Legalább szóljanak be a központba,
hihetetlen, hogy mekkora a nemtörődömség.

Csősz László, adatmentés vevőkoordinátor
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2.
A recepciónkon két gyönyörű hölgy fogadja a látogatóinkat.
Ez alkalommal is így volt. Az ügyfél egy félénk fiatalember.
– Kis problémákkal is foglalkoznak?
– Igen, miről lenne szó?
Erre a fiatalember kissé szégyenlősen elkezd kotorászni a
zsebében, majd lesütött szemmel megszólal:
– Még akkor is, ha az enyém ilyen pici?
És elővesz egy gyufásdoboz méretű adathordozót.
Recepciósaink fellélegezve és mosolyogva:
– Igen mi főleg ilyen pici problémákkal foglalkozunk, fáradjon be az adatmentés ügyfélszolgálatára.
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Biztonsági projekt

8. „RENGETEG HAZUGSÁG VAN A VILÁGON,
A LEGROSSZABB AZ, HOGY A FELE IGAZ”
Farkas Imre–Fabiányi Gábor, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Sorra buknak meg a biztonsággal foglalkozó projektek. Jellemzően nem a lassú halál végez velük, már a bevezetésük
időszakában fejre állnak. Lehet ez bármely projekt, amely a
szervezet életében addig nem létező, új biztonsági megoldást
hoz létre. A bukás azt jelenti, hogy a „sikeresen” lezárult
projekt hasznát a szervezet nem élvezi.
A legnagyobb hiba a szemléletünkben van. A projektet kristálytisztán látjuk. Van eleje, közepe és vége. De a bevezetésével nem egy újabb projektet indítunk, hanem elkezdődik
egy folyamatos és végtelen küzdelem a projekt eredményeit
alkalmazó biztonsági szemlélet kialakításáért és örök időkre
való fenntartásáért.

A felhasználók egyre gyakrabban teszik fel a kérdést a biztonsági követelmények szigorodásával kapcsolatban: „miért
legyek én biztonságtudatos, miért éri ez meg nekem?” Nagyon nehéz elmagyarázni mindenkinek, mindenhol és minden
pillanatban, hogy a biztonság nem önmaga miatt létezik,
hanem annak érdekében, hogy üzleti folyamataink védettek
legyenek. Emellett minden biztonsági beruházás célja a hatékonyság növelése is egyben (security as a business enabler).
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Mely kérdésekre nem szoktunk jó válaszokat adni?
1. Hol vagyunk most, hova akarunk eljutni, és hogyan tartjuk fenn az elért eredményeket?
2. Mi lesz látható egy, kettő vagy öt év múlva a jelen befektetéséből?
3. Az „üzleti oldallal” való kommunikáció prioritása a
legnagyobb?
4. A felhasználók pontosan értik és támogatják is a biztonság növelését?
5. Mérhetőek a biztonsági céljaink (pl. Key Performance
Indicator formájában)?
6. Mindent megteszünk az ellenállók megnyerésére?
Egy jól szervezett, ISO 9001 vagy ISO 27001 tanúsítással
rendelkező cégnél, ahol a fő értékeket vezetői szinten értik és
kommunikálják, sokkal inkább elvárható a dolgozóktól a
biztonságtudatos viselkedés, mint ott, ahol a vezetőnek van a
legtöbb „privilégiuma”, és ő az, aki a biztonsági követelményekre rendszeresen fittyet hány.
Ahhoz, hogy szervezetünk minden dolgozójának megváltozzanak a biztonsággal kapcsolatos percepciói, biztosítanunk
kell, hogy az elért eredmények a napi rutin során is visszaköszönjenek, rögzüljenek. A csapatunk biztonságtudatossága
hat ügyfeleinkre, partnereinkre, ezt pedig komoly üzleti
előnyként kell tudatosítanunk.
A biztonsági felelős feladata a biztonság „eladása” a szervezetben. Erre a célra szinte minden eszköz használata megengedett a jó ízlés határain belül.
Legyen szerethető a biztonság. Akkor is, amikor a munkahelyed biztonságáról van szó, meg akkor is, amikor a munkahelyed biztonságossá tételéről.
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Vállalatvezetés

9. „A JÖVŐ MEGTEREMTÉSE ROPPANT
KOCKÁZATOS. ENNÉL MÁR CSAK AZ A NAGYOBB
A KOCKÁZAT, HA MEG SEM PRÓBÁLJUK.”
Préda István blogja, 2010. január 12.
(http://cegertek.wordpress.com/2010/01/12/menedzseri-kenyszerzubbony/)

Vállalkozni és vezetni más készség, attitűd és személyiség.
A vállalkozó (az „önszántából”, nem a „kényszerből” vállalkozó fajtára gondolok) afféle kreatív kalandor, aki miközben
önmegvalósítással foglalkozik, sok pénzt is akar keresni.
A menedzser inkább kevesebbet keres, de azt biztosan, kalandmentesen. (Aki kockázatmentesen akar sok pénzt keresni, azt politikusnak hívják.)
A vállalkozó, aki menedzselni is tud, ritka. Egészséges tudathasadás kell ahhoz, hogy valaki gyorsan tudjon váltani a két
szerep között; azokat a helyzettől függően rangsorolni tudja;
és mindkét feladatot magas színvonalon el tudja látni a 24 óra
keretein belül. Güzülve nehéz kreatívnak lenni, ahhoz levegő
kell. A kreativitás az összefüggések felismerésének művészete, míg menedzselni a részleteket kell. A kreativitás magányos, míg a vezetés szociális.
A magánvállalkozók többsége menedzseri kényszerzubbonyt
visel. Vállalkozásról álmodik, de vezetéssel kel és fekszik, ha
valóra akarja váltani álmait. A kényszerzubbonytól csak a
profi menedzsert (létezik ilyen?) megfizetni tudó cégméretre
pumpálás szabadíthatja meg a céget.
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A The Wall Street Journal cikke a KÜRT-ről

35

Virtuális rendszerek informatikai biztonsága

10. „VALAHÁNYSZOR AZ EMBER KITALÁL
EGY JOBB EGÉRFOGÓT,
A TERMÉSZET PRODUKÁL EGY JOBB EGERET”
Papp Attila

Számtalan érv és ellenérv van arra, miért lehet jó vagy rossz a
virtuális rendszerek használata. Jelen írás a virtualizációval
kapcsolatos biztonsági kérdésekre keresi a választ, illetve
ezen új technológia sajátosságainak fényében vizsgálja és
értékeli újra a biztonsággal kapcsolatos koncepciókat.
Miért fontos külön foglalkozni a virtuális rendszerek biztonságával?
Azért mert a virtuális rendszerek alapjaiban változtatják meg
az informatikai infrastruktúrát, és ezzel együtt új kockázatokat, új eszközök és technológiák újabb sérülékenységeit,
valamint újabb kártékony kódok megjelenését eredményezik.

Papp Attila
kutatás-fejlesztés jolly-joker

Virtuális rendszer alatt a virtuális számítógépet, valamint a
rajta futó operációs rendszer és alkalmazások együttesét
értjük. Maga az operációs rendszer „nincs tudatában” annak,
hogy virtuális környezetben helyezkedik el. Ugyanez mondható el az operációs rendszeren futó alkalmazásokról és az
őket igénybe vevő felhasználókról is, vagyis számukra lé36

nyegtelen az architektúra virtuális volta. A virtuális számítógépet egy speciális program valósítja meg, melynek feladata
az, hogy az általa használt fizikai számítógép erőforrásait
felhasználva és azokat elfedve egy vagy több virtuális platformot hozzon létre. Mindegyik virtuális platform egy különálló számítógépnek látszik, vagyis rendelkezik virtuális
processzorral, virtuális memóriával, virtuális hálókártyával
stb.
Virtuális számítógépek létrehozására és menedzselésére
többek között a VMware, Xen, Hyper-v programok alkalmasak. Két módon működhetnek: vagy az operációs rendszer
felett, vagy közvetlenül a fizikai gépen. Például, ha Windows
operációs rendszeren telepítek egy VMware Player-t, akkor
azon akár egy Linux rendszert is használhatok, vagyis –
ugyanazon a hardveren – egyszerre két teljesen különböző
operációs rendszer szolgáltatásait tudom elérni. Egy másik jó
tulajdonsága ennek a filozófiának, hogy a virtuális gép, a
rajta futó programok és azok beállításai mind egy fájlban
vannak tárolva, így nemcsak, hogy könnyen lehet biztonsági
másolatokat készíteni, de ugyanilyen könnyen átvihetjük a
teljes rendszert is egy másik fizikai gépre. Az olyan problémák, mint például, hogy nincs a másik gépen feltelepítve a
megfelelő Java verzió, vagy a jogosultsági szint nincs rendesen beállítva, nem jelentkeznek, mert nemcsak egy komponenst, hanem a teljes rendszert vittük át.
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A napjainkban egyre inkább elterjedőben levő virtuális szerverparkok, vagy más néven cloud rendszerek abból a tényből
próbálnak meg előnyt kovácsolni, hogy a fizikai gépeken futó
szerverek nagyrészt kihasználatlanok. Tekintsük például egy
nagyvállalat levelező szerverét. Ez kritikus infrastruktúra, így
a legnagyobb leterheltségre kell méretezni. Vagyis az adott
szolgáltatáshoz kötődő legmagasabb teljesítmény- és rendelkezésre állási igényeket kell alapul venni, és annak megfelelően kell kialakítani az infrastruktúrát. Az elgondolás kényszeresen jó, hiszen mindenekfelett a működés és az elérhetőség biztosítása a cél. Ennek eredményeként azonban az infrastruktúra kiépítése és üzemeltetése a maximalizált állapot
elérésére törekszik. A terhelésnek megfelelően a legdrágább
hardvert kell beszerezni, ami viszont a terheléstől függetlenül
folyamatos üzemeltetési és energiaköltséget jelent a szervezet
számára, még akkor is, ha a terhelés éves szinten csak néhány
alkalommal közelíti meg a megcélzott maximumot. Ha megnézzük, hogy ténylegesen mekkora a kihasználtság, akkor
nagyon alacsony értéket fogunk kapni.
A vállalatnak a levelező szerveren kívül lehet még adatbázis-,
web- és egyéb alkalmazás szervere is. Ezeket ma még külön
gépekre szokás telepíteni, hogy ne zavarják egymás működését. Általános tapasztalat az, hogy a szerverek átlagos kihasználtsága 8 és 12% közötti. Ez egyrészt azt jelenti, hogy sokkal drágább berendezéseket kell vásárolni, mint amilyenekre
ténylegesen szükség lenne, másrészt pedig azt, hogy az idő
nagy részében ezek a szerverek fölöslegesen fogyasztják az
áramot – és így a cég pénzét is! Ez olyan szintű pazarlás,
amely fölött napjainkban már egyetlen környezettudatosan
gondolkodó és energia-megtakarításra törekvő cég sem
hunyhat szemet.
Az itt vázolt problémára (is) megoldást nyújthatnak a virtuális szerverparkok, amelyek egy úgynevezett cloud rendszerben összefogják a rendelkezésre álló fizikai szervereket és
ezáltal egy hatalmas, könnyen skálázható erőforrástárat
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hoznak létre. Ezt az erőforrástárat a virtuális szerverek a
tényleges igényeik alapján tudják felhasználni. Például, ha az
egyik virtuális gépen már szűkös a memória, akkor más
virtuális gépek nem használt memóriáját át lehet csoportosítani. Ugyanezt a virtuális processzorokkal is meg lehet tenni.
Vagyis, ha az egyik gépnek sok memóriára, a másiknak pedig
nagy számítási teljesítményre van szüksége, akkor ez úgy
valósítható meg, hogy egyiket sem éri hátrány.

A virtuális rendszerekkel folytatott eddigi vizsgálataink
bebizonyították, hogy e rendszerek használata növeli az
információ biztonságát. Egyrészt az azonos architektúrájú
virtuális gépek adminisztrációja sokkal megbízhatóbban
megoldható, mint egy heterogén rendszeré, másrészt az erőforrástár használata jelentősen csökkenti az egyes fizikai
gépek tönkremenetele által okozott károkat. Ha a működésnek azt a megbízhatósági szintjét akarjuk elérni hagyományos technológiával, amelyet egy átlagos virtuális rendszer
jelent, akkor az csak többszörös, teljes tartalékrendszer kiépítésével és folyamatos üzemeltetésével lehetséges.
Információbiztonsági szempontból a virtuális szerverparkok
további előnye, hogy egy fizikai gép kiesése csak nagyon kis
mértékben érinti a virtuális gépeket, hiszen azok csak azt
fogják tapasztalni, hogy az erőforrástár lecsökkent. Például,
egy tervezett karbantartás esetén az érintett fizikai szerveren
működő virtuális gépeket átmozgatják más szerverekre,
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ezután kiveszik a gépet a cloudból, elvégzik rajta a karbantartást, majd visszateszik a cloudba. A virtuális szerver átmozgatása egy másik fizikai szerverre nagyon gyors, mert csak
egy fájlmásolás műveletet kell végrehajtani. Hagyományos
rendszerek esetén ez sok órát venne igénybe, mert az új
szervert oda kell szállítani, fel kell telepíteni az operációs
rendszert és annak frissítéseit, el kell végezni a különféle
beállításokat, és ezt a folyamatot el kell végezni minden
szükséges alkalmazásra.
Maguknak a biztonsági tényezőknek a vizsgálata során nincs
eltérés a klasszikus megközelítéstől, virtuális környezetben is
az információbiztonság klasszikus hármas vizsgálati szempontrendszerét célszerű alkalmazni: bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából érdemes a virtuális
infrastruktúrák biztonságát vizsgálni.
A virtualizáció egyesítő, illetve központosító hatása révén a
különböző folyamatok és eszközök egy pontban összpontosulnak, ezért a virtuális infrastruktúra védelme különösen
fontos. A biztonsági kérdések összetettebbek és több, a környezet adottságaiból származó fenyegetettséget kell megvizsgálni. A hardver illetve a hardvert körülölelő fizikai falak
eddig nyújtottak némi védelmet a hagyományos informatikai
rendszerek néhány nyilvánvaló sebezhetőségével szemben.
Azonban a fizikai diszkekkel ellentétben a virtuális rendszerek könnyen mozgathatók, összefoghatóak egyetlen fájlba,
melyeket aztán bárki – akár egy pendrive-on is – kivihet az
épületből. A legrosszabb rémálom válik valóra, hiszen immár
az egész működő vállalati infrastruktúra környezet, adatokkal
és jogosultságokkal együtt, elférhet egy aktatáskában. A
megszerzett virtuális környezet más környezetben helyreállítható és analizálható. Azt hiszem, nem kell ecsetelni ennek
a következményeit a szervezetre nézve.
Virtuális környezetben problémát jelent továbbá az alkalmazott virtualizációs technológia hálózati izolációjának korlátozottsága is, melyből komoly monitorozási és szegmentálási
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problémák adódhatnak. Ha pedig az infrastruktúrát felkészületlenül alakítjuk ki, nem lesz mit monitorozni, és csak egy
fekete lyukat kapunk a hálózatunk szívében, amelyben nem
tudjuk, mi történik.
Az alkalmazás szintű biztonság megteremtése szintén fontos
része a virtuális rendszerek biztonságának. A támadások nagy
része a webes alkalmazásokon keresztül történik, foglalkozni
kell tehát ezen alkalmazások biztonsági kérdéseivel is. Csakúgy, mint a böngésző programok biztonsági kérdéseivel,
hiszen ezeket a szolgáltatásokat, legyenek azok bár általános
szolgáltatások vagy cloud menedzsment funkciók, a felhasználók többnyire böngészőn keresztül érik el.
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A virtuális rendszerek használata fokozatosan terjed, de
egyelőre a fenti problémák is azt bizonyítják, hogy ez az új
technológia még nem kiforrott, és nem közismert. Napjainkban a virtualizációs technológiát a benne rejlő lehetőségekhez
képest még csak kevesen használják. Elterjedésének legfőbb
akadálya elsősorban a hagyományos technológiához képest
kisebb mértékű dokumentáltságában keresendő. A szabványosítás ugyan elkezdődött, jelenleg azonban még az egyedi
és felemás megoldások a jellemzőek. Minden gyártó a saját
termékeit és elképzeléseit részesíti előnyben, így a kialakulóban levő szabványok követése messze nem elsődleges szempont. Ennek következtében a dokumentációk is sokfélék,
sokszor hiányosak és inkonzisztensek, nem követik megfelelően a szoftverfejlesztés ütemét.
Az informatikai vezetők nincsenek tisztában a virtuális infrastruktúrához kapcsolódó fenyegetettségekkel, nem tudják,
hogy mitől kell tartaniuk. Amíg viszont nem érzik biztonságosabbnak a virtuális technológiát, mint a hagyományos
infrastruktúrát, addig használni is csak korlátozottan szeretnék. Ahhoz, hogy a korábban ismertetett előnyök minél
szélesebb körben jelentkezzenek, az informatikusok széles
rétegével meg kell ismertetni ezeket a technológiákat.
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A KÜRT által 1994-ben elnyert Innovációs Nagydíj
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KÜRT Alapítványi Gimnázium

11. „HA CSAK AZ ISMERT DOLGOK ÉRDEKELNÉNEK,
LAKATOS LENNÉK”
Kürti Sándor beszéde
a KÜRT Gimnázium 39 érettségizőjének szalagavatóján
Corvin Művelődési Ház, Mátyásföld, 2009. december 10.

Egy feltételezett kérdezz-felelek keretben szeretném mondandómat előadni.
Ti harminckilencen logikusan kérdezhetitek, hogy:
Mit keres itt ez az ősz ember mikrofonnal a kezében?
Én kértem a lehetőséget az igazgatónőtől – válaszolnám.
Már mindenki megszólalhat a szalagavatónkon?
Noha eddig még soha nem találkoztunk, de szeretném hinni,
hogy van közöttünk egy szoros összekötő kapocs.
És erről éppen most kell prédikálni? Ezt minden szalagavatón megteszi?
Nem, most vagyok másodszor jelen, először a gyerekem
szalagavatóján voltam 1994-ben, de akkor meg sem mertem
szólalni. Most összeszedtem a bátorságom.
Miről van szó végül is?
1991-ben, tizennyolc évvel ezelőtt, amikor Ti éppen a szülőcsatornában tartózkodtatok, megkeresett Herczeg Éva azzal,
hogy iskolát szeretne alapítani. A tanári kar összeállt, már
csak pénz kéne. Éva felhívására három cég alapította a
KÜRT Gimnáziumot. Az alapítói vagyon 96%-át a KÜRT
Kft, a mai KÜRT Zrt. jogelődje adta be a közösbe. A mi
számításunk szerint az általunk átadott alapítói vagyon mai
értéken 300 millió forintot érne. Szeretném, ha ezt úgy képzelnétek el, hogy a mai KÜRT-nek mind a 100 dolgozója egy
szerényebb autóra való pénzről, pontosan fejenként 3 millióról mondott le azért, hogy az egyéni, illetve a családi céljánál
egy magasabb szintű célt valósítson meg azzal, hogy kiváló
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tanárok okos-értelmes gyerekeket nevelhessenek a „hozott
anyagból”.
Első kérésem, hogy Herczeg Éva és az akkori KÜRT dolgozók emlékére 1 perces felállással emlékezzünk.
Miért éppen most jutott mindez az Ön eszébe?
Mert az ismert körülmények emlékeztettek rá azzal, hogy
Herczeg Éva és az akkori KÜRT dolgozók szellemisége e
nyáron semmibe veszni látszott. Az iskolából érkező segélykiáltást megalapozottnak tartottuk, és újabb 3 szerényebb
autónyit, pontosan 10 millió forintot ismét betoltunk a KAGba, nehogy az iskola pénzügyileg összedőljön. A KÜRT
dolgozói megint nem a saját gyereküknek vettek autót! Hát
most itt tartunk.
Bízom abban, hogy e néhány perces történetből megértettétek
a lényeget. Nagyon sok összetevő folyamatos megléte kell
egy nagyszerű iskolához. Az alapítók pénzétől, a kiváló
tanári kartól és a tanárok-szülők-gyerekek együttműködésének mikéntjétől függ az eredmény.
Második és egyben utolsó kérésem, hogy szeressétek iskolátokat, mert nagyon nagy szüksége van a Ti szeretetetekre, együttműködési képességetekre ennek az iskolának és országunknak is.

Herczeg Éva
a KAG első igazgatónője
(1955-2008)

Dr. Lenti Katalin
a KAG igazgatónője
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Humánkockázat – Rendszergazdák

12. „DAMOKLÉSZ KARDJA FÜGG
PANDÓRA SZELENCÉJE FÖLÖTT”
Fabiányi Gábor, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Nagy biztonsági kockázatot jelent minden szervezetnek, ha a
rendszergazdáját elbocsátja.
Általános gyakorlat, hogy a rendszergazda a szervezet adatainak minden szintjéhez jogosultságokkal rendelkezik, mindent lát a rendszerben, mindenhez hozzáfér, mindent módosíthat, mindent törölhet, egyszóval mindenható. Kizárólag az
elbocsátott rendszergazdától függ (az esetek legnagyobb
részében), hogy volt munkaadójának adatait nulla és száz
százalék között, milyen mértékben kompromittálja. Ha kedve
úgy tartja, minden létező jogosultsági szint felett megszerezheti az ellenőrzést.
Hogy miért alakult ez így? Könnyű lenne a választ elintézni
azzal, hogy „történelmi oka van”. Két lényeges okot azért
kiemelek. Egyrészt az informatikai ipar olyan környezet
kialakítására ösztönözte a szervezeteket, amely a védelmi
vonalat nem szorosan az adatok körül húzta meg, hanem
jóval tágabban, a vállalat virtuális határainál. Itt az adat már
információként van jelen, és a védelem kiépítése jóval több
erőforrást igényel, hiszen jóval komplexebb, szélesebb spektrumú és nehezebben körülhatárolható entitást kell védeni.
Ezzel szorosan összefügg a másik lényeges ok: a viszonylag
tágan kialakított védelmi vonalakon belül többnyire még az
igazán kritikus stratégiai adatok sem kapnak külön védelmet,
így nemcsak azok számára válnak információvá, akiknek erre
felhatalmazásuk van, hanem az informatikai rendszerben
uralkodói státust betöltő rendszergazdák számára is.
Így már valóban érthető, hogy potenciálisan milyen fenyegetést jelent egy távozóban lévő rendszergazda. Ilyenkor egy
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konkurens cégtől jövő megkeresés és nem sértő mértékű
anyagi ösztönzés már csak ráadás.
Lehet-e védekezni e kockázat ellen? Lehet. Védelmi vonalat
kell építeni szorosan az adatok köré, vagyis csak egy meghatározott, arra jogosult felhasználói kör számára szabad és kell
biztosítani a kritikus adatok értelmezését. Ez a védelem a
gyakorlatban kriptográfiai megoldást jelent. Mindez egyszerűen hangzik, de valójában igen komoly feladat, pénzbe
kerül, és csak nagyon jól előkészítetten és átgondoltan valósítható meg. Mivel a biztonság ily módon való növelése is
kényelmetlenebbé teszi az informatika használatát, egy sereg
új problémát is felvet, például a felhasználók saját számítógépein, notebookjain tárolásra kerülő adatok kérdését. De ez
már egy másik történet.

Fabiányi Gábor
marketing menedzser, Infostrázsa gondozó
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Kapcsolat környezetünkkel

13. „HA NEM LENNE ELEKTROMOS MŰVEK,
GYERTYAFÉNYNÉL NÉZNÉNK A TÉVÉT”
Levelezésünkből
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A KÜRT székháza Budaörsön
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Integrált biztonság K+F

14. „BONYOLULT KÉRDÉSRE MINDIG AKAD EGY
EGYSZERŰ, KÖNNYEN ÉRTHETŐ,
TÉVES VÁLASZ”
Papp Attila

A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karával együttműködve és a G4S csoport bevonásával immár negyedik éve
kutatja a KÜRT az integrált biztonság megvalósításának
lehetőségeit. Közös kutatásunk egy úgynevezett integrált
információvédelmi koncepció alapelemeinek kidolgozását
célozza. Ennek lényege egyszerűen összegezhető: ha már
bekövetkezett az adatvesztés, akkor mellékes, hogy értékes
információink miként vesztek el. Magyarán: fizikai, logikai
és humán oldalon is egyidejűleg garantálni kell a biztonságot.
Csak így, a kockázatokat integrált kezelése által érhető el az
optimális biztonság.

Homola Zoltán
CISA, a stratégiai partnerkapcsolatokért felelős vezető
(3 csemetéje közül kettővel)
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Remélhetően mindenki számára ismertek a legelemibb biztonsági intézkedések. Ilyen egyszerű óvintézkedés az, hogy a
bankkártyánk PIN kódját nem tároljuk a kártyánkkal azonos
helyen. Hasonlóan, ha egy beléptető rendszer számítógépe
könnyen feltörhető, akkor a kártyás beléptetés nem nyújt
védelmet, hiszen ez olyan, mintha a bankkártyánkra írnánk
fel a PIN kódunkat. Az értékeinkre veszélyt jelentő biztonsági kockázatokat integráltan kell kezelni. A felső vezetők
számára mindegy, hogy hogyan vesztek el a szervezet fontos
információi: valaki betört és elvitte az adatokat tartalmazó
számítógépet, vagy egyszerű internetes behatolás során lemásolta a fájlokat, vagy netán a szervezet belső munkatársa
segített a versenytársaknak a kulcsfontosságú információk
megszerzésében.

A különböző biztonsági megoldások integrálása révén a
hagyományos élőerős védelem szerepe csökkenthető, hiszen
az integrált biztonsági megoldások sokkal hatékonyabb megfigyelést biztosítanak. Az integrált rendszer bevezetésével az
őrzési, felügyeleti feladatok kisebb élőerős létszámmal is
megvalósíthatók: a felügyeleti feladatok jelentős részét képes
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átvenni az integrált rendszer. Egyúttal az ember által végzett
őrzési, felügyeleti feladatok is megváltoznak. A biztonsági őr
már nem kameraképek sokasága előtt fog ülni, hanem egy
központi rendszer szolgáltatja majd számára a pillanatnyilag
szükséges – mesterséges intelligenciával feldolgozott és
előszűrt – információkat, valamint a rendkívüli események
által generált riasztásokat. Megszűnik az őrszemélyzet helyhez (monitorhoz) kötöttsége, a rendszer képes jelezni a mozgásban lévő őr számára mindazt, amire reagálnia kell. Emellett képzettebb őrszemélyzet veszi át a jelenlegiek helyét,
hiszen egyes korábbi feladataikat az integrált rendszer hatékonyabban elvégzi (pl.: kameraképek megfigyelése), másrészt viszont magasabb képzettséget igénylő új, operátori
feladatok jelentkeznek az integrált rendszer bevezetése után.
Könnyen beláthatjuk, hogy az ilyen rendszer segítségével
alacsonyabb létszám mellett szavatolható a biztonsági feladatok ugyanolyan minőségű ellátása.
Összekapcsolt rendszerek esetében az integrált megoldás
képes kölcsönösen kompenzálni az egyes rendszerek gyengeségeit, sérülékenységeit más rendszerek erősségeivel, védelmi intézkedéseivel. Ez egy mesterséges intelligencia modul
beiktatásával valósul meg, amely az összekapcsolt rendszerek
és szenzorok szabályozása révén képes vezérlési és a vezérlést támogató információkat visszajuttatni a bekapcsolt alrendszerekhez. A modul hatékony működését a kockázatelemzés és a sérülékenység-vizsgálat garantálja; mindkettő
része a biztonsági helyzetfelmérésnek.
Az integráció révén a vagyonvédelem területére is bevezethető a naplófájlok (logok) elemzése, amely a számítástechnika
területén már évek óta megkönnyíti az informatikai rendszerüzemeltetéssel foglalkozó szakemberek munkáját. A
logelemzés segítségével az egyes rendszerekből (pl.: kamerarendszer, beléptető rendszer) származó naplóbejegyzések
statisztikai és vagyonvédelmi-biztonsági logikai elemzésével
lehetőség van egyes már bekövetkezett események minden
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korábbinál alaposabb kivizsgálására. Ezen túlmenően ugyanezen módszerekkel a múltbeli tendenciák elemzésével lehetőség van a szervezetre, létesítményre jellemző egyedi trendek
kimutatására, illetve jövőbeli események bekövetkezésének
előrejelzésére is.
Az integrált biztonsági rendszerek alkalmazása mind a beruházási, mind az üzemeltetési költségeket csökkentheti. Az
egységes rendszerszemlélet kiküszöböli a redundanciákat,
javítja a rendszer hatékonyságát. Az épületgépészeti, vagyonvédelmi és informatikai rendszerek összekapcsolásával
pedig lehetőség nyílik az energiaköltségek optimalizálására
is. A rendszer képes menedzselni és a pillanatnyi szükségletnek megfelelően optimalizálni az épület fűtési és hűtési
rendszerét, ezáltal energiát takarít meg.

Terepjáróba integrált biztonsági megoldás

Az integrált biztonsági megoldások fejlesztésekor kiemelten
kezeltük a biztonsági, épületgépészeti, vagyonvédelmi rendszerek összehangolásának és közös keretrendszerbe foglalásának lehetőségét. Így vált lehetővé a biztonság fokozásán túl
az erőforrások felhasználásának racionalizálása is. Az integrált biztonság ilyenformán túllépett korábbi elképzeléseinken,
és az épületautomatizálási és -működtetési rendszerek felé is
nyitottá vált.
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A létrejött integrált rendszer nem csupán a biztonság fokozását szolgáló újabb eszköz, hanem egy olyan valódi, többcélú,
átfogó megoldáscsomag, amely a biztonságon túl a szervezetek működési hatékonyságát is növeli, valamint az erőforrások racionalizálásával hozzájárul a működési költségek
csökkentéséhez is. Ezáltal egy olyan új terméket hoztunk
létre, amely képes teljes körű megoldásokkal szolgálni a
piacon felmerülő bármilyen biztonsági igényre.
Munkánk eddigi eredményeképpen létrehoztunk egy szoftverrendszert, amely integrálja a különféle fizikai és logikai
biztonsági rendszerelemeket, és így integrált védelmet biztosít. Emellett számos további szolgáltatás is segíti az integrált
biztonság megteremtését. Létrehoztunk egy internetes portált,
amely a vállalati szférát támogatja a megfelelő belső biztonsági szabályozások kialakításában; végeztünk kutatásokat a
biztonságos szoftverfejlesztés területén, s ennek eredményeképpen ajánlásokat fogalmaztunk meg, miképpen csökkenthetik a szoftverfejlesztés biztonsági kockázatait a fejlesztő
cégek.
Kutatási-fejlesztési tevékenységünk eredményeként a komplex információs rendszerek és hálózatok tervezéséhez különféle optimalizációs módszereket és eszközöket vezettünk be,
vizsgáltuk továbbá a költség szerinti optimális üzleti folyamatok tervezésének lehetőségét is, míg jelenleg az úgynevezett „virtualizált” és „cloud” rendszerek biztonsági kérdései
állnak vizsgálataink középpontjában (ezek mibenlétére is
fény derül, még ebben a könyvben).
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2006-ban a KÜRT elnyerte a Europe’s 500 Award-ot, melyet 500,
az adott évben leggyorsabban növekvő európai vállalkozás érdemel ki

Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O)

15. „A PROBLÉMA AZÉRT PROBLÉMA, MERT NEM
OLDHATÓ MEG AZZAL A GONDOLKODÁSMÓDDAL, AMELLYEL LÉTREHOZTUK”
Pataki Katalin riportja, M1: Szempont, 2009. december 3.

Hejőkeresztúr: borsodi község a tiszaújvárosi kistérségben,
Miskolctól 15 kilométerre. A lakosság 20 százaléka roma, az
iskolaköteles gyerekek szüleinek több mint a fele nem
végzett nyolc osztályt, van közöttük analfabéta is. Nincs
megélhetés, feneketlen a nyomor, és mégis, a kilátástalanság
kellős közepén iskola termett, méghozzá mesébe illő,
reményt és valódi esélyt adó mintaiskola.
A gyerekeket Hejőszalontáról és Szakádról is begyűjtő IV.
Béla Körzeti Általános Iskola a Stanford egyetem San
Franciscó-i központjának módszertani terepe. Élén az
agrármérnökből lett pedagógus, Kovácsné dr. Nagy Emese
igazgató, Magyarország legkreatívabb általános iskolai
tanára: – Előre kell gondolkodni, fel kell mérni az esélyeket,
a lehetőségeket, és nyilvánvaló, hogy tenni kell a magunk
dolgát, tervezni kell, szervezni kell, végre kell hajtani.
Kigondolni, felmérni, megtervezni, végrehajtani – egyszerű.
Borsodiasan szólva: megy ez, mint Hejőkeresztúron
nyolcadikosnak a PowerPoint-előadás, megy ez, mint
hatodikosnak a királlyá szentelés, megy ez, mint
másodikosoknak a bemutatkozás.
Kovácsné dr. Nagy Emese egy itthon tanult, de Stanford
egyetemről adaptált módszertani csodafegyvert vetett be,
amelyet eredetileg a spanyol ajkú diákok felzárkóztatására
fejlesztettek ki. Az integráció trükkje a kooperáció. Nem elég
együtt üldögélni az osztályteremben, a különböző képességű
gyerekeknek meg kell tanulniuk összedolgozni. Olyan
feladatokat kapnak – ki-ki képessége szerint –, hogy csak
együttes munkával, akár vita árán, egymás meggyőzésével,
56

közösen kialkudva jöhet ki egy jó megoldás. Volt itt
képfelismerés, illusztráció-készítés, jobbágyok terheinek
összegyűjtése. A gyerekek játszanak, a tanár meg röpköd a
csoportok között, és feszülten figyel egyszerre mindenkire.
Szigorú a menetrend, rengeteg energiát és leleményt követel
a csoportos és egyéni feladatok összeállítása. Akárhová
kukkantottunk be, senkit nem tudtunk rajtakapni, hogy áll a
táblánál és magyaráz. Ez itt nem működne.

Kovácsné dr. Nagy Emese

Ebből az általános iskolából ma minden hátrányos helyzetű
gyerek továbbtanul. Nyolc évvel ezelőtt négy közül csak egy
ment tovább. A végzősök kompetenciaszintje az országos
átlag fölé emelkedett, az idei nyolcadikosok 90 százaléka
szeretne érettségit adó középiskolába menni, és erre meg is
van minden esélyük. Akkor ezzel meg is volnánk.
Hejőkeresztúr megmentve, dolog elvégezve, díjak,
elismerések begyűjtve. De nem ám, ha az embert Kovácsné
dr. Nagy Emesének hívják. Most jön csak a java:
konferenciákra járni országszerte, tapasztalatot cserélni,
tudást továbbadni, megtanítani tanítani.
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Hejőkeresztúron azért áll nyerőre a játék, mert nem tanítani
akaró tanárok és tanulni nem akaró diákok ádáz csatája
zajlik. Itt a tanárok nem próbálják meg idealizált
átlaggyerekekre kitalált rendszerekbe beleidomítani a
halmozottan hátrányos helyzetűeket. Hejőkeresztúron a
tanárok hajlandók voltak szempontot váltani, hajlandóak
voltak alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez,
hajlandóak voltak átalakítani a tanítás kereteit úgy, hogy a
diákok képesek legyenek végigmenni a pályán.
Kürti Sándor üzletember, Gyarmathy Éva pszichológus, Rácz
Tünde Fatima kultúrantropológus, valamint Kovácsné dr.
Nagy Emese és még igen sok felelősséggel gondolkodó
személy és szervezet arra szövetkezett, hogy országszerte
elterjesszék a hejőkeresztúri módszert. Hátrányos Helyzetűek
Oktatása, rövidítve HHO, kicsit átformázva H2O a projektjük
neve. Lényege pedig a hátrányos helyzetű általános iskolák
átalakítása előnyös helyzetűvé. Ma az ország 3 300 általános
iskolájából 1 500 hátrányos helyzetű. Van mit tenni.

Gyarmathy Éva
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Kürti Sándor szerint: – A szociális felelősségvállalás is az
üzlet része, és mi olyan partnereket keresünk, akik
magasabbra értékelik a hátrányos helyzetű gyerekek agyának
szponzorálását, mint a focisták gatyájának hátsó felére írt
reklámot. A lényeg, hogy nem csillagászati pénzekről van
szó. Más szavakkal, itt nem a pénz, hanem társadalom
érettsége a leggyengébb láncszem. Hajlandó-e befogadni,
hajlandó-e ezt az ügyet támogatni, segíteni, vagy lefitymálja
az egészet? Van-e olthatatlan vágy arra, hogy igen, ezt mi
meg tudjuk és meg is fogjuk csinálni?

Rácz Tünde Fatima

A H2O egy reményt keltő, nagy projekt, és már két budapesti
halmozottan hátrányos helyzetű általános iskola folyt bele a
programba, megkezdték a felkészülést a tanári karok, és a
támogatók e két iskola átalakításához már össze is rakták a
szükséges pénzmennyiséget.
Alapfeltétel az együtt gondolkodni képes, rugalmas és
nyitott, kitartó tantestület, amilyen a hejőkeresztúri csapat, és
egy mindenre elszánt vezető, aki összetart, kitart, lelket önt –
és pályázni sem rest.
http://h2oktatas.hu/
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Bluejacking

16. „A VERSENY A TERMÉKEKBŐL A LEGJOBBAT,
AZ EMBEREKBŐL A LEGROSSZABBAT HOZZA KI”
Pósz Márton, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Sétálok a West End aluljárószintjén, egyszer csak vad zümmögésbe kezd a mobilom. Ránézek, naptárbejegyzésem
érkezett: „A belépő ezer forint, mely tartalmazza a kóstolópoharat és 2 deci bor árát. Nyitvatartási idő, stb. stb.”. Körülnézek. Semmi gyanús elem, se rejtett kamera, s a szökőkút
mögül sem ugrik elő senki egy üveg pezsgővel. Végül úgy
döntök, hogy „Elvet”. Alig lépek kettőt, megint zümmög.
Ugyanaz a szöveg. Kinyomom, zümmög, kinyomom, zümmög... Kikapcsolom a bluetooth-t, és megyek tovább, immár
zümmögés nélkül.

Pósz Márton
IT biztonsági szakértő, tanácsadó

Korábban más plázában is ért már hasonló inzultus, így már
tudtam, hogy a tapasztalt jelenség a „bluejacking”. A szó a
bluetooth és az „ajack” szó egyesülésével jött létre, ahol az
első a kiaknázott technológia, a másik az eljárás első (malaysiai) alkalmazójának álneve.
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Bluetooth segítségével
kontaktokat,
naptárbejegyzéseket, sőt akár
képeket és csengőhangokat is küldhetünk
más mobiltelefonokra.
Ezt használja ki a
bluejacking:
kéretlen
tartalmakat juttat el
azokra a mobilokra,
amelyeken a bluetooth
állandóan be van kapcsolva. Ám a bluejacking nemcsak kéretlen üzenetek küldésére
(spammelésre) használható, a hatókörén belül
ismerkedni is lehet: a
névjegyzékben a név
helyére beírjuk üzenetünket, és ezt a kontaktot küldjük tovább
bluetooth-on. Külföldön
már népes közösségek
formálódnak e téma
köré. Ahol sok ember van egy helyen, számos fogadóképes
telefont találhatunk (tipikus nevek: Nóri, Király vagyok!, E51
Csabi, Nokia 6330, Voldemort N91).
Ha úgy döntünk, inkább kimaradnánk ebből a játékból, válasszuk a „rejtve kapcsolódik” opciót a telefonunk bluetooth
beállításaiban.
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KÜRT Akadémia – Vezetőképzés

17. „A NYITOTTSÁG NEM AZ, HOGY MINDEN BEJÖHET,
HANEM AZ, HOGY NEM ZÁRUNK KI MINDENT”
Velencei Jolán (http://www.kurt-akademia.hu/)

Ízlelgetem a blogírást. Néhány éve a csetelést ízlelgettem.
Nagyon boldog még egyiktől sem lettem.
Steve Jobs a Stanford diplomaosztóján azt mondta a végzősöknek: „Csak úgy tudsz nagyszerű munkát végezni, ha
szereted azt, amit csinálsz. Keresd azt a munkát, amit szerethetsz!”
A KÜRT Akadémia tanulói nem hallhatták a felvételi előtt
Jobs szavait, de érezték, hogy ilyen munkát kell keresniük.
Henry Mintzberg menedzsergurutól olvastam: „A közösség
azt jelenti, hogy törődünk a munkánkkal, a kollégáinkkal, és
a világban betöltött helyünkkel, ráadásul ez a törődés lelkesít
bennünket.” A vállalatvezetés változásának szükségességéről
is ír Mintzberg, idézve Steve Jobst, aki a Pixar sikerét annak
a „vibráló közösségnek tulajdonítja, amelyben tehetséges
emberek törődnek egymással, közös munkájukkal, és mindenki úgy érzi, valami rendkívüli dolognak a részese.”
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Mintzberg a felülről lefelé vezetés helyett a középről kifelé
irányt javasolja. Erről olvashatunk Charles Handy könyveiben is, ahol az amerikai fánkkal keresi a hasonlatot, amelynek a közepe üres. A sikeres vállalat bármely részét piszkáljuk meg, minden alkalommal az emberekről, a bizalomról és
a törődésről beszélnek a lényeget kiragadók. Mi ebben a
változás? Talán az, hogy a változások követésével néhány
dologról elfeledkeztünk, miközben néhány fogalom és annak
régmúlt jelentése keményen megmaradt. „A közösség újraépítése azzal kezdődik, hogy felhagyunk az eredményeket
veszélyeztető gyakorlatokkal, például, hogy az embereket
erőforrásként kezeljük” – írja Mintzberg a már említett cikkében.

Könnyen megtanultunk csetelni a terefere helyett, blogolunk,
és elfelejtjük az emlékkönyvek rigmusait. Ugyanakkor eddig
még képtelenek voltunk megszabadulni attól a modelltől,
amelyben a vezető fent van, és „az erőforrást” meg kell tervezni.
A KÜRT Akadémia nyílt napjait látogatók közül vagy kétszázan rájöttek, hogy nem akarják egy évig tanulgatni, amit
mi tanítunk. Nyitott emberek, megnézték ezt is. Ugyanakkor
a KÜRT Akadémiába belépőkből vibráló közösség alakult,
tagjai közül néhányan majd üzleti coachok lesznek, de ha
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KÜRT Akadémia – Vezetőképzés
nem, akkor is már belekóstoltak abba, hogy jó valahova
tartozni, olyanok közé, akik hasonlóan gondolkodnak, és
törődnek egymással. És közben észrevétlenül részt vesznek
egy szakma kialakításában.

Velencei Jolán
PhD, a KÜRT Akadémia Üzleti coach képzésének
vezetője és oktatója

Még én sem döntöttem el, tetszik-e a blogírás, hiszen most
próbálgatom. Küszködöm az új világképpel. Hetente néhányszor egymástól független, de mégsem összevissza dolgokat
írni – más ez, mint egy könyvet megírni az elsőtől a száznegyvenedik oldalig. Más, mint csak magamra figyelni, és
nem a célközönségre. Más vasárnap éjjel írni, amikor van
ötletem, mint hétfőn reggel nyolckor kezdeni a számítógépközpontban, és délután háromtól négyig menteni az aznapit.
És más a blogírást abbahagyni, mint felmondani az igazgatónak.
A feudális felfogásban a munka büntetés, amely a Paradicsomból való kiűzetéssel szakadt az emberre. Az élet célja
várni a vasárnapra, a pihenőnapra. Mára megszűnt a munka
és a büntetés eddigi szoros kapcsolata. Magam sem tudom
eldönteni, hogy dolgozom, pihenek vagy szórakozom, amikor
a következő blogomon töröm a fejem.
64

Cikk a KÜRT-ről a Business Week-ben
"Akik felrajzolták Magyarországot a csúcstechnika térképére" címmel
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Biztonsági szabályozás

18. „AZ EMBEREK NEM EGYFORMÁK:
MÁS ÉS MÁS ÖSSZEGÉRT LEHET MEGVENNI ŐKET”
Farkas Imre, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Az információbiztonság belső marketingje nem más, mint
azok a szabályzatok, amelyeket felhasználóinknak kiadunk.
Legyen szó akár a jogosultságkezelés folyamatáról, akár az
adatosztályozás alapján meghatározott védelmi intézkedésekről: ha azt akarjuk, hogy szabályzataink ne csak a polcon
(merevlemezen) porosodjanak, nagyon fontos, hogy célzottan
eljuttassuk őket azokhoz, akiket érint. Ez azt jelenti, hogy
szabályozásunkat a célcsoportok szerint tagoljuk, ne pedig
szigorúan biztonsági témakörök szerint.

Tapasztalatunk szerint az informatikai biztonsági szabályzás
evolúción megy keresztül, ennek az alábbi fázisai különíthetők el.
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1.
Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ), hatalmas, mű,
melyben mindent lefedünk. Ennek is két válfaja van. Egyik a
folyó szöveges verzió, amely skizofrén módon csapong az
oktatóanyag és a szabályzat szerepköre között. A másik a jól
strukturált, ám mégis monolitikus, vaskos szabályzat. Ennél
csak az a gond, hogy ki-ki hogyan találja meg a rá vonatkozó
részeket. Ahhoz, hogy betarthassuk, ismerni kéne.
2.
Több kisebb, IT biztonsági terület szerinti szabályzat,
amelyek összességükben lefedik a teljes követelményrendszert.
- Jogosultságkezelési szabályzat
- Vírusvédelmi szabályzat
- Fizikai biztonsági szabályzat
- Mentési szabályzat
- stb.…
Ebben az esetben már könnyebb megtalálni az adott felelősöknek a nekik betartandó regulákat, ám itt is van esély a
keveredésre, hiszen például fizikai vagy jogosultságkezelési
felelősségi köre mind a felhasználóknak, mind a rendszergazdáknak van. Így a szabályzat nyelvezetét nehéz eltalálni.

Dakó Balázs
az Információmenedzsment Tanácsadás csapat vezetője
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Biztonsági szabályozás
3.
Célcsoportonként megírt szabályzatok, amelyekben az
adott célcsoport minden feladata fel van tüntetve. Egy-egy
ilyen dokumentum fő referenciaként szolgál az adott csoportnak, amelynek tagjai nem szorulnak rá további dokumentumokra, enélkül is meg tudnak felelni az informatikai biztonsági követelményeknek. Az ilyen célcsoport-szabályzat
tartalma a következő lehet:
- Felhasználói kézikönyv
- Rendszergazdai kézikönyv
(az IT szolgáltatások biztonságáról szóló szabályzat)
- Alkalmazásgazdai szabályzat
- Adatgazdai (adatosztályozási) szabályzat
A szabályozási rendszer struktúrájától függetlenül az egyes
szabályzatoknak koherens rendszert kell alkotniuk. Az egybefüggő szabályozási rendszer kialakításának legbiztosabb
módja, ha valamely kiforrott ajánlást vagy szabványt alkalmazunk sorvezetőként. Ilyen például az ISO 27001 szabvány.
Az ISO 27001-es tanúsításhoz szükséges egy úgynevezett
„alkalmazhatósági nyilatkozat” elkészítése, amely a szabvány
pontjait tartalmazva lefedi szinte a teljes információbiztonsági területet. A szervezet maga határozza meg, hogy mely
biztonsági területek értelmezhetőek a saját működésében, és
hogy azokat mely szabályzatokban, folyamatokban fedi le.
Ez a megközelítés biztosítja a teljeskörűséget, ugyanakkor
segít megelőzni a fölösleges redundanciát.
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Adatvesztés

19. „TISZTELT ÜGYFELÜNK!
EMLÉKEZZÉK ARRA BÉKEIDŐBEN IS,
HOGY A HÁBORÚBAN HŰ SZÁLLÍTÓJA VOLTUNK.”
Barna József, Dajkó Pál interjúja Molnár Gézával és Kertész Zoltánnal
(http://itcafe.hu/cikk/adatmentes_kurt_interju/)

Miből lehet adatvesztés?
Molnár Géza: Az adatvesztés két okra vezethető vissza. Az
egyik az eszközök meghibásodása, a másik a felhasználó,
vagy a felhasználó környezete által okozott hiba. E két okon
belül azonban nagyon-nagyon sok típushiba létezik. Csak
mutatóban megemlítek néhányat kettesével (mert szép a
bináris rendszer). Mechanikus illetve szoftveres hiba. Egyszerűbb és bonyolultabb hibák. A szoftveres eredetűt tovább
lehet osztani a meghibásodás mélysége alapján, stb. A hibák
másik nagy csoportja a logikai hiba. A berendezések általában, nagyon kevés kivételtől eltekintve, nem hibáznak, a
használóik viszont annál többet: elveszítenek, elfelejtenek
dolgokat, stb.

De mi is voltaképp az adatvesztés? Például a bekapcsolás
után megjelenő, a további tevékenységet ellehetetlenítő kék
képernyő (a „kék halál”) adatvesztés-e?
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Igen, az. Sok esetben az
is adatvesztésnek számít,
ha elfelejtem a jelszavamat. Ezekben az esetekben gyakran felmerül a
kérdés, hogy mit tegyen
a felhasználó: önhatalmúlag minősítse, és ha
egyszerűnek találja a
hibát, próbálja meg
önmaga
helyrehozni?
Vagy azonnal forduljon
szakemberhez? Mi úgy
gondoljuk, hogy mivel
az adat mindig nagyon
fontos dolog, mindenképp szakembert kell
keresni, mégpedig azért,
„Kék halál” egy utcai videotáblán.
mert nincs olyan egyszeAkár adatvesztést is okozhatott.
rű adatvesztés, amit ne
lehetne tovább súlyosbítani. A hozzánk beérkező adatvesztési
problémák 95 százaléka olyan helyről jön, ahol szakember is
foglalkozott az üggyel, és az a tapasztalatunk, hogy ők is
nagyon gyakran rontanak a korábbi helyzeten, amikor maguk
kívánják helyreállítani az adatokat. Ez nem azért van, mert
ezek a rendszer-üzemeltetők nem értenek az informatikához,
hanem azért, mert az adatmentés más szakma. Más technológiákat, más eszközparkot, más gondolkodást követel meg a
mi munkánk, mint a kisebb-nagyobb rendszerek üzemeltetése. Nekünk egyáltalán nem az a célunk, hogy a meghibásodott szoftver, eszköz, környezet a beavatkozás után úgy
működjön, mint korábban. Csak azzal törődünk, hogy az
elveszett vagy hozzáférhetetlenné vált adat ne sérüljön tovább: mindent igyekszünk elkerülni, ami sérülést okozhat.
Nagy hiba, ha adatvesztéskor megpróbálják visszaállítani a
korábbi állapotot (legtöbbször valamilyen csodát ígérő szoft71

Adatvesztés
verrel). A legfontosabb cél nem az éppen aktuális állapot
megőrzése, hanem a további adatsérülés megakadályozása.
Kertész Zoltán: A mechanikával kapcsolatos adatvesztések
az én vadászterületem. Roppant érdekes és beláthatatlanul
nagy téma.

Kertész Zoltán
adatmentő

Az átlagos felhasználó megszokta és elvárja, hogy ha vásárol
egy eszközt, azt simán üzembe helyezi, s nemigen fog felfigyelni azokra az apró jelzésekre, amelyek meghibásodásra
utalnak. Az adathordozói piac több mint 90 százalékát adó
merevlemezek esetében nagyon érdekes az, hogy ez a különlegesen intelligens hardver a végsőkig megpróbálja elkerülni
az adattároló „halálát”, így meghibásodáskor egy igen hosszú
korrekciós folyamat zajlik le, amit a felhasználó nagy valószínűséggel nem vesz észre, majd ezután hirtelen következik
be a teljes összeomlás. Ha ezt a legutolsó állapotot sikerül
rögzíteni, akkor még elég nagy az esély az adatmentésre.
Tapasztalataink szerint a mechanikai hibából eredő adatvesztések 85-90 százalékánál a komoly károk épp azért keletkeznek, mert az összeomlás után még történik ez-az, mindenfélével megpróbálkoznak a felhasználók. Ezek az utólagos
beavatkozások akár teljes és végleges adatvesztést is okozhatnak. Ezért lenne fontos, hogy ha bármilyen apró jellemző72

je megváltozik az adathordozónknak (más lesz a hangja, az
elérési idő megnövekszik), akkor azonnal ki kell kapcsolni,
majd szakemberhez fordulni, mivel – bár lehetséges, hogy
csak egy apró szoftveres hibáról van szó – az adatvesztés
kockázata igen magas. Ha hozzánk kerül egy gyanús merevlemez, mi a kinyitás után azzal kezdjük a munkát, hogy egy
nagy nagyítású mikroszkóppal vizsgáljuk meg a felületet,
hibákat keresve.
Ha leáll egy eszköz, nem észleli az operációs rendszer, akkor
akár egy újraindítás is károkat okozhat. Gyakori hiba, hogy –
mivel beépült a köztudatba, hogy a Windows az egy „nem
normális” rendszer – a felhasználó a gondot okozó eszközt
kipróbálja egy másik operációs rendszeren. Ezt gyakran
olvassuk adatlapokon: kipróbáltuk ezen, meg amazon is, és
nem ismerte fel. Persze hogy nem ismerte fel, hiszen akkorra
már halott volt az eszköz. Előfordul néha, hogy az eszköz
csak „tetszhalott”. Ilyenkor elkezdik az adatokat fájlszinten
másolgatni, ám ez a már amúgy is sebesült lemezen újabb,
szinte biztosan „halálos” sérüléseket okoz.

Porrá őrölt merevlemez
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Hátrányos helyzetűek támogatása

20. „A GYŐZTESEK SOSEM ADJÁK FEL,
AKIK VISZONT FELADJÁK, SOSEM GYŐZTESEK”
Illés Fanni is a támogatottunk.
Fanni lábak nélkül született.
Középiskolás és úszó paralimpikon.

Feladó: Bagi Katalin
Címzett: KÜRT Mindenki
Tárgy: Illés Fanni
Küldve: 2009.01.21. 10.45.
Sziasztok!
Szavazzatok, illetve a mellékelt levelet küldjétek tovább
ismerőseiteknek azért, hogy Illés Fanni (16), a pekingi
paralimpia döntős úszója lehessen az „Év zalai embere”.
Szavazni a következő linken lehet:
http://forum.zalaihirlap.hu/evembere2008/
Bagi Katalin
KÜRT marketing munkatárs
„Az Év Zalai Embere” honlapról:
Illés Fanni (Kód:06) az oviban
pillangósat szeret leginkább játszani. Szárnyakat illesztett a
kezére, és „repült”. Azóta eltelt
több mint egy évtized, Fanni
pillangója az uszoda vízében talált
új közegre, s a repülés is valósággá vált, útban a pekingi
paralimpiára. Négy évvel ezelőtt
egy orvosi felülvizsgálaton javasolták neki: használna a gerincé74

nek a víz. Fanni fél év múlva lábak nélkül is úgy úszott, hogy
lehagyta édesapját. Egy év múlva, 13 évesen már versenyeken indult, hamarosan a nemzetközi mezőnyben mérette meg
magát. Különleges élményt tartogatott számára a sors: Celine
Dion kanadai énekesnőnél vendégeskedhetett. Celine kiválasztott 12 kis hőst a világból, akik reménytelennek tűnő
megpróbáltatásokat, betegségeket küzdöttek le. Közös képük
a Reader’s Digest címlapján szerepelt. 2009 szeptemberében
volt Fanni életének másik nagy eseménye: a pekingi
paralimpia. Célja a döntőbe kerülés volt. Ez a 100 méteres
mellúszásban sikerült, Fanni 16 évesen a világ nyolcadik
legjobbjaként csapott a célba.”

Az internetes szavazás végeredményeként a mi Fannink lett
az „Év Zalai Embere”.
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Információbiztonsági beruházás

21. „A TÉNYEK NEM SZŰNNEK MEG LÉTEZNI AZÉRT,
MERT FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJUK ŐKET”
Borbély Zsuzsa, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

A szervezeteknél megvalósított információbiztonsági beruházások jelentős részéből hiányzik valami. Olyan, mintha jó
lenne. De nem az. Mint amilyen a Dallas sorozat lenne
Jockey nélkül. Sok szervezet jelentős összeget költ adatai
védelmére, de a szükséges biztonsági megoldásoknak csak
töredékét rendelik meg. Mi lehet ennek az oka? Azon akarnak spórolni, amin nem kellene? Vagy a tudatlanság felelőtlenséggel párosul? Vagy netán a magyaros „ej, ráérünk arra
még” életérzés okozza ezt?
Az állami szervezetek egyre fontosabbnak tartják adataik
védelmét. Időt és energiát nem kímélő eljárásokat rendelnek.
Felmérésre és osztályozásra kerül a teljes, vagy valamilyen
meghatározott igény szerint szűrt, részleges adatállományuk.
Az adatok osztályozása az információbiztonság hármas alappillérére, a bizalmasság, sértetlenség, rendelkezésre-állás
elveire épül. E három szempont szerint biztonsági adatosztályokat alakítanak ki, és ezeket az oda illő adatcsoportokkal
töltik fel. Ehhez az adatvagyon felmérésén túl szükség van a
jogszabályi környezet ismeretére, valamint a szervezet folyamatainak és az azok kieséséből származó üzleti hatásoknak az ismeretére is.
Mindez azt jelenti, hogy az adatosztályozás akkor szolgálja
megfelelően az adatok védelmét, ha az osztályozást is, a
védelmi intézkedések megfogalmazását is megfelelő információk birtokában hajtjuk végre.
Ezzel szemben a gyakorlat az, hogy az adatosztályozást
igénylő szervezetek (feltehetőleg) túlságosan költségesnek
ítélik meg a folyamatfelmérést illetve az üzleti hatáselemzést
– ezek nélkül viszont a védelmi osztályok meghatározása
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nem lesz pontos, és így a rendelkezésre-állási szempontok
alapján kialakított adatcsoportok illetve az azokba sorolt
adatok osztályozása sem lesz helytálló.
Ezekben az esetekben marad a „Pató Pál uras” hozzáállás,
azaz ráérünk azzal az üzleti hatáselemzéssel, amelynek elvégzésére nagy valószínűséggel a későbbiekben sem kerül
sor. Az adatosztályozásnak becslés lesz az alapja, és ez szolgál majd az adatok biztonságát szavatolni szándékozó további tevékenységek kiinduló pontjaként.
A tanácsadó, aki minőségi munkát szeretne nyújtani, kénytelen széttárni a karját, és belátni, hogy elhivatottsága, a cél
iránti elkötelezettsége itt értelmetlen: éppen az, akinek az
érdekében kíván eljárni, megbuktatja.

Borbély Zuzsa
információmenedzsment tanácsadó
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Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O)

22. „A VERSENYTÁRSAIDDAL SZEMBEN
FENNTARTHATÓ EGYETLEN ELŐNY:
HA KÉPES VAGY NÁLUK GYORSABBAN TANULNI”
H2O projektindító dokumentum, 2009. március 1.

1996-ban 4,5 millió forinttal indította a KÜRT a „Hátrányos
helyzetű, elsősorban cigány származású gyermekek oktatása”
alapítványt. Azóta, hála szponzorainknak és mentorainknak,
61 hátrányos helyzetű gyereket segítettünk államilag elfogadott bizonyítványhoz (nyelvvizsga, diploma, érettségi, jogosítvány…). Mindeközben alapítványunk alaptőkéje 10 millió
forint fölé emelkedett — hála gondos kurátorainknak.
2009 elejétől alapítványunk egy, az eddigiektől eltérő, minden
eddiginél nagyobb horderejű támogatási projektbe vágott bele.
Ez a projekt a hátrányos helyzetű általános iskolák felzárkóztatására szerveződött. A projekt a H2O nevet kapta a Hátrányos
Helyzetűek Oktatása kezdőbetűk átértelmezéséből.
B ázisiskola

HÁTRÁNYOS
HELYZETŰ
GYERMEKEK
OKTATÁSA

SZPONZOROK

K IE M E LT E N K Ö Z H A S Z N Ú

A L A P ÍT V Á N Y
K lón 1

K lón 2

H 2O P ro jekt
G én iu sz P ro g ram

P rojekt vezető
R ácz T ünde
06-70-312 1229
fatim a.tunde.racz@ gm ail.com
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P rojekt szponzor
D r. K ürti S ándor
06-30-932 8781
sandor.kurti@ kurt.hu

O ktatás &
T udom ány

S zponzori
tám ogatás
szervezése

P énzügy
E llen őrzés

A kkreditálás

Jogi ügyek
(szerződések)

K om m unikáció
(honlap)

A háttérben az áll, hogy:
− Hazánkban a rendszerváltás óta nőtt a hátrányos helyzetű általános iskolák száma.
− 2009-ben 1500 ilyen iskolát tartottak nyílván.
− Alig van olyan iskola, amely hátrányos helyzetűből
előnyös helyzetűvé vált volna.
− A Borsod megyei Hejőkeresztúron lévő azonban ilyen,
ez a bázisiskolánk.
A H2O Projekt a bázisiskola „klónozására” szerveződött:
− Hejőkeresztúron egy, az USA-ban kidolgozott módszertant alkalmaznak 9 éve;
− módszertanuk akkreditált, a módszertan oktatói
hejőkeresztúri tanárok;
− idén 2 hátrányos helyzetű iskolát alakítunk át (klónozunk) e módszertan átadásával;
− a következő évben a klónozott iskolák tanárai is már e
módszertan oktatóivá válnak;
− az átalakítás (első éves) költsége eszközbeszerzéssel
bruttó 4 millió Ft iskolánként;
− az átalakítás fenntartási költsége a második évtől 2 millió Ft iskolánként;
− számításaink szerint az átalakított iskola 5 évnyi mentori támogatást igényel;
− a pénz átlátható kezeléséért a „Hátrányos Helyzetű
Gyermekek Oktatása” kiemelten közhasznú alapítványunk vállal felelősséget.
Tervünk, hogy 5 éven belül 20 bázisiskolánk legyen, tudva,
hogy valószínűleg nem minden klónozás lesz sikeres. Álmunk, hogy 15 éven belül az utolsó hátrányos helyzetű iskola
is átalakuljon.
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Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O)
Ez ideig 3 szponzorunk van, akik „örökbe fogadtak” 1 évre
1-1 iskolát ☺:
− a Gábor Dénes Díjasok Klubja,
− a Zwack Unikum és
− a KÜRT.
Szükségünk van a segítségedre!
Egyéves „örökbefogadás” szóba jöhet?
Önkéntes munka?
Egyéb támogatás?

Reménykedünk, hogy az alábbi adatokra szükséged lesz ☺:
Számlatulajdonos:

Hátrányos Helyzetű Gyermekek
Oktatásáért Alapítvány
Cím:
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
Számlavezető bank: ERSTE BANK
Számlaszám:
11600006-00000000-36838521
IBAN:
HU90 1160 0006 0000 0000 3683 8521
SWIFT kód:
GIBAHUHB
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Színes

23. „A SZÁMÍTÓGÉPEK SOHASEM FOGJÁK AZ
EMBERI HÜLYESÉGET PÓTOLNI”
Feljegyezte Csősz László

Telefonbeszélgetés az adatmentés ügyfélszolgálatán
Ü = ügyfél
K = KÜRT ügyfélszolgálat

Ü: Jó napot kívánok.
K: Jó napot kívánok.
Ü: Hol vannak?
K: Budaörsön.
Ü: Mi a pontos címük?
K: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Ü: Aha értem... én az M0-án mennék, ott merre menjek?
K: Hát csak előre, végig az M0-án. ☺
Ü: Aha...és utána merre?
K: Az M0-ról a régi 1-es úton Budapest felé tart, és a Budaörs tábla után fél kilométerrel jobbra meglátja a KÜRT-öt.
Ü: Na jó, ennyire nem kell ám a részletekbe bocsátkozni,
szerintem magamtól is odatalálok, meg fogom én ezt oldani.
K: Rendben, akkor itt találkozunk.
Ü: Még egy kérdést azért engedjen meg.
K: Igen?
Ü: Akkor most be kell mennem Budaörsre, vagy sem?
K: Ha hozzánk szeretne jönni, akkor célszerű. ☺
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Információbiztonság az „utca emberének”

24. „A TUDATLAN EMBER LEGVESZÉLYESEBB
TÍPUSA AZ, AKI NEM TUDJA, HOGY NEM TUDJA”
Pósz Márton, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

A vállalatok információbiztonsági kockázatainak felmérésére, kezelésére, felülvizsgálatára az IT szektoron belül már
külön iparág jött létre, mondhatni, a vízcsapból is ez folyik.
Ebben nincs semmi újdonság. Az viszont annál figyelemreméltóbb, ha egy szervezet a civil szféra rejtett problémáira,
kockázataira hívja fel a figyelmet. Azokról a civilekről van
szó, akik pattogatott kukoricát majszolva felcsatlakoznak az
internetre, akik a trendi, vezeték nélküli headsettel beszélnek
maguk elé a villamosmegállóban, akik megszállottan gyűjtik
a pontokat minden vásárlásnál, és az összes elérhető közösségi lapon regisztrálnak, mobil telefonszámmal együtt. Velük
általában senki sem foglalkozott. Mostanáig.

Létrejött az első magyar nyelvű oldal (http://pet-portal.eu),
ahol az „utca embere” megismerkedhet a fenti termékekhez,
szolgáltatásokhoz szorosan kötődő – mégis kevéssé reklámozott – fogalmakkal (sajnos a legtöbbnek nincs még magyar
megfelelője). Ilyen a mosolygós tracking cookie; az
ad/spyware, mely, mialatt megettük a kukoricát, már fel is
dobott 10 reklámablakot, és elküldte jelszavainkat keletre;
ilyen a bluejacking, amelynek révén a hirdetőtáblák kéretlen
üzenetekkel és képekkel bombázhatják telefonunkat – és még
hosszú a sor.
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A teljes körű tájékoztatás fontos lenne. Sajnos a rendelkezésre álló erőforrások aránytalanul vannak elosztva a piaci szereplők között, így nem kell meglepődnünk, hogy tíz levélből
kilenc spam, valamint hogy az internetre csatlakozó gépek
40%-a része valamelyik botnet hálózatnak.
A nyílt kezdeményezések mellett (pl. meztelen képes közösségi site) egyre több a rejtett, alamuszi megoldás.
A mobilszolgáltatómtól kaptam olyan értesítést, miszerint a
számlámat már ATM automatán is kiegyenlíthetem. Ehhez
csak egy bankkártyára és a telefonszámomra van szüksége.
Szuper! Ja, hogy ezért cserébe a mobilszámom birtokában
bárki lekérdezheti a tartozásomat?
Ha nem veszem igénybe ezt a szolgáltatást, az paranoia vagy
elővigyázatosság? Mindenki döntse el maga.
Egy biztos: ez még csak a kezdet. ☺

Kürti János
tulajdonos és elnök
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25. „VÁLTOZÁS SZELÉT ÉSZLELVE
A KÉTKEDŐ FALAKAT HÚZ FÖL,
AZ OPTIMISTA VITORLÁKAT”
Barna József, Dajkó Pál riportja Molnár Gézával és Kertész Zoltánnal
(http://itcafe.hu/cikk/adatmentes_kurt_interju/)

Mi a helyzet a nem mechanikus meghibásodásokkal?
M. G.: A felhasználó – legyen az átlagfelhasználó vagy
informatikus szakember – mindig csak olyasmit tegyen meg,
amiről pontosan tudja, hogy mi lesz a következménye. Ennek
alapszabálynak kellene lennie, de sajnos nem mindig van így.
Nagyon sok rendszergazdával szemben a környezete szigorú
elvárásokat támaszt, ám ezeket az elvárásokat rosszul fogalmazzák meg. Elvárják tőlük, hogy az eszköz ne hibásodjon
meg, ha pedig meghibásodik, akkor öt perc múlva már ismét
működjön, és így tovább. Nem ezt kellene elvárni egy rendszergazdától, hanem azt, hogy biztonságos rendszert hozzon
létre: ha elromlik valami, helyettesíthető legyen, ha elveszett
valami, előkereshető legyen.

Szekeres Gábor
adatmentés-üzletág igazgató
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Akkor, ha már felmerül az adatvesztés gyanúja, nagyon kevés
dolog van, amit egy jó minősítéssel rendelkező informatikus
megtehet, ugyanis ma már rendkívüli bonyolultságú rendszerekről van szó, így a biztonság érdekében nem szabad „piszkálni” az eszközöket, rendszereket. Ez akár egy egyszerű
téves törlésnél, illetve a törölt fájl visszaállítási kísérleténél is
felmerülhet: biztos vagyok-e abban, hogy mit csinálok?
Ebben az esetben például alapkérdés: van-e jó, megfelelő
minőségű és frissességű mentésem az adatokról? Ha igen,
akkor nagyobb a mozgástér, megkísérelhetem az adatvisszaállítást.

Mondok egy példát. Előfordul, hogy a felhasználó új operációs rendszert telepít, ám arról megfeledkezik, hogy az adott
telepítő minden adathordozót, amit csak megtalál, megformáz, és már el is vesztek a tárolt adatok. Vagy itt vannak
például a piacon található ingyenes és fizetős adatjavító
szoftverek. A legtöbben azt hiszik, hogy ezek csak úgy simán
visszaállítják az elveszett adatokat. De két dolgot el szokás
feledni e programokkal kapcsolatban. Az egyik az, hogy ezek
a szoftverek azért bizonyos mértékű szakértelmet igényelnek.
A másik pedig az, hogy az ilyen javítóprogramok „bedrótozottak”, vagyis csak egyetlen módon tudnak dolgozni: megkísérlik helyreállítani az eredeti állapotot. Tehát csak megkí-
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sérlik, nem biztos, hogy sikerül, másrészt pedig nekünk nem
az eredeti állapotra van szükségünk, hanem az eredeti adatra.
Van-e lehetősége a felhasználónak „saját megoldásra” mechanikai hiba esetében?
K. Z.: A mai eszközök nem teszik lehetővé a felhasználó
által végrehajtott mechanikai adatmentést. Olyan eszközökről, olyan környezetről, olyan feltételekről van szó az adathordozók esetében, amelyeket az átlagos felhasználó egyszerűen nem ismerhet. Például a tiszta tér fogalmát is (kontrollált
környezet, ahol a fizikai részecskék száma és mérete maximálva van) csak nagyon kevesen ismerik, pedig ez alapjellemzője a merevlemezeknek.

Vagyis ha valaki kinyit egy ilyen eszközt, már azzal is kárt
okoz. Épp ezért roppant nagy körültekintéssel kell nekünk is
dolgoznunk, hiszen már azzal beavatkozom a rendszerbe, ha
egy csavarfejre ráteszem a csavarhúzót. Az olvasófejek 5-15
nanométer távolságban repülnek a lemez felett, így ha egy
helytelen megoldás miatt ennél nagyobb részecske kerül be a
rendszerbe, az katasztrofális következményekkel járhat.
Ezeket a beavatkozásokat a biztonság érdekében csakis ellenőrzött környezetben szabad végrehajtani. Nekünk, adatmentési szakembereknek egyetlen célunk van: a meghibáso88

dott eszközt egyszer még feléleszteni. Bár ekkor már nem
felel meg az eredeti paramétereknek, ez nem is fontos, a
lényeg az, hogy a lehető legtöbb adatot még vissza tudjuk
olvasni a felületről. Ezt igen alacsony szinten csináljuk:
gyakorlatilag a biteket mentjük ki egy működő eszközre,
majd másolatok készítése után indulhat a logikai adatmentés.
A logikai adatmentés az logikai adatmentés, a mechanikai
adatmentés viszont mechanikai és logikai adatmentés, hiszen
épp a hiba miatt biztosan hiányoznak majd adatok.
Önök nagyon magas szaktudást igénylő munkát végeznek –
de végül is javítási munkát, amelyben nagyon fontos lehet az,
hogy mit tudnak meg a pultra letett eszköz előéletéről. Mire
kíváncsiak egy behozott, állítólagosan nem működő winchester esetében?
M. G.: A hozzánk beérkező felhasználóktól két-három dolgot
szeretnénk megtudni. Az egyik az, hogy mi történt, a másik,
hogy mire van szüksége. Minél pontosabb az elveszett adat és
az igény leírása, annál könnyebb és gyorsabb a munka. Megeshet, hogy több száz megabájtnyi adat közül a felhasználónak csak egy levélre van szüksége. Erre van egy igen jó
példánk: egyszer egy megrendelő tíz kilobájt adatért fizetett
milliós nagyságrendben. Egy közel-keleti geológiai kutatásról volt szó, ahol robbantásos szerkezetvizsgálatokat végeztek. Egy ilyen robbantás előkészítése több tízmillió forintba
kerül, s ennek az adathalmaza tíz kilobájt, nekik pedig erre
volt szükségük.
Ezzel kapcsolatban megjegyezném: gyakran okoz gondot
nekünk, hogy ezeket a munkát segítő információkat a megrendelők az adathordozók tartalma miatt (mivel úgy vélik,
hogy erkölcsi vagy törvényességi okokból kompromittálódhatnak) nem, vagy csak részben adják át. Itt el kell oszlatnom
egy félreértést. Mi nem vizsgáljuk az adatokat, bele sem
nézünk a megmentett fájlokba, az adat fizikai jellemzői érdekelnek bennünket.
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Mivel az adatvesztések döntő része hardverhibából ered,
ezért a gond az szokott lenni, hogy az adott fájlokból fizikailag hiányoznak bitsorok. A mechanikai vizsgálatkor mi ezeket a helyeket egy speciális, általunk generált karaktersorozattal megjelöljük, majd a logikai rekonstrukció során azt
nézzük meg, hogy a mi jelünk szerepel-e az adott fájlban. Ha
nem, akkor szinte biztos, hogy az a fájl jó, használható, semmi szükség rá, hogy belenézzünk. De egyébként meg természetesen titoktartási nyilatkozatot írunk alá, harmadik fél nem
szerezhet tudomást a megrendelők adatairól. A hibás adathordozók vizsgálat utáni sorsáról megkérdezzük a megrendelőket, s ha úgy rendelkeznek, akkor ezeket mi biztonságosan
megsemmisítjük. Ez ügyben én a kohóba dobást tartom a
legjobbnak, tuti módszer.
Van-e különbség a titkosított és a titkosítás nélküli adatok
helyreállítása között?
M. G.: Igen, foglalkozunk titkosított adatok helyreállításával
is. Ennek több szintje van. Az egyik legerősebb a hardveres
titkosítás; ennek lényege, hogy magába az eszközbe építik
bele a titkosító rendszert, s az eszköz csak akkor működik, ha
a szükséges információk rendelkezésre állnak. Jó módszer, de
persze meg lehet kerülni. Foglalkozunk ilyen eszközökkel is,
és meg is tudjuk oldani. A másik titkosítási módszer szerint a
felhasználó valamilyen algoritmussal titkosítja az adatait. Ez
az adatmentés első fázisában nem érdekes, hiszen akkor csak
biteket állítunk helyre, a logikai munka során pedig meg
szoktuk kapni a megrendelőtől a szükséges információkat. A
harmadik eset az, amikor a titkosításhoz szükséges információk a merevlemezen találhatók. Ebben az esetben, ha az
adott szektorok megsérülnek, akkor sajnos nincs lehetőség az
adat-helyreállításra.
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26. – HOGYAN JUTHATOK EL A ZENEAKADÉMIÁRA?
– GYAKORLÁSSAL, BARÁTOM,
SOK GYAKORLÁSSAL.
HEIMER GYÖRGY riportja Kürti Sándorral,
GEO magazin, 2009. augusztus

Két évtizede a ruhatisztító Patyolat egyik üzlethelyiségében
startolt a világ egyik vezető információbiztonsági cége, a
KÜRT Zrt. Az alapító Kürti fivérek közül a ma cégelnökként
tevékenykedő Sándor azt a menedzserkultúrát terjeszti, amely
annyi nyugati „garázsvállalkozást” a magasba röpített, s nem
mellékesen Magyarország boldogulásához is szerinte elengedhetetlen.
Elárulja, hogyan lehet az élvonalban maradni az információtechnológia viharosan fejlődő világában?
Titkos receptem nincs. Amikor még a nyolcvanas évek közepétől bátyámmal együtt gründolni kezdtük a KÜRT jogelődjét,
sajátos módon éppen az akkori zárt szocialista hiánygazdaság,
adta meg a kezdőlökést. Géemkában javítottuk meg a tönkrement mágneses adattároló lemezeket, mivel a hazai felhasználók nem tudtak hozzájutni az újhoz. Miután a világ a mi számunkra is kinyílt, mi már komoly javítási szaktudáshoz jutottunk. Ha meg tudjuk reparálni a tönkrement winchestereket –
okoskodtunk –, akkor nem lehet nagy gond elővarázsolni a
mágneses jelek formájában rajtuk lévő információkat sem.
Azóta a számítógépes adatmentés, ami valójában nem más,
mint egy katasztrófa utáni kármentés, már külön iparággá vált.
Ma vagy száz cég kínál ilyen szolgáltatást, de a legtöbbjük
csupán részproblémákra. Már csak amiatt is, mert legalább 10
ezer különféle adathordozó van forgalomban, és csak azoknak
terem igazán babér, akik mindegyiket ismerik. A KÜRT előnye, hogy annak a 3-4 cégnek egyike a világon, amely mindenféle adatmentő feladat megoldására képes.
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Mik voltak a legemlékezetesebb megbízások?
Még a kilencvenes években történt, hogy a Hungexpo vásárterületén az egyik pavilon porrá égett, benne a cég adatbázisait tartalmazó számítógépeivel. Mindennek ellenére az
üszkös romok alatt megtalált mágneses merevlemezekről
sikerült kimentenünk az adatokat. Egy másik esetünkről a brit
Guardian is beszámolt: egy 400 millió font sterlinges sikkasztási bűnügyben ítélkező londoni bíróság sehogy sem tudott
hozzáférni a perdöntő bizonyítékhoz, egy számítógépes
adtahordozóhoz, amelyet a vádlottak szándékosan tönkretettek. A bíróság csak próba-szerencse alapján fordult a KÜRThöz, miután a szóba jöhető konkurenseink sehogy sem boldogultak az üggyel. Emlékszem, nagy felhajtás volt, fegyveres kísérettel hozták a mágneslemezt, az angolok több napra
akartak berendezkedni nálunk. Mi mondtuk nekik, nyugi:
szívjanak el egy cigit, és foglaljanak helyet a legközelebbi
londoni járatra: addigra megleszünk a munkával. Nem volt
nagy kockázata ennek a kijelentésünknek, hiszen napi gyakorlatunk volt hasonló problémák megoldásában.

Kmetty József
vezérigazgató
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Az iménti brit példa is azt sugallja, hogy a fehér galléros
bűnözők mindig megpróbálnak túljárni az adatbirtokosok és
így az adatmentők eszén. A KÜRT számára mi számít mostanában új kihívásnak?
Az adatbiztonság az utóbbi években rengeteget fejlődött. Mi
is azt tanácsoljuk ügyfelünknek: ne várj, míg leég a ház, jobb
megelőzni a bajt. Ráadásul mi meg tudjuk mondani, hogyan
lehet ésszerűen kiépíteni a biztonsági rendszereket, és melyek
azok a pontok, ahol megerősített védelemre van szükség.
Tapasztalataink szerint az adatgazdák jó részének biztonságtudatossága igen alacsony. Új keletű trend, hogy a magánfelhasználók is egyre gyakrabban esnek az adatvesztés áldozatául. Öt éve ügyfélkörünk szinte kizárólag a vállalati-közületi
körből került ki, tavaly viszont a megmentett 400 ezer gigabajt adat több mint negyede már otthoni felhasználóktól
származott. Legtöbbször pótolhatatlan családi emlékek,
fotók, videók, valamint személyes iratok megmentését kérik.
Mindez annak tulajdonítható, hogy otthon is drámaian megnőtt az adathordózók tömege: minden háztartásban van legalább egy merevlemez, digitális fényképezőgép, pendrive,
számítógépes tudású mobiltelefon, nem is beszélve a CD és a
DVD lemezek sokaságáról. A sérülések veszélyét növeli,
hogy a ma használatos adattárolók egyáltalán nem biztonságosak.
Bizonyára a kevésbé fizetőképes magánfelhasználóktól származik a kritika: sokallják a KÜRT adatmentő tarifáit, egyesek monopolárakat emlegetnek.
Erre kérdéssel felelek: mihez képest? Akinek nincs elegendő
pénze, annak nyilván minden szolgáltatásunk drága. Áprilistól a magánfelhasználók számára is lehetővé tettük a részletfizetést, sőt partner bankjaink révén más hitelkonstrukció is
szóba jöhet. A monopolár-váddal végképp nem tudok mit
kezdeni. Egyáltalán nem vagyunk egyedül a piacon, áraink a
többiekéhez viszonyítva kifejezetten versenyképesek. Nem
árulunk zsákbamacskát! Minden ügyfelünknek 25 percen
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belül megmondjuk (ennyi idő kell a legkorszerűbb technológiával elvégzett vizsgálathoz), hogy mely adatait, mennyi idő
alatt és mennyiért tudjuk megmenteni. A német piacon jelen
van valamennyi fajsúlyos vetélytársunk. A KUERT
Datenrettung GmbH. (ott így hívnak minket) ott is piacvezető. És: egyazon áron dolgozunk minden piacon. Ezek után
hogy kell értelmezni a monopolárat?
Így látja ezt a nemzetközi szaksajtó is, amely lelkesen ünnepli
a KÜRT-öt, s a leggyorsabban fejlődő cégek közé sorolja.
Mégis, mi a magyarázata annak, hogy a KÜRT-ből nem lett
olyan óriáscég, mint mondjuk a Nokia, vagy más „garázsvállalkozásként” startolt amerikai mamutvállalat? Nálunk mi
hiányzik hozzá: a tőke?
Hát legkevésbé a tőke. A fejlődésünk igazi kerékkötője a
széles értelemben vett gazdálkodáshoz kötött kultúra, pontosabban ennek hiánya. A mi gazdálkodási viszonyaink közepette az olyan fogalmakat, mint kontribúció vagy kooperáció
egyszerűen nem is értik, csakúgy, ahogy a tőke működését
sem.

Társadalmunkban mélyen benne él az a hamis tudat, hogy
akinek sok pénze van, az lopta – a becsületes jövedelemtermelés lehetetlen. Egy kezemen meg tudom számolni, hogy az
elmúlt húsz évben hány olyan partnere lett a KÜRT-nek,
akiben megvolt az intellektuális vágy az együttműködésre.
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A sok negatívum helyett hadd említsem pozitív példaként a
Budaörsi Önkormányzatot. Amikor elkezdtük építeni a gyönyörű új székházat, ők nemcsak javítottak a terveken, hanem
önzetlen szellemi hozzájárulásuk eredményeként 100 millió
forinttal lejjebb szorítottuk a beruházási költségeket – úgy,
hogy az épület szebb lett. De az ilyen esetek ritkák, mint a
fehér holló, és nehezen tudnék az elmúlt 20 évünkben sokkal
többet feleleveníteni.
Nincs túl jó véleménnyel a kis magyar kapitalizmusról?
Peter Drucker amerikai menedzserguru szerint van négy
entitás: a politikai, az állami, a gazdasági és a társadalmi
szervezetek, melyeknek harmonikus szimbiózisa révén működhet versenyképesen egy ország. Én úgy érzékelem, nálunk e négy entitás nemhogy egymással nincs szimbiózisban,
de mindegyik önmagán belül is működési zavarokkal küszködik. Attól tartok, hosszú még az út. Talán az oktatást kéne
elsőként alapvetően megváltoztatnunk. Elvégre a hármasugrást sem lehet a harmadik ugrással kezdeni.

Frankó-Csuba Dea
marketing igazgató
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A Financial Times cikke a KÜRT-ről

97

Technológia – Emberi tényező

27. „A TÉNY AZ,
AMIKOR KÖZÖS MEGÁLLAPODÁSSAL
ABBAHAGYJUK A TOVÁBBI VIZSGÁLÓDÁST”
Papp Attila, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Mi a közös az X-aktákban, a szintén Chris Carter által jegyzett, misztikumba hajló Millennium sorozatban, a nagy sikerrel játszott Gyilkos elmékben (Criminal Minds) és az információbiztonságban?
Mi is? – kérdezheti a Kedves Olvasó nyugodtan, vagy felháborodottan.
Az első három nagy sikerű amerikai krimisorozat volt. Ez
eddig rendben van. De hogyan kerül az a bizonyos csizma az
asztalra? Mi köze mindehhez az információbiztonságnak?
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Vizsgáljuk meg e sorozatokat kicsit közelebbről.
X-akták: A televíziózás történetének egyik legeredetibb és leghíresebb sorozata. A Wikipedia szerint népszerű amerikai televíziós sci-fi sorozat, melynek műfaját röviden megjelölni szinte lehetetlen, hiszen a sci-fi, a thriller és a politikai dráma egyedülálló kompozíciója. A sorozat emblematikus főszereplője,
Fox Mulder különleges ügynök, aki szép kilátásokkal kezdett
dolgozni az FBI-nál. Aztán egy kis kitérőt tett a paranormális
jelenségek felé, melynek eredményeként egy alagsori, fűtés
nélküli irodában olyan megmagyarázhatatlannak bélyegzett,
titokzatos ügyekkel foglalkozik, amelyeket az FBI vezetősége
szeretne biztonságban, örökre elrejtve tudni. Azt viszont valószínűleg sokkal kevesebben tudják, hogy a szimpatikus ügynök
Oxfordban végzett pszichológusként, majd végül a virginiai
FBI Akadémián szerezte meg diplomáját, Sorozatgyilkosok és
az okkultizmus című munkájával. Híres-hírhedt diplomamunkája vezetett végül egy megrögzött sorozatgyilkos elfogásához.
Millennium: Chris Carter, az X-akták szülőatyja valószínűleg
egy kis kitérőre vágyott, mikor elkezdett dolgozni a Millennium sorozaton. A főszereplő, Frank Black visszavonult FBI
ügynök, aki – nocsak-nocsak… – profilalkotóként szolgált az
ügynökségnél. Munkájához nem kis hátszelet biztosított azon
különleges képessége, amelynek köszönhetően “belelát” a
gyilkosok fejébe. Miután áttelepül Seattle-be, kapcsolatba
kerül egy – látszólag – tanácsadással foglalkozó csoporttal,
melynek tagjai meg vannak győződve arról, hogy a 2000-es év
közeledtével a millenniumi láz robbanásszerűen növeli majd a
bűnözési statisztikákat. Persze aztán apránként fény derül rá,
hogy senki sem az, akinek/aminek látszik… Az eleinte nyomozásokkal operáló történet hamarosan átfordul egy paranormális jelenségekben bővelkedő, az emberi természet és okkult
erők mélyén turkáló drámává, ahol mindenki borsos árat fizet
tetteiért. – Pszichológusok, sorozatgyilkosok, profilalkotás.
Úgy tűnik, jó nyomon vagyunk.
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Gyilkos elmék: Talán már nem is meglepő, hogy ez a sorozat
is FBI ügynökökről szól. Sőt, egy egész – jól képzett pszichológusokból álló – csapatról, akik egytől-egyig a viselkedésanalízis szakértői. Céljuk, hogy Amerika legelvetemültebb bűnözőinek gondolkodásmódját feltérképezzék, és ezzel
megelőzzék további bűncselekmények elkövetését. Felkeresik a tett helyét, az áldozat és a célszemély személyes életterét, otthonát, munkahelyét, hogy a lehető legjobban azonosulhassanak velük, illetve a bekövetkezett eseményekkel.
Profilalkotóként feladatuk, hogy a bűnözőket, illetve a bűnözésre hajlamos személyeket analizálják, a különösen veszélyeseket kiszűrjék és megállítsák, mielőtt azok újra lecsaphatnának.

- Melyikük van számítógépes kalózkodásért letartóztatva?

Most kanyarodjunk vissza az írásunk elején feltett kérdéshez.
Igen! A tipp helyes. Valóban a profilalkotás a megoldás
kulcsa.
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De jogos a kérdés: hogyan kapcsolódik össze a profilalkotás
és az információbiztonság? Mi köze a veszélyes gyilkosoknak az informatikához?
A kulcsszó maga az ember. Pontosabban az általa képviselt
humán tényező. Még pontosabban ennek az informatikai
vetülete: a felhasználó. És a felhasználó mindennapi informatikai aktivitását, szokásait feltérképező úgynevezett felhasználói profilalkotás.
Nagyon sokan, nagyon sok helyen és nagyon sokszor elmondták már, hogy az informatikai rendszerek legnagyobb
kockázati tényezőjét maga a felhasználó jelenti. Sőt, a fizikai
és a logikai sebezhetőségek nagy része is visszavezethető
humán tényezőkre. Összességében tehát elmondható, hogy e
két terület teljes körű lefedése sem nyújt megnyugtató biztonságot, ha az emberi veszélyforrásokat nem kezeljük kellően.
Erre kínál hatékony, de ma még számos kérdést nyitva hagyó
megoldást a felhasználói profilalkotás, mellyel a humánbiztonságot taglaló írásunkban foglalkozunk részletesebben.
(104. oldal)

Kürti Tamás
alelnök
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28. „A SZAVAK HELYTELEN ÉS SZERENCSÉTLEN
MEGVÁLASZTÁSA REMEKÜL AKADÁLYOZZA A
MEGÉRTÉST”
Kürti Sándor előadásának előzetese a Pályaválasztás 2010 konferencián

Az első egyetememet anyukám választotta nekem. Kémiatanárként úgy ítélte meg, hogy a vegyipar korlátlan fejlődés
előtt áll, a legkisebb gyerekének meg jók az adottságai, szóval ezekből a lehetőségekből csak kisül valami jó. Eltalálta.
Szerettem tanulni, és a nagybetűs életben valami nagyon jó
történt velem. A legnagyobb vegyigyárunkban dolgoztam,
automatizálással foglalkoztam, és boldog voltam. Azt tehettem a gyakorlatban, amit tanultam. Sikereim voltak. Apróbbak, nagyobbak, amelyek feldobtak, bukásaim voltak, amelyek rendbe tették az egómat, nehogy elszálljak. Tudtam,
hogy nincs semmi olyan tulajdonságom, ami átlag feletti,
mindez kizárta azt, hogy „primadonnának” képzelhessem
magam.
A második egyetememet a hazai valóság adta, mert 19 év
után utcára kerültem. Erre nem számítottam. Ma sem tudom,
hogy történhetett volna-e másképp, a lényeg, hogy fél év
álláskeresés után János testvérem ajánlott műanyagdoboz
mosogató állást, amiből legalább a családomat el lehetett
tartani. Ezekben a műanyagdobozokban éppen az akkori
informatika csúcstermékeit, a mágneslemezeket tárolták.
Négy évembe telt, míg megtanultam egyetemi szinten e
műanyagdobozok „beltartalmát”, amikor jött a rendszerváltás. Erre már nem csak én nem számítottam.
A harmadik egyetememet Japánban, Németországban és az
USA-ban végeztem. Éltünk a rendszerváltás lehetőségével,
létrehoztuk saját vállalatunkat, a KÜRT Kft-t, és elindultunk
világgá, hogy a hazai valóságtól való függésünket minimalizáljuk. Az elmúlt 20 évemet e tudat teszi boldoggá. Ja, hogy
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élvezetünk tárgya az informatikai biztonsági piacon talál
gazdára, ez már csak hab a tortán. ☺
A fenti három történet között az összekötő kapocs az amerikaiak által lépten-nyomon hangoztatott „unflinching desire”,
ami idehaza ma még mosolyt fakaszt, mert olthatatlan vágyat
jelent.
Bennem mégis ez az olthatatlan vágynak nevezett valami az,
ami katalizálja a boldogságélményem megfelelő szinten
tartását.
Te éreztél már valamilyen (nem szexuális) tevékenység iránt
olthatatlan vágyat?
Ha igen, megtaláltad a tutit.
Ha nem, akkor hallgass anyukádra, és légy informatikus. ☺

Gergácz Lili
HR vezető
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29. „LEHET, HOGY A MAI FIATALOK TEGNAPI
TANÁCSOKAT KAPNAK A HOLNAPI
TEVÉKENYSÉGÜKRE VONATKOZÓAN?”
Papp Attila, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Az emberi fenyegetettségnek két alapvető típusa van: a szándékos és a véletlen károkozás. A szándékos károkozásnak
értelemszerűen valamilyen indoka vagy célja van. Történhet
haszonszerzési szándékkal, külső nyomásra, de az sem ritka,
hogy valamilyen sérelem éri az alkalmazottat a szervezetnél,
és bizonyos adatok eltulajdonításával vagy éppen bizalmas
információk nyilvánosságra hozatalával próbál visszavágni.

Ezek ellen viszonylag könnyen lehet védekezni, többek
között szabályozással, jogosultsági vagy monitoring rendszer
felállításával.
Sokkal érdekesebb terület a véletlen emberi károkozások
kérdése, az ellene való védekezés nagyobb kihívások elé
állítja a biztonsági szakembereket. Az ilyesfajta kockázat
visszavezethető tudásbeli, illetve tapasztalatbeli hiányosságokra, fizikai állapotra (például fáradtság), de akár olyan
pszichológiai tényezőkre is, mint a dolgozók aktuális lelkiál104

lapota. Ez ellen egyszerű szabályozással vagy jogosultsági
rendszer kialakításával nem nagyon lehet védekezni, átgondoltabb védelmi megoldásokra és intézkedésekre van szükség.

- Vigyázzon, Gizike, jól írja be a jelszót!

A nem is olyan távoli jövőt mindenképpen a megfelelő –
adatbányász és logelemző – szoftverekkel támogatott felhasználói informatikai profilalkotás jelentheti majd. Valószínűleg nem rúgunk nagy öngólt, ha arra tippelünk, hogy ilyen
szoftverek fejlesztése már gőzerővel folyik (Microsoft, Novell, Cisco, IBM, HP). A létrejövő kifinomult megoldások
minden bizonnyal képesek lesznek majd megtanulni, hogy az
egyes felhasználók informatikai szempontból miként végzik a
munkájukat. Mikor lépnek be és ki a rendszerbe, milyen
alkalmazásokat használnak, jellemzően melyik könyvtárakban dolgoznak, hány e-mailt küldenek, mennyi időt töltenek a
világhálón, milyen weboldalakat látogatnak, milyen internetes szolgáltatásokat vesznek igénybe, mennyit nyomtatnak,
átlagosan milyen mennyiségű adatot írnak ki CD/DVD-re
vagy másolnak ki pendrive-ra stb.
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Ha az ily módon alkotott felhasználói mintákhoz (profilokhoz) képest kiugró értéket tapasztalnak, vagyis az alkalmazott viselkedése eltér a normálistól, például nem a megszokott időben jelentkezik be és intenzív adatmásolásba kezd,
akkor riasztást generálnak. Ez a riasztás egyszerűbb esetben
lehet, hogy csak a felhasználó főnökének küld figyelmeztetést. Szélsőséges esetben akár a felhasználó informatikai
tevékenységeinek azonnali felfüggesztéséhez is vezethet.
A profilalkotásnak nemcsak akkor vehetjük hasznát, ha veszélyes bűnözőket akarunk megtalálni. A kellően alapos és
részletes felhasználói informatikai profilalkotás segítségével
a humán erőforrás képviselte kockázatok mértéke nagyságrendekkel csökkenthető. A megoldás igazi szépsége abban
rejlik, hogy az ehhez szükséges adatok már szinte minden
szervezet informatikai rendszerében rendelkezésre állnak,
csak tudnunk kell összefüggéseiben kezelni ezeket az adatokat és kinyerni belőlük a minket érdeklő információkat.
Természetesen az eljárás több adatvédelmi, legfőképpen
személyiségi jogi kérdést is felvet, hiszen még nincs tisztázva, meddig mehet el egy szervezet a dolgozói (felhasználói)
megfigyelése terén. Lehet, hogy az ehhez hasonló kezdeményezésekkel pont Orwell „Nagy Testvérét” próbáljuk életre
kelteni?
A fenti helyzet tisztázására talán a legkézenfekvőbb megoldás, ha a felső vezetés részletesen informálja az alkalmazottakat az ilyen jellegű felügyeletről, és ehhez írásos hozzájárulást kér tőlük. Dr. Péterfalvi Attila volt adatvédelmi biztos
szerint (Nyílt titok a munkahelyen: Ki figyeli a monitort? –
PC WORLD, XVI. évfolyam 10. szám, 2007. október) a
megfigyelésnek számos válfaja megengedett, ám bármit
szeretne munkavállalóival szemben bevezetni a munkáltató,
annak minden esetben írásos nyoma kell, hogy legyen, amit a
„megfigyelt” fél ellátott kézjegyével.
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Magyarán: vitás esetben a munkaadó semmiféle szabályzatra
nem hivatkozhat, csakis akkor, ha dolgozója aláírásával is
tudja bizonyítani, hogy ismertette, a másik fél pedig tudomásul vette a megfigyelés/monitorozás pontos körülményeit. Ez
a szemlélet érvényes szinte minden, a személyes szférát érintő
területre. Ennek értelmében minden olyan tevékenységet tudatni kell a dolgozóval, amely az ő megfigyelésére irányul.
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30. „TIZENHAT ÉV TAPASZTALATA VAN,
VAGY EGYÉVNYI, TIZENHATSZOR ISMÉTELVE?”
Cseri Péter riportja Kürti Sándorral,
Népszabadság 2009. november 30.

Egy nagyobb rezesbandára való kürtöt gyűjtött össze az
elmúlt húsz év alatt Kürti Sándor, a KÜRT Zrt. elnöke. A
hangszereket jórészt ajándékba kapta a cég hálás ügyfeleitől. Persze csak a magyaroktól, a külföldi kuncsaftoknak
ugyanis fogalmuk sincs, hogy mit jelent a vállalkozásnak
nevet adó szó.

Amikor Kürti Sándor és testvére, Kürti János 1989-ben
megalapította a részvénytársaság elődjét, nem gondolhattak arra, hogy egyszer majd világhírűvé válnak, és célszerűbb lenne a külföldiek számára is könnyen kiejthető
cégnevet választani. Ma már ez szóba sem jöhet, a KÜRT
(illetve Németországban a KUERT) név olyan branddé
vált, amelyet botorság lenne lecserélni.
108

A most 62 éves Kürti Sándor nevét a határainkon túl valószínűleg még jobban ismerik, mint idehaza. Ez még akkor
is igaz, ha szakmai elismerésekkel Magyarországon sem
fukarkodtak vele – kapott Széchenyi-díjat, Gábor Dénesdíjat és az Év üzletembere díjat is. Külföldi sikerei közül
kiemelkedik, hogy 2005-ben a Világ Üzletembereinek
Akadémiája tagjává választották.
Amit a KÜRT-ben végeznek, az valójában informatikai
katasztrófa-elhárítás, azaz a számítógépről valamilyen
okból elveszett adatoknak a mentése, helyreállítása.
– Eredetileg nem erre szövetkeztünk a munkatársaimmal,
amikor létrehoztuk a céget – mondja Kürti Sándor. – A
múlt rendszerben nem lehetett nyugatról szabadon behozni
az országba számítógépeket, így a már meglévő hazai
géppark adattárolóinak javítása sokáig biztos piacnak tűnt
a számunkra. Aztán ez a piacocska az egyik pillanatról a
másikra összeomlott a kereskedelmi határaink megnyitásával, mi viszont a javításon kívül csak egy dologhoz
értettünk, az adatmentéshez. Jókor voltunk jó helyen: a
helyzeti előnyünket kihasználva sikerült technológiánkkal
2-3 évvel megelőzni a többi piaci szereplőt.
Bár a KÜRT-öt ma már a világ egyik legjobb informatikai
vállalkozásaként tartják számon, a tevékenységük jelentős
része nem is köthető az informatikához.
– Mi valójában az adatmentésnél nem bitekkel dolgozunk,
hanem mágneses jelekkel vagy elektromos töltésekkel,
éppen ezért elsősorban fizikusokat, finommechanikai
műszerészeket alkalmazunk – mondja Kürti Sándor. –
Minket nem maga az adat érdekel, hanem az az adathordozó, amely valamilyen fizikai vagy kémiai sérülést szenvedett. Mi arra vagyunk képesek, hogy ezekből a sérült berendezésekből előcsalogassuk a mágneses jeleket vagy az
elektromos töltést.
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A világhírhez egyébként nem kellett sok, csak néhány
bravúros adatmentés. ☺ A KÜRT mentette meg például a
kilencvenes években a leégett Hungexpo teljes számítógépes adatbázisát, de dolgoztak a NASA-nak, az Interpolnak,
és jelentős segítséget nyújtottak az USA-nak is a 2001.
szeptember 11-ei merénylet után. Az így szerzett reputáció
tette lehetővé, hogy a KÜRT-nek húsz éven át egyetlen
fillért sem kellett reklámra költenie. Jött az magától.
– Amikor a cégről nagy cikkek jelentek meg a Business
Weekben, a Guardianben vagy a Financial Timesban,
utána hónapokig érzékelhetően meglódultak a külföldi
megrendelések – mondja Kürti Sándor. – Az sem rossz
ajánlólevél, ha valakit a NASA irányít hozzánk, mondván:
ezek a magyarok mindenre képesek.
Pedig a nagy dobásoknak csak a töredéke kerül nyilvánosságra. Mivel ezen a területen a bizalom a legfőbb követelmény, így csak azokról a fantasztikus adatmentésekről
szivárognak ki hírek, ahol maguk a kuncsaftok teszik
közzé az esetet.
– Érthető módon például a bankok nem teszik ki az ablakba, ha bármi problémájuk akadt az ügyfeleik adatainak
kezelésével, hiszen az súlyos bizalomvesztéshez vezetne.
Ugyanakkor tény az is, hogy éppen a pénzintézetek, valamint a legnagyobb fejlesztő cégek áldoznak legtöbbet a
megelőzésre. Ma már a KÜRT bevételeinek csupán a húsz
százaléka származik az adatmentésekből, a megrendelések
zöme az informatikai biztonsági rendszerek kiépítésére,
üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozik.
Ahogy a nagy sikerek többsége titokban marad, éppúgy a
bukások sem kapnak nyilvánosságot. Pedig mindennapos
eset, hogy a világ nagy adatmentő cégei egymáshoz küldözgetik az ügyfeleket, ha nekik valamiért nem sikerült
megoldani egy adott problémát.
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– A kulcstényező az idő – magyarázza Kürti Sándor. – A
megoldható problémák nyitjára előbb-utóbb mindenképp
rájönnénk, de egy kuncsaftnak nem mondhatom azt, hogy
jöjjön vissza egy hét múlva, addigra majd kitalálunk valamit. Csak akkor vállalunk el egy ügyet, ha biztosak vagyunk benne, hogy nagyon gyorsan meg tudjuk oldani. Ez
persze azt is jelenti, hogyha hajnali egykor befut egy adatvesztéssel kapcsolatos segítségkérés, akkor reggel hétre
készen kell lennünk az adatmentéssel.
Kürti Sándor első generációs vállalkozó, szerény sorból
érkezve vált tehetős emberré, és ez nagyban meghatározza
a pénzhez való viszonyát. Persze nem él aszkéta módjára,
de nem is költ semmi olyanra, amit haszontalannak tart.
Megtehetné például, hogy kétévente lecserélje az autóját,
de nem teszi.
– Harminchat évesen lett először saját autóm, egy Trabant.
Tudom értékelni, mit jelent egy kocsi. Most egy hatéves
Volvóval járok, és még legalább négy évig fogom használni. Belaktam, megszerettem, családtaggá vált.
Azt Kürti Sándor is elismeri, hogy a gyermekei számára
nagyobb feladat a pénzhez való helyes viszony megtalálása, hiszen ők beleszülettek a jólétbe. Az idősebbik fia
egyébként a saját tanácsadó cégét vezeti, kisebbik fia még
egyetemista. Számukra főként személyes példaadással
próbál mintát adni felelősségtudatból, szociális érzékenységből. Például azzal, hogy a KÜRT két közhasznú alapítványt tart fenn, az egyik egy magángimnáziumot működtet, a másik pedig hátrányos helyzetű, elsősorban roma
származású fiatalok tanulását segíti.
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31. „A FIATALOK KÉSZEK ÁTADNI
TAPASZTALATLANSÁGUK MINDEN HASZNÁT”
Dolánszky György, 2010. január 28.

Az internet használatával veszélynek vannak kitéve a számítástechnikában kevésbé járatosak. Aki nem megfelelően
védekezik, az számítógépének működőképességét kockáztatja, kiszolgáltatottá válhat, személyes adatai illetéktelen kezekbe kerülhetnek, és még egy sor egyéb problémával szembesülhet.
Nap mint nap halljuk, hogy ismét feltörtek egy honlapot,
valakinek megfertőződött a számítógépe, vírusfertőzés vagy
meghibásodás miatt elvesztek az adatai.

A felhasználók számítógépe leginkább fertőzött weboldalaktól és csatolt fájlt is tartalmazó vagy trükkösen megírt emailektől kerül veszélybe. Az ilyen úton bejutó klasszikus
vírusokon kívül az úgynevezett férgek közvetlenül támadják
az operációs rendszert és az alkalmazásokat.
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Mit tegyünk, hogy biztonságban tudhassuk adatainkat, nyugodtan levelezhessünk, és böngészhessünk az interneten?
1.
Használjunk aktív védelmet biztosító antivírus alkalmazást,
amely az e-mailekben és a böngészés közben érkező vírusokat kiszűri. Fizetős terméket érdemes választani. Az ingyenes
antivírus termékeket ritkábban frissítik, és legtöbbjükből a
tűzfal és a SPAM szűrés is hiányzik.
2.
A víruskereső adatbázisát gyakran, automatizáltan frissítsük.
Bekapcsolás után, az e-mailek letöltése előtt, várjuk meg azt
a pár percet, míg frissül a víruskereső adatbázisa. Ha ezt nem
tesszük, hanem egyből az e-mailjeinkhez „rohanunk”, akkor
előfordulhat, hogy a gép még javában az új vírusok listáját
tölti, de közben a gépünk már meg is fertőződött.
3.
Az operációs rendszerhez és az alkalmazásokhoz kiadott
biztonsági javítócsomagokat rendszeresen telepítsük. Érdemes a folyamatot automatizálni – ezt programonként be lehet
állítani.
Microsoft operációs rendszer és alkalmazások esetén a Microsoft update futtatása javasolt:
www.update.microsoft.com/microsoftupdate/
A leggyakrabban használt alkalmazások és azok frissítésének
elérhetőségei:
-

Adobe Reader: get.adobe.com/reader/
Sun Java JRE 1.6.x: www.java.com/en/download/
Adobe Flash Player 10.x: get.adobe.com/flashplayer/
Apple QuickTime 7.x:
www.apple.com/quicktime/download/
- Apple iTunes 7.x: www.apple.com/itunes/download/
- Skype: www.skype.hu
- Winamp 5.x: www.winamp.com/player/
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A gépünkön levő szoftverek biztonságát (a verziójának megfelelően) az ingyenes Secunia Online Software Inspector-ral
érdemes ellenőrizni, amely nemcsak a veszélyes programokat
mutatja meg, hanem a szükséges frissítések elérhetőségét is:
http://secunia.com/vulnerability_scanning/online/
4.
Használjunk tűzfalat. Számítógépünkre telepítsünk un. személyes tűzfalat, ilyet a profibb anti-vírus alkalmazások tartalmaznak. Ez hordozható számítógépeken kiemelten fontos!
Otthoni és kisvállalati környezetben olyan ADSL/kábel
router-t használjunk, mely tartalmaz tűzfalat.

5.
Legyünk óvatosak:
- Az ismeretlen eredetű, gyanús leveleket nem szabad kinyitni, az előnéző ablakban sem. A linkekre és a mellékletre
sem szabad kattintani. Ha ismerőstől kicsit is gyanús, szokatlan küldeményünk érkezik, akkor telefonon kérdezzünk
rá. Ha mindenáron meg akarjuk nyitni, várjunk egy napot,
mert ha a levél esetleg új vírust tartalmaz, azt a víruskereső
következő frissítése már nagy valószínűséggel ismerni fogja.
- Ne dőljünk be a beugratós leveleknek, és jóindulatból ne
küldjük el a figyelmeztetést minden ismerősünknek. Az
ilyeneket hívják HOAX (beugrató) levélnek. Könnyű felismerni őket: nincs bennük olyan hivatkozás, amelynek alap114

ján ellenőrizni lehetne a hír valódiságát, és szinte mindig
azzal fejeződnek be, hogy "küldd el minden ismerősödnek".
A gyanús levelek tartalmának valódiságáról a következő
helyen lehet meggyőződni:
www.f-secure.com/virus-info/hoax/
- Ha ismeretlen programot szeretnénk kipróbálni, azt egy
külön gépen vagy virtuális gépen tegyük. Ez utóbbit megvalósító szoftverek többsége ingyenes (VMware, MS Virtual
PC, stb.).
6.
A védelmi eszközök használata mellett fontos, hogy adatainkról készítsünk biztonsági másolatot. Ez történhet CD vagy
DVD lemezre, külső merevlemezre vagy akár pendrive-ra is.
Használhatjuk az operációs rendszerrel kapott programot (pl.
NTbackup, xcopy), de kényelmesebb, ha specializált szoftvert használunk (pl. Robocopy, CobianBackup). Praktikus, ha
a számítógépre telepített szoftvereket is mentjük. Legjobb, ha
olyan úgynevezett helyreállító CD/DVD-t készítünk, amelyről indítható a számítógép (BOOT CD/DVD), és ezután
helyreállítható a teljes rendszer is. A mentést automatizáljuk,
például időzítéssel úgy, hogy a gép bekapcsolásakor induljon.
7.
Az okos mobiltelefonokra (smartphone) ma már több száz
vírus leselkedik. A mobiltelefonok és a kézi számítógépek
egyre inkább célpontjaivá válnak a kártékony programoknak.
A fertőzés MMS, WAP push üzenettel, Bluetooth vagy Infra
kapcsolaton, Internetes letöltéssel, illetve a telefonhoz csatlakoztatott memóriakártyán keresztül terjed. A legtöbb esetben
a felhasználó közreműködése is szükséges a fertőzéshez.
Üzenet fogadását követően ne engedélyezzük program telepítését a mobil eszközünkre, főleg, ha a készülék jelzi, hogy
nem hitelesített alkalmazás kezdené meg a telepítést.
Bluetooth, Wi-Fi, Infra, stb. kapcsolatot csak a szükséges
időtartamra engedélyezzünk, illetve olyan beállítást kell
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választanunk, hogy csak az arra jogosultak tudjanak csatlakozni a készülékünkhöz (legalább jelszót kell kérni).
8.
Használjunk könnyen megjegyezhető, de nehezen kitalálható
jelszavakat, ilyen például a „2Hete.Szepen_sut_@_nap”.
Rendszerenként eltérő jelszót használjunk, így ha az egyiket
megtudja valaki, akkor sem fér hozzá mindenünkhöz.
Ne feledjük gépünk Rendszergazdai (root) fiókját is jelszóval
védeni.
A ritkán használt jelszavakat nehéz megjegyezni, ezért ha
azokat le szeretnénk jegyezni, akkor titkosított (jelszóval
védett) Word vagy Excel dokumentumot használjunk.

Összefoglalva:
Ne sajnáljunk havi néhány percet, és évi pár ezer forintot
adataink védelmére. Használjunk az operációs rendszertől
független, de azzal jól együttműködő szoftveres tűzfalat és
vírusvédelmet, automatikus szoftverfrissítést, és használjuk a
fejünket: mindig körültekintően járjunk el, minimalizáljuk
kockázatainkat.
Hasznos honlapcímek:
On-line, ingyenes víruskeresők, melyek megmutatják gépünk
pillanatnyi állapotát:
www.f-secure.com/en_EMEA/security/security-lab/toolsand-services/online-scanner/
www.kaspersky.com/virusscanner/
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Számítógépes vírusokról bővebb információ az Interneten:
www.virushirado.hu
www.messagelabs.com
www.viruslist.com
www.f-secure.hu
www.eset.hu
www.mcafee.com
www.ca.com/virusinfo
www.kaspersky.com
www.sophos.com

Kapitány Petra
minőségügyi vezető
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32. „SOK HELY VAN A CSÚCSON,
DE ANNYI AZÉRT NINCS, HOGY LEÜLJ”
Mérő László (http://www.kurt-akademia.hu/)

A legtöbben nem vagyunk vezérigazgatók, és ezt hajlamosak
vagyunk azzal kompenzálni, hogy bunkó menedzsereknek
tekintjük őket. Pedig a csúcsvezetők egy jelentős része (még
azt is megkockáztatom, talán a többsége) valójában legalább
annyira intellektüel, mint egy egyetemi tanár vagy egy dramaturg. Nagyon is árnyalt képe van a világról, és pontosan
tisztában van vele, mi mindent kellene elolvasnia, végiggondolnia, megtanulnia, csak éppen nem ezzel tölti az idejét,
hanem a vállalat vezetésével és az ehhez szükséges napi
információk megszerzésével.

Dr. Mérő László
egyetemi tanár, ELTE, KÜRT Akadémia
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Amikor a rendszerváltás után Magyarországon is elindultak
az MBA képzések, legelőször azok haraptak rá, akik vezetőként vagy vezetőjelöltként érezték, hogy több tudásra van
szükségük. Azután a következő évfolyamokban jöttek azok,
akik úgy érezték, hogy ha több tudásuk lesz, akkor talán
vezetővé válhatnak. Ettől a képzés jellege alapvetően megváltozott. Az első évfolyamokon még lehetett valóban tanítani, azaz a világ komplexitását elemezni, és az emögött meghúzódó általános elveket, gondolatokat vizsgálni. Lehetett
foglalkozni azzal, hogy miképpen születik a világban percről
percre az új tudás, ami napról napra megváltoztatja a világot.
A későbbi évfolyamokon a hallgatók többsége már nem
ilyesfajta ismeretekre vágyott. Ők azt követelték, hogy azonnal, most rögtön mondjuk el nekik a nagy titkokat, amitől
eredményes, élvonalbeli vezetők lesznek. Annyian voltak, és
olyan erős fizetőképes keresletet jelentettek, hogy muszáj
volt alkalmazkodni hozzájuk, és át kellett térni a kész receptek oktatására. Ettől azonban a valódi vezetők pillanatok alatt
eltűntek ezekből az iskolákból. Ők pontosan érezték, hogy a
legfrissebb kész receptek is automatikusan elavulnak, mire
bekerülnek a tananyagba, és ebből, köszönték szépen, nem
kértek. Emellett nagyon idegesítette őket néhány hallgató
habitusa is, akik csalhatatlanul megérezték, ki az, aki valóban
vezető, igyekeztek melléjük ülni, és lesték az alkalmas pillanatot, amikor végre megkérdezhetik: adhatok egy névjegyet?
Így aztán nemcsak a tanítás stílusa, hanem a hallgatóság
összetétele is viharos sebességgel változott meg.
Ettől még az MBA-iskolák virágoztak, hiszen az új hallgatók
rengetegen voltak és igen tudnivágyók. Csak éppen a képzési
cél változott kimondatlanul is: immár nem felelős döntéshozókat, hanem hatékony végrehajtókat képeztünk. Nem vitás,
hogy erre is szükség volt, és az új MBA iskolák kiválóan
kielégítették a frissiben Magyarországra települt nagy nemzetközi cégek középvezető-igényeit. Ma is ezt teszik, de ma
már minden évben csak egy évfolyamnyi új középvezetőt kell
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kiképezni, nem úgy, mint közvetlenül a rendszerváltás utáni
években.
Csakhogy eközben a valódi döntéshozóknak nem maradt
olyan iskolájuk, ahol hasonszőrűek között lehetnek, és ahol
valóban az ő problémáikkal foglalkoznak. Olyan iskola, ahol
nem a „nagy titkokat” tanítják, mert a hallgatók úgyis eleve
pontosan tudják: a nagy titok az, hogy nincs titok. Vannak
viszont új gondolatok, új világszemléletek, vannak okos
üzleti guruk, van mindennap frissülő új tudás.
Charles Handy, a híres angol üzleti tanácsadó, Az elefánt és a
bolha és más kitűnő könyvek szerzője 1965-ben az akkor
alapított London Business School tanára lett. Elküldték Amerikába, a mai MBA-iskolák egyik korai elődjére. Handy így ír
erről: „Az MIT Sloan-kurzusán csupán azt tanultam meg,
hogy fölösleges volt odamennem – ezt viszont nem tudtam
volna meg, ha nem megyek oda. Abban a meggyőződésben
utaztam Amerikába, hogy ők rejtegetnek előlünk valami
tudást, valami bölcsességet. Nekem az a dolgom, hogy ebből
ellessek valamit, és szépen hazacsempésszem Európába.”
Handy döbbenten tapasztalta, hogy amit ott látott, annak
túlnyomó részét már addig is tudta a gyakorlatból. „Rábukkantam persze egy-két valóban ügyes új módszerre is, de az
anyag nagy része az elmélet szintjére emelt hétköznapi bölcsesség volt. Mégsem volt ez kárba veszett idő, mert igencsak megnövelte az önbizalmamat.”
A középvezető önbizalma attól nő meg, ha úgy érzi, ismeri a
jól bevált módszereket, és nem zavarja, hogy holnap majd
ismét más módszereket kell megtanulnia. A vérbeli döntéshozó vezető viszont eleve nem bízik a kész módszerekben,
mert pontosan tudja, hogy ez mind tegnapi áru, ma már valami más kell. Ugyanakkor minden új az örök dolgokból
építkezik. Erről beszél Handy is: „Tolsztojtól és Dosztojevszkijtől többet lehet tanulni a szervezetekhez tartozó
emberek megpróbáltatásairól és örömeiről, mint bármely
tankönyvből.” És még inkább a drámairodalomból, amelynek
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nagy része éppen arról szól, hogy miféle dilemmái, konfliktusai vannak egy igazi döntéshozó vezetőnek, aki számára
minden új nap alapvetően újfajta kihívást jelent.
Az üzleti döntéshozók nem hasonlítanak a középkori vitézre,
akinek megmondták, hogy mi a jó és mi a rossz, és ettől ő jó
lett és harcolt a rossz ellen. Az üzleti döntéshozók inkább egy
szophoklészi, shakespeare-i vagy ibseni drámai hőshöz hasonlítanak, akinek senki sem mondja meg, mi az egyetlen jó,
mivel olyan nincs. A hős a dráma végén sem tudja meg, hogy
az, amiért harcolt, jó-e vagy rossz. Végtelenül magányos,
mert csupa olyan emberrel van körülvéve, akik azt hiszik,
van olyan, hogy valami egyértelműen jó vagy rossz, és folyton a jót kérik rajta számon.
Shakespeare Othellójában (Szász Károly fordításában) Jago
így beszél: „Ki mondja még: hogy gazember vagyok? /
Tanácsom jó, becsületes; sikert / Ígérő, és ez az egyetlen út /
Megnyerni a mórt.” A dráma hőse, akárcsak a mai döntéshozó vezető, nem „szent” vagy „gazember”, hanem teszi a
dolgát, ahogy azt kell. A néző
vagy a történész szabadon ítélkezhet, de a vezetőnek folyamatosan cselekednie kell. Nem csoda,
ha keresi azokat az exkluzív
helyeket, klubokat vagy akár
iskolákat, ahol hasonszőrűekkel
együtt gondolkodhat. Csak így
van
esélye
arra,
hogy
megszerezze azt az egyszerre örök
és naprakészen friss tudást,
amelyet más fontos elfoglaltságai
miatt nem ér rá megtalálni a
bonyolult
tudományos
szakkönyvekben.
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33. „TANULÁS – ELSAJÁTÍTJUK A SZABÁLYOKAT.
TAPASZTALAT – MEGISMERJÜK A KIVÉTELEKET.”
Dr. Erdődi László, a KÜRT Akadémia hallgatója
(http://www.kurt-akademia.hu/)

Kedves Olvasó, engedje meg, hogy megosszam Önnel a KÜRT
Akadémiával kapcsolatos élményeimet. Tudom, hogy elsőre
unalmasan hangozhat, picit „nyári élményeim”-szerű iskolás
fogalmazás utánérzést kelthet, de ígérem nem az lesz, már csak
a rövidsége miatt sem.
Magamról el kell mondanom, hogy „civilben” tíz évvel ezelőtt
építőmérnökként végeztem, és azóta is mérnökként dolgozom.
Ezt olvasva felmerülhetnek kérdések: „Mi köze ennek az embernek a hackerkedéshez, egyáltalán az informatikához?” vagy
„Mit keres ez az ember a KÜRT Akadémián?”. A magyarázatom az, hogy picit szakmát tévesztettem ugyan, de ezt a ballépésemet korrigálandó, folyamatosan képzem magam az informatika terén azzal, hogy mérnöki szoftvereket írtam és írok ma
is. A KÜRT Akadémiáról az autórádiót hallgatva szereztem
tudomást. Persze a KÜRT nevet meghallván rögtön minden
receptorommal arra koncentráltam, hogy mi ez az iskola, és én
hogyan juthatok oda. Amint hazaértem, rávetettem magamat az
internetre, és megtaláltam az Akadémia honlapját. Pár héttel
később már a nyílt napon találtam magam, ahol a későbbi
vezető oktató, Frész Ferenc – feleségem szerint picit terjengősen, na de rá nem kell figyelni, LAIKUS! – részletes és érdekfeszítő prezentációban bemutatta, ki az etikus hacker. Mit mondjak, engem meggyőzött ennek a személynek a fontosságáról. A
sikeres felvételimnek köszönhetően szeptember óta a KÜRT
Akadémia etikus hacker képzésének lelkes hallgatója vagyok
tizedmagammal. „Tizenegy férfi, plusz az oktató, akik számítógép és internetfüggők, szombatonként összezárva, el tudom
képzelni, mi mehet ott.” – mondja a feleségem pici iróniával.
Erre mindig azt válaszolom, hogy nem tudja elképzelni.
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A képzés szeptemberben, mondhatni „in medias res” indult,
legalább is számomra, de a csoporttársaimmal együtt nagyon
élveztük és élvezzük azóta is. Az oktatónk módszeresen,
lépésről lépésre kedélyes hangulatú, mégis komoly témájú
tanórákon vezet be minket az információbiztonság világába.
Bár egyre inkább látom, hogy a „biztonság” kifejezés sok
esetben itt barokkos túlzás. Ahogy haladunk előre az anyagban, újabb és újabb, néha félelmetesnek tűnő lehetőségek
tárulnak fel előttünk, és még a tanfolyam felénél se tartunk.
Azt persze mindenképpen hozzá kell tennem, hogy a fejlődés
csak úgy lehetséges, hogy óráról órára folyamatosan gyakorolni kell, és hozzáolvasni az adott anyaghoz. A képzésben
számomra különlegesen izgalmas és örömteli az, hogy valóságos, vagy ahhoz közeli feladatokat kapunk.
Végezetül annyit: úgy érzem ez a képzés rendkívül érdekes és
hasznos minden résztvevőnek, pedig mindenki különböző célokkal és előképzettséggel érkezett. A jelentkezésünk legfőbb
motivációja az volt, hogy egy ilyen világhírű cégnél a jelen
egyik legfontosabb informatikai ágába beleláthassunk. Én a
továbbiakban is szeretnék ezzel a területtel (is) foglalkozni.
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34. „NE TEGYÉL NAGY SAJTOT AZ EGÉRFOGÓBA,
KELL HELY AZ EGÉRNEK IS”
Barna József és Dajkó Pál riportja Molnár Gézával és Kertész Zoltánnal
(http://itcafe.hu/cikk/adatmentes_kurt_interju/)

Milyen típusú mechanikai adatvesztésekkel találkoznak?
K. Z.: A leggyakoribb, amit a felhasználók észrevesznek,
hogy kattogni kezd a merevlemez. Miből eredhet a hiba? A
merevlemezekben tiszta térben forgó, mozgó alkatrészek
vannak. Valamennyi, minimális szennyeződés keletkezik a
tiszta térben, ám azt, megtervezett útvonalon egy szűrő megfogja. A mechanika védelmét alaposan kidolgozták, ám az
tervezhetetlen, hogy a felhasználó mit tesz az eszközzel, így
az biztos, hogy lesznek olyan extra anyagrészecskék, amelyek nem a nekik kijelölt útvonalat választják. Egy sokat
emlegetett példa nálunk az a felhasználó, akinek azért sérült
meg a winchestere, mert használat közben dühében az asztalra csapott. Nos, ilyenkor igen könnyen keletkezik felületsérülés, nemcsak az asztallapon, ☺ hanem az adattároló lemezen
is. Ha alumíniumból készül a lemez, akkor ott kráter jön
létre, amelynek két széle felpúposodik; ha üveglemezről van
szó, ott ilyesmi nem történik, hanem először a felületi rétegek
tűnnek el. Ezek a sérülések a fejre kennek fel valamennyi
szennyeződést – jó esetben, mert rossz esetben a fej egy
pillanat alatt annyira felizzik ettől a hatástól, hogy a rajta lévő
mágneses szenzor azonnal elég. Annyit elmondhatunk, hogy
ez a szennyeződés a „kattogás” oka általában, s ahol felülethiba van, ott fejhiba is van, és ahol fejhiba van, ott előbbutóbb felülethiba is lesz.
A mechanikai adatvesztés második leggyakoribb oka a motor
csapágyhibája. A legújabb merevlemezek a régiekhez képest
csendesebbek, gyorsabbak, kisebb a fogyasztásuk, ugyanis
golyóscsapágy helyett folyadékcsapágyakat használnak,
viszont ezeknek van egy komoly hátrányuk: borzasztóan
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érzékenyek a mechanikai rázkódásra; a hirtelen bekövetkező
erőhatásra egy pillanat alatt összeolvad az álló- és a forgórész, így egyáltalán nem ritka, hogy a motortengely eltörik,
mert olyan gyorsan játszódik le ez a folyamat.
Mechanikai hibának tekintem az elektronikai hibákat is:
például a meghibásodott tápegység következtében fellépő
túlfeszültséget, mert az égés, robbanás következtében keletkező füst ilyenkor ráég a lemez felületére.

Ennek a winchesternek az üveglemezeiről úgy lekopott
a mágneses réteg, hogy a lemezek közé csúsztatott
papírszalag két lemezen keresztül is jól látszik.

A fentebb felsoroltak adják a mechanikai hibák 99 százalékát, a maradék egy százalékot teszik ki az extrém esetek.
Amint hozzánk kerül a merevlemez, először meghatározzuk a
sérülés fokozatát. Ha felnyitjuk az eszközt, pontosan tudjuk,
hogy a lemez melyik területe mire szolgál: hol van az adatterület, a szervizterület stb. Mindegyik sérülése más és más
hibajelenséget produkál. Számunkra legfontosabb természetesen az adatmező. Munkánkat nehezíti, hogy a merevlemezek olyan eszközök, amelyeket csak a saját technológiájukkal
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lehet olvasni, vagyis egy mai mágneses adattárolóhoz csak
magnetorezisztív fejjel lehet hozzáférni. De ennek a fejnek
egy adott magasságon stabilan kell repülnie – ha ezt nem
teszi, nem tudunk vele olvasni. Időnként az is elengedhetetlen, hogy a szervizterületen elhelyezkedő, egyedi, az adott
lemezre vonatkozó információk is olvashatók legyenek (beállítások, paraméterek, hibatáblázatok stb.), mivel általában
ezek teszik lehetővé az adatterület elérését – meglehet, hogy
ezek nélkül is kiolvashatóak az adatterület bitjei, ám ekkor
csak értelmezhetetlen adathalmazt kapunk. A fentiek miatt
oly fontos, hogy mindjárt a munka kezdetén meg tudjuk
határozni a sérülés típusát, minőségét.
Mi történik a mechanikai adatmentés után?
M. G.: A hozzánk beérkező adatvesztések több mint 90
százalékát mechanikai hiba okozza. De a mechanikai hiba
minden esetben igényel szoftveres utómunkát is. A feladat az,
hogy a felületen lévő, apró darabokból álló mintázatokat
olyan sorrendbe rendezzük, ahogy eredetileg a számítógép
rendezte, vagyis az adathordozón található adminisztrációt
(partíciók, fájlrendszer) kell rekonstruálnunk. Tehát abszolút
érdektelen számunkra az eredetileg használt szoftver, mi
csakis a helyes bitsorrendet határozzuk meg. Azzal sem
foglalkozunk, hogy a helyreállított rendszer utána működik-e,
vagy nem. Például egy könyvelőszoftver esetében az adatterületen legalább háromféle fájl található: a rendszerhez tartozó, az általános információkat tartalmazó, illetve a konkrét
adatokat rögzítő. Adatmentés után mi visszaadjuk a helyreállított adatokat.
Ha az adminisztrációt helyre tudtuk állítani, akkor biztosak
lehetünk abban, hogy a mögöttük lévő adatok is az eredetivel
egyezőek. Ha az adminisztráció sérült, akkor nagyon nehéz
dolgunk van, de vannak módszerek, melyek megkísérlik a
rekonstrukciót. Például abból indulunk ki, hogy tudjuk, milyen egy adott fájl fejléce, ezt meg lehet keresni, a belső
struktúra ismerete alapján aztán meg lehet keresni a különbö126

ző részeket – de ezek a módszerek természetesen már hordozhatnak logikai hibákat. Ha egy JPEG-képnek eltűnt az
adminisztrációja, akkor nincs kép sem, de mégis lehet tenni
valamit. Tudjuk, hogy néz ki, hogy kezdődik, milyen hosszú,
hány darabból áll, milyen jellegű kódolással készült, s ezen
ismérvek alapján keresünk és állítunk helyre.
Ilyen a mi puzzle játékunk évente 400 ezer gigabájton. ☺
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35. „AZ OKOS EMBEREK MEGOLDJÁK
A PROBLÉMÁKAT, A ZSENIK MEGELŐZIK”
Fabiányi Gábor, Frész Ferenc, Szabó László

A szervezetek hatékony működése szempontjából a legfontosabb értéket a szervezet adatai képviselik, melyek elérhetőségéről, bizalmasságáról és sértetlenségéről folyamatosan
gondoskodni kell, egyre nehezebb körülmények között:
1. A szervezet működését támogató informatikai rendszerek egyre bonyolultabbakká válnak, a tárolt és kezelt
adatok mennyisége rohamosan növekszik, az internet
teremtette nyilvános elérhetőség mind nagyobb kihívással állítja szembe a rendszerek üzemeltetőit.
2. A nehezebb gazdasági körülmények miatt még kiélezettebbé váló piaci versenyben az adatlopás virágzó üzletté vált.
3. Ahogy növekszik a védelmi rendszerek bonyolultsága,
úgy növekszik a menedzselésükhöz szükséges erőforrásigény. A megfelelő tudású szakemberek megléte
komoly HR és pénzügyi terhet jelent.

Frész Ferenc
a KÜRT Biztonsági Intelligencia Központjának vezetője
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4. A rendszergazdák gyakorlatilag korlátlanul hozzáférhetnek a szervezet adatvagyonához, mindez kritikus
biztonsági kockázatot jelent.
5. Az emberi tényezővel, mint véletlen vagy akár szándékos hibaforrással, folyamatosan számolni kell.
6. A felhasználók jelentős része alig van tisztában a vonatkozó biztonsági előírásokkal, emellett rendkívül felületesek az ismereteik a bizalmas adatok kezelését, a
jelszóhasználatot és egyéb kritikus biztonsági témákat
illetően. Mindez szorosan kapcsolódik a vállalatoknál
alkalmazott biztonsági szabályozások, házirendek napi
gyakorlatban történő érvényesítésének hiányosságaihoz.
A fentiek fényében kiemelt fontosságú a szervezet sérülékenységének, az informatikai rendszer állapotának folyamatos monitorozása, elemzése, a valós veszélyt jelentő kockázatok kiemelése, a tanulságok leszűrése és nem utolsósorban a
szervezetre szabott tematikájú, a biztonsági tudatosságot
kiemelten kezelő oktatási programok végrehajtása.
Ezt a rendkívül összetett, nagy és sokféle szakértelmet igénylő feladatot valósítják meg a Biztonsági Intelligencia körébe
tartozó szolgáltatások, melyeknek alapkövei a sérülékenységvizsgálat, a korrelációs logelemzés és az információbiztonsági oktatás. Ezek és a rájuk épülő önálló szolgáltatások (biztonsági elemzés, SLA mérés, üzemeltetés támogatás, network
forensics stb.) egyenként is fontosak, mégis elsősorban a
jelentős szinergikus hatások miatt, együttes alkalmazásuk
biztosíthatja a költségek és a biztonság szempontjából optimalizált működést.
A sérülékenység-vizsgálat adja a kiinduló információt a
kockázatok kezeléséhez. Rámutat a biztonsági résekre, amelyeken keresztül a támadók akár katasztrofális károkat is
okozhatnak. A technológiai, szervezeti, strukturális változá129

Biztonsági intelligencia – Sérülékenység-vizsgálat
sok, a szükséges rendszerfrissítések bármelyikének elmaradása megváltoztatják a biztonság szintjét, és folyamatosan új
kockázatokat és fenyegetéseket eredményeznek. Ezek feltárása, megnyugtató kezelése csak a rendszeresen elvégzett
sérülékenység-vizsgálattal és a hozzá kapcsolódó kockázatelemzéssel lehetséges.
A sérülékenység-vizsgálat alapján kapott kép – tapasztalataink szerint – messze alatta marad a megrendelő várakozásainak. Ugyanakkor az esetenként sokkoló jelentések komoly
segítséget jelenthetnek a vezetés számára.
A szükséges tevékenységek meghatározása, idő- és erőforrásütemezése mind-mind a biztonság növelését szolgálják. A
vizsgálatok eredményei alapján intézkedési javaslatcsomag
készül, amely fontossági sorrendben tartalmazza a hibák és a
biztonsági rések felszámolása érdekében végrehajtandó
teendőket.
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36. „SENKI SEM MENT MÉG CSŐDBE AZÉRT,
MERT ALÁBECSÜLTE A KÖZÍZLÉST”
Levelezésünkből

Sziasztok!
Az öcsém szerint létezik egy urbánus legenda, miszerint a
KÜRT használ olyan technikát a hibás vinyókról az adatok
kinyerésére, hogy egy olajos papírt tesznek a lemezre, amire
vasport szórnak, és az alapján optikailag le tudják szedni az
adatokat mikroszkóp segítségével...
Van ennek valami valóság alapja?
Kertész Zoli válasza
Nos, régesrég, egy messzi-messzi galaxisban… mikor még a
bitek elég nagyok voltak a lemezen, létezett egy ferrofluid
nevű mágneses folyadék. Ezt a lemezfelületre öntve kirajzolódtak a szektorok, valamint az egyes cilinderek, zónák elkülöníthetőek voltak. Persze az egyes szektorok bitszintű tartalma így sem volt olvasható, de talán ez lehet az alapja a
legendának.
Molnár Géza adaléka
Ugyanakkor az „őskorban” a floppykhoz lehetett kapni
előregyártott, ferrofluid folyadékkal töltött korongot, amit a
floppyra helyezve kirajzolódtak a track-ek. Biteket ezzel sem
lehetett látni.
Megjegyzés: a „szektor”, „cilinder”, „zóna”, és „track” kifejezések a
mágneses adattárolók felületén az adatok elhelyezkedését
határozzák meg különböző szempontokból.
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37. „A GÖDÖRÁSÁST LESZÁMÍTVA KEVÉS DOLOG
VAN, AMIT RÖGTÖN FENTRŐL LEHET KEZDENI”
Fabiányi Gábor, Frész Ferenc, Szabó László

A vállalati hálózatok növekedésével elképesztő mértékben
növekszik a tárolt információ mennyisége, és ez a növekedés
megállíthatatlan. Az adatbázisokba egyre gyorsabban, egyre
több adat kerül, és megjelentek a vezetői információs igények
is. E folyamat kézbentartására alakultak ki a nagy ERP és HR
rendszerek, a védelmi szinteken pedig megkezdődött a
behatolásjelző rendszerek (Intrusion Detection Systems) és a
tűzfalmegoldások forradalma.

Szabó László
információbiztonsági szakértő

A korábban jellemző eseménymonitoring funkciók kiegészültek az adatokat historikusan kezelő modulokkal, a múltbeli
események „visszajátszására” képes programrészekkel. Az
alapvető felfogás mind a mai napig az, hogy a rendszereseményekből ki kell tudni válogatni a biztonságra vonatkozó
eseményeket, és azokat „jelezni” kell az üzemeltetők felé. Az
üzleti alkalmazhatóság, a pénzügyi rendszerek és az online
szolgáltatások elterjedése azonban azt is megköveteli, hogy a
132

rendszeresemények „visszajátszhatók” legyenek. Így már
nem elég csupán néhány kiválasztott esemény bekövetkezését
jelezni, hanem a rendszerek eseményeit leíró adatokat, az
úgynevezett „logokat” el is kell tárolni. Megszülettek a logok
gyűjtését és tárolását végző központi szerverek.
A kialakult megoldások számos lehetőséget biztosítanak a
rendszerüzemeltetők számára. Az események statisztikai
elemzése leginkább a vezetői információs rendszerekben
jelenik meg. Az online marketing térhódítása, a rendszerfelhasználás, a látogatottság mérése a pénzügyi tranzakciók
„videomagnószerű” visszajátszhatóságát célzó megoldások
fejlődését indukálja, míg a megnövekedett biztonsági igények
az internetes és vírustámadások jelzését várják el.

Mára ez a két fő irány szervesen elvált egymástól, így a
pénzügyi, vállalatirányítási rendszerek a naplóállományok
elemzésére, míg az üzemeltetői rendszerek az események
jelzésére helyezik a hangsúlyt.
A Biztonsági Intelligencia elnevezésű szolgáltatásegyüttes e
két területet együtt célozza meg, így a logok összegyűjtését
követően azok elemzésével mindkét terület számára képes
olyan információkat szolgáltatni, amelyek korábban nem voltak elérhetők. A tűzfalak, IDS-ek, szerverek eseményeit nem
önmagukban, hanem a vállalatok informatikai rendszereinek
összes alkotóelemével együtt vizsgálják. Ezzel a megoldással
az informatikai vezetők, vállalatvezetők naprakész informá133
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ciókhoz juthatnak az informatikai rendszer mindenkori állapotáról, viselkedéséről. Az informatikai rendszerben olyan
mérési pontok helyezhetők el, olyan jellemzők határozhatók
meg, amelyek alapján valós képet kapunk a rendszer működéséről, biztonsági állapotáról. A biztonsági követelmények
ismeretének tükrében első lépésként a gyűjtési szempontokat
határozzák meg.
A tárolt logok megfelelő mélységű (minőségű és mennyiségű) állományából az előre meghatározott szempontok alapján
folyamatos monitoring és korrelációs logelemzés segítségével feltárhatók az adott rendszer működésének hibaforrásai,
vizsgálhatók a rendszertörténések, kiszűrhetők a biztonsági
események. Az elemzések eredményeiből tudásbázis építhető, és e tudás visszaforgatható, beépíthető a módszertanba.

Az említett szolgáltatások három idősíkon valósulnak meg:
1. Megelőzés
Az elemzéssel folyamatosan nyomon követhető az informatikai rendszerek állapota, így az ügyfeleket időben figyelmeztetni lehet az elvégzendő biztonsági tennivalókra, s előre
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jelezhetővé válik a kockázati tényezők esetleges növekedése.
A módszer segítségével trendeket is meg lehet jeleníteni,
ezáltal preventív intézkedések hozhatók. Az időben felismert
biztonsági kockázatok kiszűrésével, kezelésével nagyban
csökkenthető az azonnali beavatkozást igénylő események
előfordulási valószínűsége, illetve a helyrehozhatatlan károk
bekövetkezési valószínűsége. Az így megtakarított idő és
pénz számszerűen is kifejezhető.
2. Riasztás, azonnali beavatkozás
A rendszer biztonsági állapotának folyamatos felügyeletével
elérhető, hogy bármilyen incidens észlelése esetén a kijelölt
felelős személyek riasztást kapjanak, így azonnal beavatkozhassanak. Ezáltal csökkenthető a kiesési idő, mérsékelhető a
kieséssel járó veszteség.
3. Utólagos vizsgálat (forensics)
A bekövetkezett meghibásodások, biztonsági események
valódi oka sokszor ismeretlen marad az üzemeltetők számára,
akiknek így csak tüneti kezelésre van lehetőségük. Az összegyűjtött és központilag tárolt naplóállományok segítségével
feltárhatók a rendszerösszeomlások, csalások, visszaélések
informatikai nyomai, így támogatja a forensics a tényfeltárást, az események okait utólag felderíteni szándékozó, nyomozati jellegű vizsgálatokat.
E tevékenységeknél a korrelációs logelemzés mellett az
adatmentési vizsgálati módszerek is nagy szerepet kapnak,
hiszen a rendszer-meghibásodások jelentős része valamilyen
adatvesztési problémára vezethető vissza, illetve a biztonsági
incidensek nyomait sok esetben adattörléssel, adattárolók
tönkretételével próbálják meg eltüntetni a felelősök, elkövetők.
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38. „A TISZTELETREMÉLTÓSÁG EGY KOPASZ FEJ ÉS
EGY BANKSZÁMLA VISZONYÁNAK GYÜMÖLCSE”
Kürti Sándor cikke az „Ezerarcú Coaching 2010” kiadványban

Megtisztelő felkérést kaptam Velencei Jolántól, írjam meg a
2010-es Ezerarcú coaching kiadás utószavát. Az 1000 karakter a gondolataim közreadásában nem korlátoz.
A KÜRT garázscégként kezdett. A szakmai teljesítményben
láttuk sikerünk zálogát. Ahogy növekedtünk, egyre jobb lett a
technológiánk, de várakozásunkkal ellentétben a sikertényezőink (bevétel, eredmény) relatíve egyre csökkentek. Traumatikus élmény volt. Miért nem kell a piacnak a mi csodálatos produkciónk?
Ez idő tájt olvastam Peter F. Druckertől több érthetetlen mondatot. Az egyik így hangzott: „… a szervezet célja az innováció és a marketing”. Amilyen ütemben kezdett derengeni
számomra e mondat lényege, olyan ütemben „szivárgott át”
kíváncsiságom a műszaki problémák megoldásáról a szervezetépítési problémák felé.
Az átmenetem nekem zökkenőmentesnek tűnt. Mind a műszaki, mind a szervezetépítési feladatok hátterében optimalizálás van. A mi műszaki területünkön legfeljebb kevesebb
változóval és egyszerűbb célfüggvénnyel kell számolni, mint
egy szervezet építésénél. Talán a variációbőség volt a csábítóm? Talán az, hogy a mi csapatunkban jószerivel csak a
műszaki innovációnak volt respektje, miközben Drucker
megrázta nálam a „marketing” vészharangját? Nem tudom.
A környezetem pályaelhagyónak tekintett. Én meg egyre
jobban érzem magam a szervezetépítő szerepben. Ez szorosan összefügg azzal, hogy a megoldandó feladat egyre érdekesebb. Egyre érdekesebb attól, hogy az egyes problémák
sikeres (vagy akár sikertelen) megoldásával folyamatosan nő
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a feladat értelmezési tartománya, a célfüggvény bonyolultsága és a megoldásban együttműködők száma.
A fentiek miatt a feladatmegoldás jóságának és az ezzel
együtt járó „jóérzés bónusznak” nem látom a felső határát.
Nekem ez a legérdekesebb társasjáték, amit valaha is kipróbáltam. Az aktuális megoldandó problémákat a piac és a
szervezet többé-kevésbé önmagától adja. Amit ehhez a játékhoz folyamatosan keresek, az a felelősségteljes játszópartner,
a kontribúciós társ.

A Word tréfája a „napvállalkozóval”
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39. „KÉT MÓDON JUTHATSZ FEL A TÖLGYFA
CSÚCSÁRA. AZ EGYIK, HOGY FELMÁSZOL RÁ.
A MÁSIK, HOGY RÁÜLSZ EGY MAKKRA,
ÉS VÁRSZ.”
Fabiányi Gábor, Frész Ferenc, Szabó László

A felkészületlen, felelőtlen munkatársak ugyanakkora kockázatot jelentenek a vállalat információbiztonságára, mint a
hiányos fizikai védelem vagy a nem megfelelően szabályozott működés. Hiába szereljük föl rendszereinket a legkifinomultabb biztonsági eszközökkel, hiába védjük vállalati
adatainkat jelszavakkal, hozzáférés-védelemmel, ha rendszereink használatakor a felhasználók, a munkatársak nem viselkednek felelősségteljesen.
A bizalmas információk lehalászásával tevékenykedő „szakemberek” kifinomult eszközökkel igyekeznek kihasználni a
munkatársak hiányos felhasználói ismereteit, jóhiszeműségét.
Az adathalászat (phishing) ma már közismert módszer arra,
hogy a szervezetek bizalmas adatait megszerezzék.
De nem is kell ennyire messzire menni, hamis oldalakat
programozni, elektronikus halászhálót szőni. Elég, ha rendszergazdának kiadva magunkat, felhívjuk a vezérigazgató
titkárságát, és elkérjük a titkárnőtől a főnök jelszavát „rendszerkarbantartás” céljára. 10 vállalatból 8 esetében gond
nélkül sétálhatunk be a vezérigazgatói számítógépbe.
Vagy „Bizalmas” feliratú USB kulcsot „felejtünk“ az étkezőben. Az alkalmazottak kíváncsiak, és mit sem sejtve megnézik, mi van az eszközön. Természetesen a fizetesek.doc nevű
fájlt nyitják meg, amely azonnal elhelyez egy trójai programot a számítógépen, amelyen futtatják.
A szervezeteknek e módszerekkel szembeni ellenállóképességét az úgynevezett „social engineering” teszi próbára,
amelyet a sérülékenység-vizsgálatoknál is alkalmaznak.
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Felmérések szerint az európai munkavállalók közel egyharmada naponta továbbít pénzügyi adatokat, szerződéseket
titkosítás nélkül. Csak be kell állni a fogadók sorába, és
észrevétlenül hozzá lehet jutni üzleti tervekhez, az alkalmazottak irataihoz, ügyfél-adatbázisokhoz.
A Biztonsági Intelligencia területén az oktatásnak kiemelt
szerepe van. Az oktatási módszertan alapja, hogy valamennyi
alkalmazott a munkájához és a felelősségi szintjéhez igazodó
mértékben legyen képzett. A képzési rendszer három felelősségi csoportra épül. A végrehajtók, a középvezetők és a felső
vezetők eltérő struktúrájú és tematikájú oktatásban részesülnek. Ezek közös nevezője a tudatosság megteremtése és a
gyakorlati ismeretek bővítése. Fontos, hogy a képzésben részt
vevők képesek legyenek mielőbb alkalmazni a tanultakat a
munkájukban, hogy vállalni tudják a rájuk bízott bizalmas
információk kezelésének felelősségét.

Márton Miklós
üzleti vezérigazgató-helyettes

139

Jelszavak biztonsága

40. „HA AZ ELLENSÉGEID LŐTÁVOLBAN VANNAK,
AKKOR TE IS”
Szabó László, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Könyvtárnyi irodalma van a nem kielégítő jelszóhasználatból
eredő kockázatoknak és az ebből adódó káreseményeknek.
Elrettentésképpen a 10 legtöbbet használt jelszó listája, a
meghökkentő az, hogy ezek egyben iskolapéldái a szigorúan
kerülendőknek is:
1. username
2. username123
3. 123456
4. password
5. 1234
6. 12345
7. passwd
8. 123
9. test
10. 1
Biztonsági szempontból a fentiek mellett veszélyes még a
háziállat, a családtag, az autómárka, a születési idő, hely,
illetve bármely személyes információ jelszóként való használata.
Félek, hogy a fenti hajmeresztő példák a következő években
is „piacvezetők” lesznek. ☺
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41. „MA MÁR AHHOZ IS SIETNI KELL,
HOGY HELYBEN MARADJUNK”
Bugár László interjúja Papp Attilával, InterPress Magazin 2009. június

A KÜRT és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara az
utóbbi években Integrált Biztonsági Kutató-Fejlesztő Központot hozott létre futurIT névvel. Az informatikához és az
információbiztonsághoz kapcsolódó szabványi-szabályozási
formákkal, tervezéssel, kockázatelemzéssel, üzletmenetfolytonosság-kezeléssel, katasztrófahelyzet-kezeléssel, a
fejlesztési folyamatok biztonságával, teszteléssel, jogosultságkezeléssel, sérülékenység-vizsgálatokkal, gyenge pontok
kezelésével foglalkozó tudásközpont célja értékvédő módszerek, eszközök kutatása és fejlesztése infokommunikációs
értékeink megóvása érdekében.

A futurIT létrehozására, az általunk kitűzött célok megvalósítására Veszprémben kínálkozott a legjobb lehetőség. A
Veszprémi Műszaki Informatikai Kar nagyon erős üzleti
kapcsolatokkal rendelkezik, a KÜRT könnyen beilleszkedett
ebbe a rendszerbe. Partnernek tekintenek minket. Ugyan
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tudásközpontunk megvalósítására – az NKTH Pázmány Péter
programja keretében – az átlagnál kisebb összeget kaptunk,
ez bennünket a panaszkodás helyett a fejlesztések erősebb
fókuszálására sarkallt. Erősen koncentrált és célzott fejlesztésekben gondolkoztunk, és a hároméves inkubációs időszak
kezdetén nagy tervekkel kezdtük meg a kutatás-fejlesztési,
illetve oktatási munkát.

Munkánk során olyan emberekre építünk, akik az alapkompetenciáikat összeadva új dolgokat tudnak elérni. Együtt dolgozhatunk Dr. Friedler Ferenc professzorral, aki amellett,
hogy saját szakterületén a világ egyik legelismertebb kutatója, képes hosszú távon és komplex rendszerekben gondolkodni, nagy hangsúlyt helyez az utánpótlás-nevelésre, és
fontos számára a tehetséggondozás. A kilencvenes években ő
dolgozta ki a gyógyszergyárak folyamatainak minőségbiztosítását, és olyan egyedi optimalizáló módszertant alkotott,
amelyet amerikai egyetemeken is oktatnak. Ez az úgynevezett folyamat-hálózat-szintézis módszertan és az erre épülő Pgráf modell.
Két dolog miatt fontos számunkra ez a fajta együttműködés:
az egyetemen összehangoltan tudják kezelni az oktatást, a
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kutatást és a fejlesztést. A kutatói gárdának nagy ipari tapasztalata van, a P-gráf módszertan pedig lehetővé teszi, hogy az
informatikai biztonságnak tudományos alapot teremtsünk,
ugyanis ez a fajta optimalizálás nagyon közel áll a biztonsági
kérdésekhez.
Emellett a tudásközpont megvalósítása lehetőséget teremtett
a KÜRT számára, hogy szinte a teljes tudományos irodalmat
végignézzük és feldolgozzuk a biztonság szemszögéből.
Munkánk során kiderült, hogy nincsen klasszikus tudományos alapja az informatikai biztonságnak.
Egy-egy új iparág megjelenésekor az első szereplők szolgáltatás formájában adják az új megoldásokat. Az információs
biztonság megjelenésekor, a kétezres évek elején ez volt a
jellemző. Utólagos elhárításban nekünk is közel 20 éves
tapasztalatunk van: ha összeomlik egy rendszer, abból ki
tudjuk menteni az adatokat.
Az ezredfordulót követően a cégek, szervezetek számára
egyre fontosabbá vált, hogy felkészüljenek és megelőzzék az
informatikai katasztrófákat. Időközben a preventív szolgáltatások kiforrottak, már termékként lehet és kell is kezelni őket,
márpedig az ilyet mindenki csak „dobozban” akarja megvenni. Mi is erre a hullámra ültünk föl.
De ha már „dobozolni” lehet a terméket, akkor ne csak a
gazdag nagyvállalatok férhessenek hozzá. Az internetes
szolgáltatás-alapú termékeknek nagyon sok előnyük van: elég
egy helyről frissíteni, testre szabott, iparág-specifikus megoldásokat tudunk nyújtani. Ez nagy előnyt jelent, mert egészen
eltérő felépítésű szervezeteknek van szükségük egyazon
területen valamilyen megoldásra. És az általunk kínált szolgáltatások a már meglévő rendszerekkel is kompatibilisek. Ez
költséghatékonyság szempontjából nagyon fontos.
Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy munkánkat ne csak
tudományos szempontból támasszuk alá, hanem megismerjük, összegyűjtsük és rendszerezzük a tudományterülettel
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kapcsolatos szerteágazó jogszabályi rendelkezéseket is. Nem
titok, hogy eleinte komoly fejtörést okozott számunkra például annak eldöntése, vajon kutatásnak minősül-e a releváns
jogszabályok, szabályozások és szabványok összegyűjtése és
összeigazítása. Mára azonban bebizonyosodott, hogy ez a
szintetizáló munka elengedhetetlen volt ahhoz, hogy tudjuk,
merre keressük az innováció útját. Az informatikai biztonságnak ma már sok helyen összhangban kell lennie a törvényi
vagy pénzügyi felügyeletek által készített előírásokkal, ezért
ezt nekünk is központi területként kellett kezelnünk.
Mi az információbiztonsággal foglalkozunk, ami alapvetően
a működés biztonságát jelenti. Kevésbé a termelő vállalatoknál, mint inkább a szolgáltató szektorban (pénzintézetek,
kormányzat, közigazgatás), ahol a legtöbb rendszer igen
heterogén és komplex. Tudjuk, hogy mik lehetnek az egyes
szakterületek aktuális problémái, és tudjuk azt is, hogy ezek
kezeléséhez a legtöbbször egyedi megoldások szükségesek.
Ez nemcsak informatikai biztonság kérdése, mert beletartoznak a papíron lévő adatok is, valamint az emberek fejében
levő tudás és a know-how is, melyeket ilyen szempontból
nehezebb tárgyiasítani. Mi ezeket is figyelembe vesszük.
Alapvetően kompetenciát fejlesztünk, ami tudásalapú tevékenység. Ezt önmagában nem lehet eladni, ezért a kompetenciákat különböző termékek formájába csomagoljuk. Ami a
tudásközpontból kiáramlik, az már letisztított, egyszerűsített
összefoglalása a kutató laborokban folytatott szerteágazó
munkának. Meggyőződésünk, hogy a futurIT tevékenysége
nemcsak a kitűzött célok és a kimagasló szaktudással rendelkező szakemberek bevonása miatt példa értékű, hanem a
megvalósítás módjában is. Ez természetesen nem is lehet
máshogy, ha az ilyen területtel foglalkozó tudásközpont
szerepében hitelesnek akarunk tűnni.
Munkánk során – a megszokottól eltérő modell felépítésén,
valamint a kutatás-fejlesztésen túl – egy születőben levő új
tudományág diszciplínáit próbáljuk szintetizálni és megala145
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pozni, a vonatkozó szabályozási kereteket összegyűjteni és
rendszerezni. Ezért fontos az is, hogy ezt tovább tudjuk adni,
így eredményeinket nem kezeljük hétpecsétes titokként.
Ez különleges helyzet, amelynek kapcsán fontos szempont
volt, hogy megvalósuló fejlesztéseink kiállják a piac próbáját.
Már a legelején tudtuk, mit szeretnének elérni. Nagyon sokat
tettünk azért, hogy ide eljussunk. Olyan példaképeink, elődeink voltak, akik azt sugallták, hogy nem takarékoskodhatunk
erőinkkel. Konkrét elképzelésünk volt arról, hogy mire lehet
ma szüksége ennek a területnek, és igen: úgy tűnik, jó úton
járunk!
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42. „AMIT AZ EGYIK HÜLYE MEG TUD CSINÁLNI,
AZT MEG TUDJA CSINÁLNI A MÁSIK IS”
Oroszi Norbert, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

A McKinsey & Company Inc. stratégiai tanácsokat ad pénzintézeteknek, iparvállalatoknak, de leginkább kormányoknak.
Lényegében felsővezetői döntés-előkészítést támogató anyagokat készít. Ehhez számos interjúra, elemzésre, megbeszélésre van szükség. Ezeken a megbeszéléseken a munkatársaik
jegyzeteket készítenek, amelyekből később a javaslataikat
elkészítik.
Mindezeket azért bocsátottam előre, mert abba a szerencsés
helyzetbe kerültem, hogy látogatást tehettem a McKinsey
központjában. Engem elsősorban a munkatársaik információbiztonsági viselkedése érdekelt. Mit tagadjam, megleptek a
rendszerükkel. A cég kötelezően használandó jegyzettömbjein a cég emblémájánál ötször nagyobb betűmérettel olvasható a „FOR YOUR EYES ONLY” felirat. Ugyanitt öt piktogram is fel volt tüntetve az alábbi feliratokkal (zárójelbe téve
szabad fordítású magyar megfelelőiket):
-

sealed lips (ne fecsegj),
clean desk (az asztalodon ne tárolj információt),
guarded doors (zárd az ajtókat),
safe script (biztonságosan őrizd jegyzeteidet),
safe screen (a számítógéped képernyőjén se hagyj információt).

Ezek a piktogramok mindenkinek, minden jegyzetlapon,
minden nap folyamatosan a szeme előtt vannak. A munkatársak egy idő után kénytelenek megtanulni. Sőt, előbb-utóbb
alkalmazni is, mindig, minden körülmények között.
Sok piktogram disznót győz? ☺
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43. „VANNAK, AKIK A HELYTELEN DÖNTÉSEKET
ÖSSZETÉVESZTIK A SORSSAL”
Barna József és Dajkó Pál riportja Molnár Gézával és Kertész Zoltánnal
(http://itcafe.hu/cikk/adatmentes_kurt_interju/)

Mennyire megbízhatók a flash tárolók?
M.G.: Igen sok helyen használják a flash technológiát. A két
legfontosabb jellemzője, hogy az elektronok tárolódnak, és az
adattárolók tartalmának megőrzéséhez nem kell tápfeszültség. Ha a végletekig leegyszerűsítve fogalmazok, akkor azt
mondhatom: úgy működik egy ilyen tároló, hogy létrehoznak
egy kis szigetet a felületen (ezt nevezzük a továbbiakban
cellának), majd vagy tesznek bele valamit, vagy nem, így jön
létre a bit. Az eltávolítás másképp megy, mint a mágneses
tárolóknál, itt először el kell távolítani a régit, az ott lévő
elektromos töltést el kell vinni valahová, majd ezek után
lehet a helyére írni. De milyen változással lehet eltüntetni a
töltést? Mivel nincs mozgó alkatrész, létrehoznak egy erre
szolgáló picike vezető csatornát, mintha egy drótot húznának
ki. Igen, de mivel itt áram folyik, helyi melegedés, anyagváltozás lép fel. Vagyis ahányszor kiürítem a cellát, minden
egyes esetben történik anyagváltozás, hiszen valójában egy
nagyon kicsi energiatartalmú szikra keletkezik. Ha elég
sokszor csinálom ezt, már nem is marad ott igazi anyag,
fokozatosan elveszíti a működőképességét, elromlik. Ebből
következik, hogy a flash tárolóknak korlátozott az élettartama. Az eddig használt cellák élettartama pár tízezer átírás, de
természetesen fokozatosan javul a technológia, ma már hallani olyanokról is, amelyek kibírnak több tízmillió átírást is.
Összességében az a fontos, hogy korlátozott élettartamúak –
ám ez nem azt jelenti, hogy mindegyik cella tízezer átírást
visel el, hanem azt, hogy általában, átlagosan bírnak ennyit.
Az ezekben az eszközökben kialakított struktúra olyan, hogy
ne legyenek olyan területek a felületen, amelyeket az átla148

gosnál többször használunk, vagyis általában minden egyszerre megy tönkre, nem szakaszonként. Nem úgy adják be a
kulcsot, mint egy elektromos alkatrész szokta, hanem nagyon
jellemző módon: egy-egy bitcella hibásodik meg, és aztán
nem működik. A nagyobb kapacitásúak meghibásodási rátájáról még nem nagyon lehet mit mondani, túl kevés van a
piacon.

Annyit biztosan kijelenthetek, hogy ezek az eszközök nem
alkalmasak archiválásra a korlátozott élettartam miatt. Más a
céljuk: azért jöttek létre, hogy kis fizikai méretű, könnyen
mozgatható adattárolót hozzanak létre. Sokkal jobbak lettek,
mint az „elődjének tekintett” floppylemez, ám a nagy kapacitás és a működés során tapasztalható megbízhatóság miatt
sokan nem megfelelő célra használják őket: ezek az eszközök
nem kezelhetőek merevlemezként. Amikor ez a technológia
még új volt, úgy 6-8 évvel ezelőtt, szép számban kerültek
hozzánk is adatmentésre. De érdekes módon, ezeknek az
eseteknek a száma azóta nem nőtt. Több oka van ennek.
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Egyrészt az emberek lassan megtanulják, hogy mire valók
ezek az eszközök, s ebből következően a flashen nem tárolnak igazán fontos adatokat, vagy csak olyat, ami könnyen
pótolható. A másik ok az, hogy a velük való bánásmód adatmentési szempontból nagyon egysíkú: az adat helyreállításához nem szükséges nagy tapasztalat, speciális környezet stb.,
ezt sokan csinálják.
Említették, hogy a meghibásodott eszközök 95 százaléka
merevlemez. A maradék öt százalék az flash tároló?
A maradék öt százalék alapvetően flash, szalagot gyakorlatilag már nem hoznak be, nagyon ritkán CD, DVD jön hozzánk. Ez utóbbiak esetében – kivéve azokat, amikor zacskóban hozzák be a darabokat, amivel nem tudunk mit kezdeni –
két fő jellemző létezik: vagy a felhasználó okozott valamiféle
fizikai károsodást, vagy pedig rossz minőségű volt az eredeti
felírás. A boltiak, a nyomott CD-k, DVD-k gyakorlatilag
sosem hibásodnak meg, az általunk, felhasználók által írottak
viszont gyakran, ráadásul pont ezek tartalmaznak a felhasználó számára fontos adatokat. A helyzet az, hogy a CD-k,
DVD-k is korlátozott élettartamúak, nem kell elhinni a gyártók marketingszövegét, amelyek kétszáz éves tartósságról
szólnak időnként. Ez a tárolótípus épp a használati módja
miatt nem alkalmas a tartós tárolásra, rengeteg fizikai hatás
éri, előbb-utóbb tönkre fog menni. Tarthatnánk mozdulatlanul, kontrollált hőmérsékleti viszonyok között, szabályozott
páratartalomban őket, és akkor jelentősen megnőne az élettartamuk, de minek? Elvesztené az értelmét a létük. Persze
akadnak olyan tapasztalatok, amikor nagyon sokáig működőképesek, de ezek esetében is bebizonyosodik, hogy akkor
különlegesen megkímélve tárolták, használták őket. De ha
adatbiztonsági szempontból nézem, akkor ezek a tárolók nem
mennek át a vizsgán.
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Mit kap vissza a megrendelő, ha végeztek a munkával?
M. G.: A felhasználó kap egy jól rendszerezett adathalmazt,
melyben a számára fontos fájlok abban a formában találhatóak meg, ahogy ő kéri.
Annyit kijelenthetek, hogy nálunk az adatok állapota biztosan
nem romlik tovább. S az is fontos, hogy nem teszünk különbséget az adatok minősége szerint: mindegy, hogy doktori
disszertáció vagy egy átlagos e-mail az az adatsor, melyet az
ügyfél szeretne visszakapni.

Mikor mondják egy ügyfélnek, hogy sajnáljuk, ezzel nem
tudunk mit kezdeni?
K. Z.: Van olyan fázis, amikor rázzuk a fejünket, hogy ki van
zárva, ezt nem lehet megoldani. Volt olyan, hogy kinyitottunk egy 2000 körül készült üveglemezes winchestert, s a
lemezen keresztül leláttunk a doboz aljáig, körben pedig
fekete por lepett be mindent. Ilyenkor tudjuk, hogy ott van
minden adat, csak egy kis seprű kéne, amivel összeszedjük.
☺ Ebben az esetben nincs mit tenni.
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Adatmentés – Flash tárolók és társaik
Vagy például az égési sérülések. Ezek egy részével még
kiválóan lehet dolgozni, de volt olyan, hogy behoztak egy
ilyet, felnyitottuk, és a benne lévő páramentesítő a hő hatására, mint a PUR hab, felfújódott, bekúszott a lemezek közé, s
odakötődött kémiailag. Ez megoldhatatlan feladat.

Egy erősen mentehetetlen winchester

M. G.: Ugyanilyen probléma létezik a logikai adatmentésnél
is. Bejön a felhasználó, és elmeséli, hogy eltűntek az adatai,
ezért megpróbálta egy adatjavító szoftverrel visszahozni őket,
de nem sikerült, ezért letörölte a kísérlet eredményét, majd
arra gondolt, hogy az operációs rendszer újratelepítése segíthet, megtette, de nem voltak ott az adatok, akkor felrakta a
felhasználói szoftvereket, hogy megkeresse, és így tovább.
Hát egy ilyen esetben nem sok jóval kecsegtethetjük az ügyfelet. Vagy egy másik példa. Behoztak egy pendrive-ot, a
rajta lévő fényképekre lett volna szükség, s az a gond, hogy
az illetőnek nem volt elég tárhelye, ezért rámentette a későbbi képeket, és most kellenének neki a korábbi felvételek.
Ilyenkor is azt mondjuk, hogy kicsi a valószínűsége a mentésnek.
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Japán cikk a KÜRT adatmentésről
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Otthoni informatika

44. „NEMCSAK A LAVINÁRA IGAZ, HOGY
ELINDÍTANI KÖNNYEBB, MINT MEGÁLLÍTANI”
Pósz Márton (http://www.kurt-blog.hu/)

29 éves vagyok, így egymást érik az iskolai osztály-, valamint az egyetemi évfolyam-találkozók. Bár tanácsadóként a
verbális képességeimet nap mint nap csiszolgatom, minden
alkalommal szorongva várom a kérdést: „És te mivel foglalkozol?”
Más – korábban misztikusnak tűnő – szakmákat már felkarolt
a média: senki sem kérdezi meg, mit csinál a nyomozó, a
helyszínelő vagy épp az aneszteziológus. Az „információbiztonsági tanácsadó” válaszból jó esetben a „tanácsadó” marad
meg a fejekben, ami az utóbbi időkben erősen negatív jelentéstartalommal társult. Több perces kínos magyarázkodás
után – két korty víz között – sietve megemlítek néhány
buzzword-öt (vírus, internet, hacker), s bár még mindig nem
vált világossá, hogy mit csinálok, megegyezünk abban, hogy
ez nem is lehet rossz dolog.
Pedig a magyarázat egyszerű lenne. Az ember a fontos döntések előtt kikéri mások véleményét, kíváncsi mások meglátásaira, tapasztalataira. Erre az információigényre más szakmák
is alapulnak, csak őket nem hívjuk tanácsadónak. Hitéleti
kérdésekre ott a pap, lelki problémák esetén a pszichológus,
politikaira meg a politológus. A lényeg, hogy az illető a
témában nálunk jártasabb legyen és független (azaz ne fűződjön érdeke egyik alternatívához sem).
Visszakanyarodva a munkámhoz. Mivel az infokommunikációs szektorban dolgozom, az ehhez kapcsolódó kérdésekben
otthon is tanácsadó vagyok. A családtagokat, barátokat mégsem lehet elhessegetni. A szakmába vágó kérdések, kérések
az utóbbi öt évben jelentősen megszaporodtak, s azt veszem
észre, hogy már otthon is „dolgozom”.
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De miért találkozik mindenki mindig megoldhatatlannak tűnő
informatikai problémával? Mert otthon mindenki informatikai
vezető, ha akarja, ha nem.
Már nem csak a számítógépről van szó! Gondoljunk bele az
utóbbi idők legnépszerűbb karácsonyi ajándékaiba: PDA,
MP3 lejátszó, iPod, digitális fényképezőgép, digitális képkeret, játékkonzol, GPS, mobiltelefon. Ezek mind kis számítógépek, operációs rendszerrel, alkalmazásokkal, kommunikációval. Az új funkciók, vagy a hibamentes működés érdekében rendszeresen frissíteni kell a gyári alapprogramot
(firmware), játékot lehet letölteni és telepíteni, az adatokat
menteni kell (vagy kellene)… Nem csoda hát, ha sok a kérdés. Az otthoni „infrastruktúra” magabiztos menedzseléséhez
komplex tudás kell, s erre csak a napi munka során lehet szert
tenni. Amíg ez a tudás be nem épül az alapoktatásba, ezt a
terhet laikusnak és szakértőnek közösen kell viselnie.
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Kutatás-fejlesztés

45. „AZ EGYETEMEK TELE VANNAK TUDÁSSAL, AZ
ELSŐSÖK MAGUKKAL HOZNAK VALAMENNYIT,
A VÉGZŐSÖK VISZONT SEMMIT SEM VISZNEK EL”
Educatio Press 2009, Szőke Johanna riportja Papp Attilával

A magyarországi tapasztalatok azt mutatják, hogy a doktori
iskolákba sajnos kevesen jelentkeznek, de akik igen, általában komoly kutatói ambíciókkal vágnak bele a képzésbe.
Ezen hallgatók zömmel benn maradnak az egyetemen doktori
fokozatuk megszerzése után is, és ott folytatnak további
kutatásokat. Ezen kívül azonban több lehetőség is kínálkozik
a kutatói érvényesülésre – akár vállalati, akár innovatív kutatói csoportok révén.

Dr. Nagy Zsolt
kutatás-fejlesztés igazgató

A doktori képzés a felsőoktatásban való részvétel utolsó
lépcsőfoka, a képzési piramis csúcsa. Az ide jelentkezőktől
elvárják, hogy egyetemi diplomájuk legalább jó minősítésű
legyen, mutassanak fel tudományos érdeklődést, valamint
legyen határozott elképzelésük a doktori iskolában végzendő
kutatásuk témájáról és menetéről. Ha a tudományos ambíciókkal rendelkező jelentkező teljesítette ezt, akkor nekikezd156

het az általában három éves doktori képzésnek, bár akkor is
kérdés marad, hogy mire is fogja majd használni doktori
fokozatát. Három lehetséges haladási irány közül választhat:
benn marad az egyetemen, vagy főállású kutató lesz, vagy
nem fejezi be a doktori képzést, mert jobb álláslehetőséget
talál.
A KÜRT és a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara
együttműködése eredményeként 2005-ben létrejött futurIT
Integrált Biztonsági Kutató-Fejlesztő Központ a fenti három
lehetőséget egyszerre képes nyújtani a tudásközpont kutatásfejlesztési tevékenységébe bekapcsolódott hallgatók számára.
A futurIT keretein belül az egyetem doktorandusz hallgatói
olyan világszínvonalú kutatói műhelyben dolgozhatnak, ahol
elméleti tudásukat üzleti gondolkodással, projektmenedzsment képességekkel és innovatív szemlélettel párosíthatják,
ami elősegíti, hogy kutatói célkitűzéseik minél jobban illeszkedhessenek a gyakorlati elvárásokhoz.

A FuturIT honlapja (www.futurit.hu)
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Kutatás-fejlesztés
A műhelymunka első lépéseként egy kivitelezhető ötletre van
szükség, amelyet a KÜRT továbbít az egyetemre, ahol a doktorandusz hallgatók szakmai felügyelet mellett elméletileg
alapozzák meg az ötletet, amelyet – megvalósítást követően –
végül a KÜRT értékesít. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók
ne csak előadások keretében ismerjék meg az üzleti szemléletmódot, hanem az ötlet kidolgozása folyamán is szigorú
projektmenedzsment keretek között (dokumentálás, határidők) dolgozzanak. Ebbe az is beletartozik, hogy hetente,
kéthetente közös projektmegbeszélések keretében ismertetik
a fejleményeket, miközben értesülnek a KÜRT oldalán felmerülő további tervekről, feladatokról és problémákról.

A mi célunk az, hogy dinamikus pályára állítsuk a következő
nemzedéket. Az évek során, számos zsákutca és eredménytelen kezdeményezés után megtanultuk, hogyan tudjuk a hagyományos, megszokott egyetemi kutató munkát új nézőponttal, új innovációs kerettel kiegészíteni. Egyre inkább arra
térünk át, hogy a kutatási eredmények minél hamarabb megjelenjenek az oktatásban. Az új szemléletmód eredményeként
olyan alap- és alkalmazott kutatások valósíthatók meg, ame158

lyek aztán felhasználhatók a jövő információbiztonsági termékeinek fejlesztése során. A tudásközpont fiatal kutatóinak
feladata pedig az, hogy saját ötleteiken, elképzeléseiken
dolgozzanak, majd az ötleteiket másokkal is megvitatva
kivitelezzék a prototípust, illetve, hogy különféle
workshopokon, szemináriumokon és előadásokon vegyenek
részt – hallgatóként és előadóként egyaránt –, hogy közben
egymást is tanítsák, és egymástól is tanuljanak.
Mi nem egy adott időpillanatban gondolkodunk. A fenntartható fejlődéshez szükség van arra, hogy megmaradó tudás,
folyamatos képzés és fejlődés valósuljon meg. Évről évre
tapasztaljuk, hogy ezek a fiatal kutatók milyen meglepő
teljesítményekre képesek, amiben természetesen közre játszik
az életkori sajátosság, a „miénk a világ” életérzés is. Nem
elhanyagolható szempont, hogy a közreműködő doktorandusz
hallgatók ezzel a hosszú távú karrierjüket is meg tudják
alapozni, hiszen a tudásközpont keretében olyan referenciákat szerezhetnek, mint a korosztályukban senki más.
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Adatbiztosítás

46. „CSAK KÉT MÓDON JUTHATSZ ELŐRE AZ
ÉLETBEN: SAJÁT MUNKÁDNAK
VAGY MÁSOK HIBÁINAK KÖSZÖNHETŐEN”
Lejegyezte Szekeres Gábor

Történet 2003-ból:
A laptopból még folyt a víz, amikor ügyfélszolgálatunkra érkezett. Kísérője is volt, egy idős úr személyében, de mindketten igen rossz állapotban voltak. Egyikük elmondta azt, amit
a másikuk állapotából bárki kikövetkeztethetett volna: szökőárszerű csőrepedés történt, a laptop éppen a hálózatba volt
dugva, emiatt rövidzárlat keletkezett, minek következtében a
létfontosságú adatok elúsztak az árral. A megfogalmazott
igény az volt, hogy szeretnének a fent felsorolt problémákra
meg nem történtként gondolni.

Vízálló notebook a Sony-tól

Két vendégünk közül az idősebbnek volt vagyonbiztosítása,
amely fedezetet nyújtott a lakás felújítására, de az adatok
helyreállításának költsége nem volt benne e csomagban.
Miért is lett volna? Láttunk mi már ilyen esetet tucatszám,
azokban sem volt adatbiztosítás, miért éppen ebben lenne?
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Na, ezek a nem tervezett költségek nemcsak hogy aggasztották az idős urat, de már-már az volt az érzetünk, hogy a
bajokért minket tart felelősnek. Ez az érzésünk először csak
addig tartott, amíg hiánytalanul vissza nem adtuk a vízből
mentett adatait, vagyis semmi sem tűnt el a szökőárban.
Aztán az úr távoztában valami olyasmit említett, hogy nem az
ő kárából származna hasznunk, ha lehetne adatbiztosítást
kötni...
Újsághír 2009-ből:
Elsőként a magyar piacon adatvesztésekre specializált biztosítási csomagot hozott létre a KÜRT Zrt. az Európai Utazási
Biztosító Zrt-vel közösen. Így az utazások fényképei, a nyaralások emlékei vagy üzleti utak eredményei nem veszhetnek el,
még ha balszerencse folytán valamely természeti katasztrófa,
például csőtörés, esetleg szökőár áldozatává válnának is. Ha
megtörtént a baj, csak tárcsázni kell a kárrendezőt, és a
biztosító fedezi az adatmentés költségeit. Otthon, a számítógépen tárolt adatainkat is nagyobb biztonságban tudhatjuk
majd a hamarosan bevezetésre kerülő további adatbiztosítási
csomagok révén. Ezek számítógép, mp3 lejátszó, mobiltelefon
és bármely egyéb, adatot tárolni tudó eszköz megvásárlásakor lesznek megköthetők.
Tény, hogy egy kedves ügyfelünk ötletének megvalósítása 6
évünkbe telt.
(Az igazsághoz hozzátartozik, hogy mi már jóval régebben,
még a 90-es években elkezdtünk próbálkozni adatbiztosítási
együttműködés tető alá hozásával, de úgy látszik, csak 2009re érett be a helyzet a biztosítók számára is.)
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Üzlet és biztonság

47. „A TÖBBSÉG UGYANOLYAN SÚLYOSAN
TÉVEDHET, MINT A KISEBBSÉG”
Farkas Imre–Fabiányi Gábor, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Micki Krause a Bloginfosec-nél (www.bloginfosec.com)
állítja, hogy a biztonság: üzleti funkció. Cikkében kifejti,
hogy a jól szervezett biztonsági rendszer bevezetése és működtetése megegyezik az általános üzleti folyamatok szervezésével. A statikus szabályozás paradigmájától elemelkedik,
és egyértelműen folyamatorientált működésről ír (ISO 27001
Information Security Management System).
Mi fontosnak tartottuk azt a szabvány által is javasolt megközelítést, hogy ha egy szervezet már rendelkezik ISO 9001-es
minőségirányítási rendszerrel, akkor a biztonságirányítási
rendszert annak szerves részeként definiáljuk. Vagyis a szabályzatok mellett (vagy azok részeként), a „mit tegyünk / mit
ne tegyünk” tevékenységsor mellett folyamatjellegű megközelítést alkalmazzunk, határozzuk meg a „hogyant” is. Ezt
hívhatjuk akár munkautasításnak is, a lényeg, hogy egy, az
egész szervezetre érvényes mutatószám és vezetői riportolási
rendszer részeként történjék, és mint ilyen, megfelelő „magasságokba” jusson el a napi információ. Mindez azért, hogy
látható legyen, mennyire hatékonyan működik a biztonságirányításunk, és melyek annak az aktuális problémái.
A folyamatszerű megközelítés fontos eszközei a mutatószámok (metrikák, mérések, BSC, KPI-k). Ezek teszik lehetővé azt, hogy a vezetés átláthassa az aktuális kockázatokat
és a biztonsági rendszer működésének jóságát.
Nálatok mennyire szigetszerű az információbiztonság? Vannak olyan folyamatok és mutatók, amelyek beépülnek az
általános üzletmenetbe, és használatukkal a vezetés szintjére
kerülnek az aktuális problémák?
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Színes

48. „A LEGNAGYOBB BABONA
A TÉNYEKBE VETETT HIT”
-----Original Message----Sent: Sunday, October 25, 2009 7:08 PM
To: Csősz László
Subject: Website - new question (Magyar)
B. György (e-mail: g.b...@.....de) send this question:
Tisztelt Hölgyem és Uram!
34 évvel ezelőtt egy BRG magnóval egy hangfelvétel egyszer
felül lett írva zenével. A magnószalag még mindig jól működik, a zene élvezhető.
Kérdés:
Fizikailag lehetséges-e az eredeti hangfelvételt rekonstruálni?
Köszönettel
BG
Felmerül az emberben a kérdés: ha valaki 34 éven keresztül
élvezi az új felvételt, akkor miért akarja a régit visszaállítani,
ráadásul drága pénzen? ☺
Az ügyfél kérdésére egyébként a válasz határozott nem.
ks
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Minőségmenedzsment

49. „A TERMÉSZET TÖRVÉNYEI MŰKÖDNEK.
DERÜLT ÉGBŐL NEM CSAP LE VILLÁM.
MOST AKKOR VAGY NEM VILLÁMLOTT,
VAGY AZ ÉG NEM VOLT DERÜLT.”
Frankó-Csuba Dea

A nagy komplexitású és méretű innovációs projektek eredményessége vagy eredménytelensége hatással van a társadalom
nagy részére. Egy sikertelen fejlesztés komoly befolyással
lehet a megrendelő intézmény hitelességére, versenyképességére; a munkatársak és az ügyfelek elégedettségi szintjére, a
vezetők elfogadottságára, de akár egy politikai párt népszerűségére vagy a társadalom hangulati indexének kedvezőtlen
változására is.
Minőségmenedzsment alapelvek 1
Mindig figyelj a piacra!

A közönség jellemzően azokra az innovációs projektekre
kapja fel a fejét, amelyek problémásan, konfliktusokkal
terhelten, nem a kialkudott keretek között, vagy éppen nem
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megfelelő minőségben készülnek el. A sikertelen projektek
esetében szinte mindig ugyanazok a kérdések foglalkoztatják
az érintetteket. A megbízó a végtelenségig nyúló projektről
tudni akarja, hogy a fejlesztés mikor lesz kész, és vajon
belefér-e a kialkudott költségkeretbe. Ha az elvárások nem
teljesülnek, elindul a felelősök keresése, ami igen nehéz
feladat, lévén, hogy az ilyen bonyolult projektek esetén a
felelősségi rendszer rendkívül összetett.
Minőségmenedzsment alapelvek 2
Válassz lényegi jellemzőket az előrejelzésekhez!

Ha elkészül a projekt, a végtermék minősége a kérdés. Ha
nem megfelelő a végtermék, a megbízó fáradságot nem kímélve keresi a hiba okát – és persze ismét a felelőst. Mindeközben a végfelhasználó azon töri a fejét, hogy vajon a
félrecsúszott fejlesztés az ő adóforintjait, vagy éppen jól
megérdemelt vállalati bónuszát emészti-e fel? És mivel a
felhasználónak nincs más választása, bosszankodva szenved
a működésképtelen rendszerrel, miközben tudni szeretné,
vajon miért nem sikerült felhasználóbarát megoldást kitalálni,
és vajon miért nem szolgálja az új, innovatív megoldás a
felhasználó, azaz az ő érdekeit.
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Minőségmenedzsment
A megrendelő, a szállító és a felhasználó különböző érdekeit
ezen a ponton harmonizálni és közös nevezőre hozni már
nem, vagy csak igen nagy áldozatok árán lehetséges.
A nehézségeket tehát érdemes inkább megelőzni, mint utólag
megpróbálni a kicsit szögletes megoldásból kicsit gömbölyűt
kalapálni. A problémák elkerülésének leghatékonyabb módja
nem más, mint az informatikai beruházások minőségmenedzsmentje.
Minőségmenedzsment alapelvek 3
A matek nem minden!

Minőségmenedzsment
Az informatikai beruházások minőségmenedzsmentje olyan
varázsige, amely mind a megrendelőnek, mind a fejlesztést
szállító csapatnak rendszerint akkor jut eszébe, amikor az
első komoly nehézségek felmerülnek. Ilyenkor mindkét fél
hirtelen érdekeltté válik abban, hogy külső szakértő bevonásával keressék meg a probléma okát, és orvosolják. Az ok
pedig szinte mindig a gyökerekben keresendő. Az átgondolt
projekttervezés, a fejlesztés körültekintő specifikációja, a
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megrendelői, szállítói és felhasználói érdekek harmonizálása
az alapkő, amelyre a sikeres fejlesztést építeni lehet. Erre a
komplex és objektív szemléletmódot igénylő feladatra már a
fejlesztés pályáztatását megelőzően érdemes bevonni külső,
független minőségbiztosítót, aki a „politikai” érdekeket
figyelmen kívül hagyva, szigorúan szakmai szempontok
szerint képes mederben tartani a projektet.
Minőségmenedzsment alapelvek 4
A teszteléshez használj checklistát!

Tapasztalatok szerint az informatikai beruházások egyik
legnagyobb kockázata, hogy a megrendelő a pályázatot nem
megfelelően specifikált igény mentén írja ki. Természetesen
ez nem mindig róható fel a felelős vezetőnek, hiszen az informatikai beruházásra gyakran nem informatikai területről
érkezik az igény. A megrendelésért felelős vezető valamely
munkafolyamat támogatására, a meglevő munkafolyamat
hatékonyabbá tételére, a rendszer biztonságosabbá tételére
vagy a stabilabb működés kereteire keresi a megoldást, esetleg jogszabályi kötelezettségeinek tesz eleget a beruházással.
A beruházás „üzleti” célja tehát szinte minden esetben ismert.
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Minőségmenedzsment
A pályázat kiírása ugyanakkor csak részletes informatikai,
technikai, szakmai specifikációval lehetséges. A specifikáció
ezzel szemben gyakran hiányos, átgondolatlan, vagy szakmailag nem megfelelő. Ebben az esetben a végtermék, a fejlesztés eredménye nem azt az értéket szállítja majd, amit a megrendelő megálmodott, hanem egy attól kisebb-nagyobb mértékben eltérő, a kívánt funkcionalitást, rendelkezésre állást és
más követelményeket nem, vagy csak részben kielégítő
megoldást. Olyat, amilyet a szállító a hiányos, nem adekvát
szakmai specifikációk híján kikövetkeztetett az ügyfél igényeiből.
Minőségmenedzsment alapelvek 5
A szimulációs szakértelem sokszor segít!

A független minőségbiztosító egyik legfontosabb feladata
tehát az, hogy az ügyféligényt és a szállító számára megfogalmazott elvárásokat oly módon tolmácsolja, hogy a végtermék minden résztvevő megelégedésére szolgáljon.
Az innovációs projekt minőségbiztosítója két szerepkört
kaphat. Független szakértőként áll a megrendelő és a szállító
között, teljes objektivitással és szakmai célratartással egyen168

geti a két fél együttműködését, vagy a megrendelő megbízottjaként, a szakmai kereteket szigorúan szem előtt tartva igyekszik a szállítóval együttműködve garantálni a megrendelői
igények tökéletes teljesülését. Legyen szó bármelyik konstrukcióról, lényeges, hogy a minőségbiztosító már a projekt
elején bekapcsolódjon a munkába, és az előre definiált sikerkritériumok mentén, a projekt kockázatait folyamatosan
kezelve tudja támogatni az innovációs folyamatot.
A beruházást megelőzően a minőségbiztosítónak érdemes
előkészítő tanulmányt készítenie. Az előzetes tanulmányban
felmérésre kerülnek a megrendelői igények, illetve az, hogy a
beruházás mely egyéb futó vagy lezárt beruházásokkal lesz
kapcsolatban, illetve mely rendszerekre lehet hatással.
Ezzel elkerülhető a redundancia, illetve gazdaságosabban
kivitelezhető a beruházás. Gyakori hiba ugyanis, hogy a
beruházó nem gondol arra, hogy az új megoldás hogyan
kapcsolható össze a meglevő rendszerekkel, illetve előfordul
az is, hogy valamely funkciót több beruházás keretei között is
megpróbálnak megvalósítani.
Minőségmenedzsment alapelvek 6
Regresszió:
„Amikor kijavítasz egy hibát,
egy csomó új hibát hozol létre.”
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Minőségmenedzsment
Minőségorientált projektvezetés
A beruházás megkezdésekor szintén külső szakértőnek kell
tisztázni a projektben részt vevő érintett szervezetek érdekeit,
és a beruházás kezdete előtt kommunikálni a résztvevők
számára, hogy kinek miért válik hasznára a beruházás. Ezzel
elkerülhetők a későbbi érdekellentétek, és általános támogatottsággal, gördülékenyen fut majd a projekt.
Minőségmenedzsment alapelvek 7
Nem minden prezentáció sikeres!

A beruházás kezdetén kialakított, a megrendelő és a beszállító által egyaránt jóváhagyott Minőségbiztosítási terv kidolgozása a külső szakértő feladata. A tervnek tartalmaznia kell
a beruházás iránt támasztott külső és belső igényeket, valamint figyelembe kell vennie a törvényi követelményeket, az
európai uniós direktívákat, a megrendelő és a rendszer felhasználói által támasztott igényeket, a nemzetközi és hazai
szakmai ajánlásokat, szabványokat és a témában rendelkezésre álló legjobb gyakorlatot. A Minőségügyi tervnek ezenkívül
tartalmaznia kell azt a feltételrendszert, amelynek alapján a
beruházás egyes fázisai átvehetők, illetve az egész termék
készre jelenthető, és a fejlesztés lezárható. A feltételrend170

szerhez mellékelni kell a projekteredmények értékelésének
rendjét is, így az érintettek a folyamat lezárásakor közösen
elfogadott elvekhez igazodva vizsgálhatják a projekt eredményeit. A minőségbiztosítási tervet el kell fogadnia a projektben részt vevő minden érintettnek, még a beruházás megkezdése előtt.
Minőségmenedzsment alapelvek 8
Készülj specifikus eszközökkel a különböző helyzetekre!

A beruházás a minőségügyi terv jóváhagyását követően
indul, és ezzel a minőségmenedzsment egyik legnagyobb
kihívást jelentő fázisa is elkezdődik. A nagy komplexitású
fejlesztési projektekben jellemzően több szervezeti egység,
számos alvállalkozó és külső szakértő vesz részt. A projektcsapat tagjai különböző szakmai területekről és szervezetektől érkeznek, így meglehetősen különböző kompetenciákkal
és munkakultúrával rendelkeznek. A független minőségbiztosító feladata, hogy elősegítse a minden érintett számára világos kommunikációt és gördülékeny információáramlást a
munka teljes menete alatt. A jó minőségbiztosító egyik legnagyobb értéke az, hogy képes előre felmérni és a munkában
részt vevő csapatok számára jelezni a projekt során felmerülő
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Minőségmenedzsment
lehetséges buktatókat, valamint kezelni a kockázatokat. Így a
beruházás simábban, kevesebb konfliktussal valósulhat meg.
Gyakran vezet vitás kérdésekhez az ilyen jellegű projektek
során, hogy időközben változik a megrendelő célja, és ezzel
az igényei is. Ilyen esetekben a minőségbiztosító feladata,
hogy a lehetséges megoldási alternatívák feltárását követően
segítsen kidolgozni a minden érintett számára elfogadható
leghatékonyabb megoldást.
Minőségmenedzsment alapelvek 9
Az előrejelzés és az optimalizálás komplex feladat!

A fejlesztési szakaszban a minőségügyi szakértő felelőssége,
hogy kiszűrje és felmutassa a fejlesztés eredményességét
veszélyeztető anomáliákat. Ezek az anomáliák adódhatnak
egyebek között szakmai felkészületlenségből, emberi mulasztásból, meggondolatlan költségoptimalizálási kísérletből vagy
helytelen szakmai döntésekből, tervezési hiányosságból. A
fenti kockázatok időben való kiszűrése, kezelése és a projektet fenyegető tényezők eliminálása pénzben, időben és energiában hatalmas megtakarítást jelent a megbízónak, nemcsak
a projekt időtartamára, hanem a későbbiekben is.
A minőségbiztosító igen jelentős szerepet tölt be a fejlesztés
implementálása, bevezetése folyamán is. A bevezetés előtt az
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egyik legjelentősebb feladat a tesztelés. Az elkészült fejlesztést alaposan meg kell vizsgálni a funkcionalitás, a kiszolgáló
környezet és a terhelhetőség szempontjából, ellenőrizni kell,
hogy extrém körülmények között is beválik-e, és felhasználói
szempontból is tesztelni kell. Itt derül ki, hogy vajon tényleg
azt tudja-e a rendszer, amire szánták. Addig nem szabad
élesíteni, amíg a tesztek alá nem támasztják, hogy a kifejlesztett megoldás minden minőségi kritériumnak megfelel.
Élet a projekt után
A bevezetést követően a minőségbiztosító felügyeli az egyes
verziófrissítések, javítások fejlesztését és bevezetését, abból a
célból, hogy a rendszerbe való beavatkozás ne okozhasson
problémákat az éles üzemben. Az új rendszerekkel a legtöbb
probléma az éles üzem első heteiben következhet be, így a
minőségi felügyelet a beüzemelést követő első időszakban
feltétlenül szükséges.
Léteznek olyan beruházások, amelyeknél a beüzemelést
követően hosszabb távon is szükséges a független szakértő
folyamatos jelenléte, annak érdekében, hogy a rendszer biztonsága, az üzem folytonossága garantálható legyen. Más
esetekben a független szakértő az éles üzemet esetenként
auditálja, hogy a beruházáskor átadott rendszer minősége
több éves távlatban is garantálható legyen. Újabb modulok
fejlesztésekor vagy az üzemeltetést támogató infrastruktúra
változtatásakor a szakértő jelenléte szintén elengedhetetlen.
Bár a minőségbiztosító nem csodafegyver, a tapasztalatok azt
mutatják, hogy amennyiben az informatikai beruházásban érdekeltek megértik és elfogadják e szerepkör jelentőségét, a
beruházó rengeteg pénzt, a szállító pedig számottevő energiát
tud megtakarítani a külső szakértő segítségével. Nem utolsó
szempont az sem, hogy ezekben az esetekben van objektív
felelős, aki a beruházás sikeréhez a nevét adja, és aki probléma esetén vállalja a felelősséget.
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Adatlopás – Pendrive-ok

50. „A TÖRTÉNELEM ARRA TANÍT, HOGY AZ
EMBERISÉG SEMMIT SEM TANUL A
TÖRTÉNELEMBŐL”
Frankó-Csuba Dea, KÜRT blog (http://www.kurt-blog.hu/)

Érdekes hírt olvastam a pendrájvok és a vállalati információbiztonság kapcsolatáról. (http://hirek.prim.hu/cikk/71539/)
Sok-sok éve szajkózzuk, hogy e problémakör nem kap megfelelő figyelmet. Néhány éve kifejlesztettük és piacra vittük a
Data Defender (DD) szoftverünket, amely a számítógépből
való adatmásolást központilag felügyeli. Viszonylag sokat
adtunk el ebből a központilag menedzselhető termékből,
mégsem váltotta meg a világot. Pedig nagyon szerettük volna.

Azóta „a helyzet fokozódott” – Virág elvtársat idézve. Hiszen
amikor a DD-t fejlesztettük, az 1 gigás pendrájv még igazi
nagy újdonság volt, ma már a 32 gigabájtos sem ritka, a piaci
verseny is öldöklőbb, és körülöttünk a világ sem lett kevésbé
kockázatos – tehát mérhetetlen mennyiségű adat lopására
alkalmas eszköz lehet minden halandó tulajdonában. Ezek
után nem meglepő, hogy szinte naponta hallani adatlopások174

ról, visszaélésekről, nemcsak a vállalati, hanem az ilyen
szempontból sokkal érzékenyebb állami/titkosszolgálati
területekről is. Ráadásul az eseteknek minden bizonnyal csak
egy kis része kerül nyilvánosságra.
A fent említett cikk szerint még ma sem általános, hogy
legalább szabályozás szintjén próbáljanak tenni valamit a
vállalatok az adatlopás e rendkívül egyszerű módja ellen. A
komplexebb védelmi rendszerek – mint pl. a DD – alkalmazása pedig már jóformán szóba sem kerül. Tény, hogy a
szigorú védelmi rendszereket a felhasználók nem kedvelik
túlságosan – hja, hiszen korlátozza a mozgáskörüket, és kicsit
kényelmetlenebbé teszi az engedélyezett adatmásolást is –,
cserébe viszont a szervezet minimálisra csökkenthetné ez
irányú kockázatait.
Az itt idézett felmérés Angliában készült. És mi mire várunk?

Zsilinszky Sándor
az Információmenedzsment Megoldások üzletág vezetője
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51. „ELMÉLET: MINDENT TUDUNK,
DE SEMMI NEM SIKERÜL.
GYAKORLAT: MINDEN SIKERÜL,
DE SENKI SEM TUDJA, MIÉRT.
VALÓSÁG: SEMMI SEM SIKERÜL,
ÉS NEM TUDJUK, MIÉRT.”
Érdekes adatvesztési esetek a KÜRT praxisából
Lejegyezte Kürti Sándor, Fabiányi Gábor.

1.
Nagyon sok olyan felhasználó van, aki ha laptopot lát, reflexszerűen azonnal emilezni, internetezni, csetelni, fészbukozni
stb. kezd. Repülőn, motorháztetőn, kirándulás közben vagy
akárhol máshol. A téli időszakban azonban sokan veszítik el
adataikat a laptop „hidegindítását” követően. Hosszabb ideig
tartó hidegben való tároláskor az adathordozó fizikai tulajdonságai megváltoznak.

Ez a változás a precíziós adathordozó eszközt sérülékennyé,
akár működésképtelenné is teheti. A másik probléma ilyen
esetekben a kondenzáció. A meleg helyiségbe vitt hideg
eszköz belsejében a levegő nedvességtartalma víz formájában
176

kicsapódik. Ha ilyenkor bekapcsoljuk az eszközt, a víz okozta rövidzárlatok tönkretehetik az elektronikát.
A sérülés típusától függően ilyen esetekben is van lehetőség
adatmentésre. Az adatvesztés azonban elkerülhető, ha a lehűlt
számítógépet addig nem kapcsoljuk be, amíg szobahőmérsékletre fel nem melegszik. Az ilyen jellegű törődést amúgy
bármilyen elektronikai eszköz meghálálja.
2.
Egy hivatal szervere 10 éve megállás nélkül ketyegett a
szerverszoba mélyén. A rendszergazda felkért bennünket,
hogy készítsünk biztonsági másolatot a tárolt adatokról. A
másolatokat elkészítettük, a számítógépet leállítottuk, majd
újra-indítottuk. Ekkor a tápegység zárlatos lett, a gép kigyulladt. Mi történt volna akkor, ha a leállítás nem a biztonsági
másolat készítése után történik? A fentiekből adódóan a „ne
változtass azon, ami működik” állítás az informatikában
sajnos nem mindig érvényes.

Egy lefordíthatatlan, viszont nagyon jó szóvicc…
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3.
Péntek éjszaka egy autógyár informatikusa hívta a forróvonalunkat. Az irányító számítógép hibája miatt az egyik gépsor
leállt. Itt szerelték volna a kormánykerekeket az autókba.
Szerencsére a gyárnak volt „katasztrófa-elhárítási terve
(DRP)”, és ebben a tervben az adatmentő szakember kihívása
is szerepelt a lehetséges problémamegoldások között. A
lényeg: az adatmentés vasárnap estig befejeződött, hétfőtől
minden autóba (ismét) kormány került. ☺
4.
Interneten olvashatunk arról, hogyan lehet meghibásodott
winchesterekről egyszerű módszerekkel adatot menteni.
„Dobjuk le a meghajtót 2 méter magasból az élére” szól az
ajánlás arra az esetre, ha a winchester nem hajlandó a tárcsákat forgatni. „Bizonyára az olvasófejek tapadtak rá a lemezekre” mondja a távdiagnózis megfogalmazója, és feltételezi,
hogy a 2 méter magasból leejtett eszközt a földre éréskor
éppen akkora ütés éri, amitől a fejek éppen eltávolodnak a
lemezektől, de sem a fejek, sem a felületek nem sérülnek
meg, és a fejek meg a lemezek közötti geometria is változatlan marad. „Ha a motor képes megforgatni a lemezeket, és az
adatok még mindig nem olvashatóak, akkor tegyük a hűtőszekrénybe az eszközt 40-50 percre, így a meghibásodott
integrált áramkörök rövid időre üzemképesek lesznek” mondja a következő jó tanács.
Biztosak vagyunk abban, hogy a fenti próbálkozások száz
esetből egyszer-kétszer valamilyen szintű megoldást adhatnak. Abban is biztosak vagyunk (mert ebben napi gyakorlatunk van), hogy a fennmaradó esetekben is nagy valószínűséggel megoldható az adatmentés, csak lényegesen
drágábban, és az eredeti állapothoz képest lényegesen kevesebb adatmennyiségre. Mi nem földhöz vágással és lefagyasztással gyógyítunk, hanem mikroszkóp alatt, speciális
technológiákkal és eszközökkel.
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5.
Egy sebészorvos vált az ügyfelünkké. Hibát észlelt az adattárolója működésében, és határozott elképzelése volt a hibaelhárításra. Szétszerelte a winchestert, és a benne lévő lemezeket DVD olvasóba helyezte, adatolvasási célból. Azonban a
DVD olvasó tökéletesen alkalmatlan a winchester típusú
adattároló jeleinek olvasására. A két eszköz jeltárolási módjának fizikája alapvetően eltérő, és ami talán még meglepőbb,
az adattárolások logikai rendszere is különböző.

Egy hasonlóan eredeti elképzelés: CD a floppy meghajtóban
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Az „operáció” eredménye, pontosabban eredménytelensége
súlyos adatvesztés lett. Ügyfelünk „különlegessége” még
abban is megmutatkozott, hogy hivatalos szakvéleményt kért
tőlünk arról, hogy a mágneses jeleknek és a lézerrel letapogatott jeleknek az olvasása miért nem kompatibilis.
6.
A rendőrség egy panelház hatodik emeletén tartott házkutatást. Olyan cég után nyomoztak, amely elektronikus csalások
elkövetésével volt gyanúsítható. A nyomozók a lakás átvizsgálása után kisétálva a panelházból, a kocsijuk felé tartva, a
földön heverő merevlemezekre bukkantak. A lemezeket a 18
méteres szabadesés némileg megviselte, komoly fizikai sérüléseket szenvedtek. Az adattárolók hozzánk kerültek, az
adatmentés sikeres volt. A nyomozók szoros kapcsolatot
találtak az adatok és a hatodik emeleten lakók tevékenysége
között, melyet a büntetőeljárás során fel is használtak. Úgy
tűnik, a mágneses jelek eltüntetésére az adattároló hatodikról
való kihajítása nem a megfelelő mód.
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7.
Európában a hegymászóknak a svájci Eiger-hegy jelenti az
egyik legkomolyabb kihívást. Az emberek szinte kizárólag
azért utaznak oda, hogy életük legizgalmasabb kalandját
éljék át. Mi azon kevesek közé tartozunk, akiknek nem kellett
a hegyhez menni, az Eiger jött hozzánk. De ez az eset nekünk
is komoly kihívást jelentett.
A hegy és gleccsere együtt érkeztek, egy nagy adag sárba
ágyazott merevlemez formájában. A hegy lábánál egy svájci
utazási iroda a pincében tárolta a szerverét. A kiadós esőzések következtében az Eigerről lezúduló sár és víz ezt a pincét
(is) elárasztotta. A sár, a víz és a merevlemez szoros kapcsolatba kerültek, amíg hozzánk eljutottak. A mi első feladatunk
e szoros kapcsolat megszüntetése volt. Az adattároló felületekről már csak a vizet és a korrodált részeket kellett eltüntetnünk. Az utazási iroda azóta székháza legfelső emeletén
tárolja a szervereit.
8.
Egy német cég tulajdonosának elege lett abból, hogy a szerverszobában a tisztaság nem üti meg az általa elvárt szintet.
Elhatározta, hogy megmutatja a takarítószemélyzetnek, mit
nevez ő tisztaságnak. Közösen fényesre pucolták a helyiséget, és már azt hitték, készen vannak. Ám ekkor főhősünk
pillantása a szerverben lévő merevlemezek fiókjaira tévedt,
és megrökönyödve észlelte, hogy vastag porréteg fedi a
fiókok rácsait. A tulajdonos elkezdte kihúzni a fiókokat,
egyiket a másik után. A szerverben ugyan hibatűrő adattároló
rendszer működött, amely a rendszert alkotó merevlemezek
közül néhánynak a kiesését még kompenzálta volna, de ilyen
romboló hatású portalanító műveletre nem készítették fel.
Adatvesztés következtében a szerver összeomlott. A KÜRT
német leányvállalatánál (KUERT Datenrettung GmbH) dolgozó mérnökeinknek három napjukba került a szerveren
tárolt adatok helyreállítása.
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Adatmentés top 10
9.
Egy norvég ügyfelünk igyekezett információt szerezni gyanúsan viselkedő számítógép-meghajtójáról. Takarékos ember
lévén úgy döntött, először telefonon próbálkozik, és csak
akkor küldi el a meghajtót magyarországi laboratóriumunkba,
ha nincs más megoldás. A telefonos próbálkozás nála azt
jelentette, hogy szakemberünkkel meghallgattatta az adattárolója nyekergő hangját. Nos, ez volt az utolsó mozzanat a
merevlemez életében, ekkor darálódtak le végérvényesen a
tároló felületről az adatok. Kollégánk válasza rövid és tömör
volt: „Most már jó eséllyel nem lehet menteni az adatokat”.
Noha az ügyfél elküldte hozzánk az adathordozót, sajnos
kollégánk távdiagnózisa igen pontosnak bizonyult.

Egy mágneses rétegétől alaposan megfosztott merevlemez

10.
Néhány hónapja kaptunk egy adattárolót, amelynek belsejében először valamilyen vajas tészta maradványait és ujjlenyomatokat találtunk. Adatot persze ezek után már nem
nagyon. A csalódott megrendelőnek mindössze azt tudtuk
tanácsolni, legközelebb időben forduljon szakemberhez,
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ahelyett, hogy értékes adatait lecseréli saját ujjlenyomataira
és a vacsora maradékára.
Alapszabály, hogy a meghibásodott meghajtót házilag kinyitni tilos. A meghajtóban találhatók azok a lemezek, melyek
tárolják az adatokat. Akár egy porszemnyi szennyeződés is
végérvényesen tönkreteheti a tároló felületet és az azon lévő,
egyébként még menthető adatokat.

Öt alapszabály az adatvesztések elkerülésére
1. Tárolja adatait többfajta adathordozón és több helyen. Minél gyakrabban készít biztonsági másolatot
merevlemezre, CD-re, DVD-re, annál kisebb lesz az
esélye az adatvesztésre (viszont annál nagyobb lesz
az esélye annak, hogy ellopják az adatait. ☺)
2. Soha ne tartsa adatai biztonsági másolatát FLASH
memórián, mert az nem alkalmas munkatárként való
használatra.
3. Ha a merevlemez gyanús hangot ad, vagy bizonytalanul indul, azonnal állítsa le, és forduljon szakemberhez.
4. Az otthoni adatmentési kísérletezés kockázatos, és
végleges adatvesztéshez vezethet.
5. A merevlemezen tárolt adatok biztonságos adatmentéséhez elengedhetetlen a tisztaterű laboratórium és a
felkészült szakember.
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52. „NEM KELL MEGÉRTENÜNK A VILÁGOT,
ELÉG, HA ELIGAZODUNK BENNE”
Kürti Sándor: „Vállalkozások válsághelyzetben” konferencia
2008. december 4., Corvinus Egyetem

A KÜRT menedzsmentjének főfoglalkozása a KÜRT életben
tartása és folyamatos fejlesztése. Ebben az értelemben úgy
képzeljük el a vállalkozásunkat, mint az evolúciós folyamat
egy(ik) boldog résztvevőjét.
Azért hangsúlyozom a „boldog” jelzőt a működő vállalkozásunkra, mert e szó jelen idejű értelme az, hogy „élő”. Aki
pedig nem vehet részt az evolúciós folyamatban, arra a „boldog” jelző múlt idejű formája igaz, ez pedig a „megboldogult”.
A válsághelyzet alapja a piaci lehetőségek beszűkülése. Ez az
állítás globálisan igaz, de sajnos a KÜRT nem olyan jelentős
piaci szereplő, akit a saját termékei szorítanak ki a piacról.
Magyarán: amíg a versenytársaink képesek eladni termékeiket, azért, mert az ő termékeiket a vevő jobban szereti, mint a
miénket, addig nekünk egyetlen dologra kell koncentrálnunk,
és ez nem a válság miatt való nyavalygás, hanem a vevő
megnyerése.
Alaphelyzetből elítélem a nyavalygást, mint viselkedésformát, mely a jelen válsághelyzet kísérője idehaza. Ugyanis a
nyavalygásnak nem látom a hozadékát. A döglött lovakat
próbáljuk áttolni az út túloldalára? De hiszen ott is rengeteg
döglött ló van, és onnan meg mihozzánk tolják azokat. Mi
értelme a döglött lovak helycseréjének?
Az evolúció alapkérdése a környezethez való alkalmazkodás
képessége. Gazdasági vállalkozás esetében a környezet maga
a piac. Ez a környezet most nagy változáson megy át. Nekünk egyetlen dolgunk volt eddig is (meg lesz ezután is):
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megérteni a környezetünk változását, és olyan értékeket
előállítani, amelyek a jelen és a jövő piacán kelendőek.
Szeretném elfogadtatni mindenkivel, hogy a válsághelyzetnek van „boldogságkomponense”. Ez pedig az átrendeződés
esélye. Ilyenkor azok, akik túlélnek másokat, akik felkészültek a változásra, akik ki tudják használni mások meggyengülését, akik a változásban felismerik a jövő piacát, azok nyerni
fognak, és nagy valószínűséggel a következő nagy átrendeződésig nyeregben lesznek.
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53. „AZ ALAPKUTATÁS AZ, AMIT AKKOR CSINÁLOK,
AMIKOR NEM TUDOM, HOGY MIT CSINÁLOK”
A Vállalatépítő Szerkesztőség riportja Kürti Sándorral

Hogyan alakult a KÜRT fejlődése a kezdetektől?
1989-ben született a KÜRT, ekkor volt az első pillanat, amikor az „újkorban” ismét legálisan lehetett magánvállalatot
alapítani. A legnagyobb magyar informatikai vállalatoknál
(KFKI, MOM, EMG) már foglalkoztak mágneses adattárolással, annak kutatás-fejlesztésével. Ezek a nagy állami vállalatok ugyanebben az időszakban mentek csődbe. Az onnan
kivált mérnökök alapították a KÜRT-öt. Mi mágneses adattárolók (winchesterek) javításával kezdtük. Ebből nőtt ki az
adatmentés, később az információbiztonsági üzletágunk. Az
első évben 6 millió forintos fedezetünk volt 660 ezres adózott
eredmény mellett. Ma 2,5 milliárdos a fedezetünk és 350
milliós az eredményünk. Tizenketten kezdtük, ma százan
vagyunk. Van leányvállalatunk Németországban, Ausztriában, jelen vagyunk az Arab Emirátusokban és az Egyesült
Államokban. A németországi leányunk lefedi NyugatEurópát.
Milyen mérföldkövek voltak a vállalat építése szempontjából?
Üzleti modell, stratégia, szervezet, vezetés? Hogyan gondolkodik ezekről a területekről?
A cég természetes módon növekedett, szokványosan, ahogy
egy magyar kisvállalat tud nőni. Állandó tőkehiánnyal küszködtünk, mindig a saját eredményt visszaforgatva léptünk
tovább. Amikor beszállt volna a külső tőke, akkor már mi
nem akartuk, hogy beszálljon. Az adatmentési üzletág, illetve
a hozzá szorosan kapcsolódó információbiztonsági üzletág
hozta a szerves növekedést, de ez nem volt nagyon nagy
ütemű növekedés. A cég most éppen akkora, amekkorával
még túl tudunk élni. Belülről nézve már nagynak érezzük,
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kívülről viszont kicsi: vannak nálunk nagyobb cégek is ezen
a piacon. A nagyoknak nagyon nagy a versenyelőnyük. Több
bukásunk volt, elsősorban külföldi tapasztalatokat szereztünk
így. Nagyon sok sikerünk is volt, a cég összegyűjtött néhány
szép díjat: Magyar Innovációs Nagydíj 1994, Az év üzletembere, Az év menedzsere, A legjobb munkahely, Az egészséges munkahely, stb. Ezek olyan mérföldkövek, amelyek
valamit jelentenek, csak nagyon kell vigyáznunk, nehogy
belefeledkezzünk a saját sikerünkbe. Pillanatok alatt elmehet
mellettünk a „gyorsvonat”. Ezek az eredmények nagyon
múlandók, nem olyanok, mint egy olimpiai aranyérem. Az
olimpiai siker örökre szól, az üzleti sikereket naponta beérkező pénzben mérik, és minden nap meg kell küzdeni érte.

Van néhány téma, amelyekről szeretek beszélni, afféle veszszőparipáim ezek: például, hogy milyen a legjobb munkahely, milyen a legjobb szervezet. Ez az idők során világnézetté kovácsolódott, és a gerincét az általam legjobbnak tartott
műhelyekben formálták meg. Ezeket a műhelyeket úgy hívják, hogy Harvard, Stanford, MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Ezekbe a műhelyekbe úgy lehet a legegyszerűbben bejutni, hogy meg kell venni a tankönyveiket. Minél
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újabb a tankönyv, annál érdekesebb. Csakhogy nehéz a hármasugrást a harmadik ugrással kezdeni. Vissza kell lépni a
forrásokhoz – konkrétan az 1950-es, 60-as évekhez, hogy
teljes mélységében érthető legyen az egész rendszer. Az első
ilyen „mérföldkő” Peter F. Drucker, aki ma a világon legtöbbet idézett menedzserguru. Olvastam 6-8 könyvet tőle. Egyik
jobb, mint a másik, de nagyon nehezen érthetőek. Számomra
a leghasznosabb a The Essential Drucker, amelyet a korábbi
könyveinek összefoglalójaként írt meg. Az ő nézeteinek
mélyebb megértéséhez nem árt érteni az amerikai kultúrát
sem.
Drucker olyan fogalmi rendszert épít fel, amely számunkra
ismeretlen. Amikor vállalatot építünk, mivel nem ismerjük
ezeket a fogalmi elemeket, azt hisszük, hogy kihagyhatók.
Meggyőződésem – már öregkoromra győződtem meg erről –,
hogy ezek nélkül az elemek nélkül csak látszatvállalatot
tudunk építeni. Miről van szó? Olyan elemről például, amit
úgy hívnak, hogy kontribúció. E fogalom lényege: olthatatlan
vágyat kell érezni az iránt, hogy mi néhányan, valamilyen
üzleti, intellektuális és érzelmi kapcsolati rendszerbe kerülhessünk egy nagyon nemes cél érdekében. Hogy mi, mint
személyek és/vagy szervezetek, szövetségbe, ezzel valamifajta kontribúcióba, együttműködési formába kerüljünk. Ez
szöges ellentétben áll azzal, amit mi érzünk, amikor például
belépünk egy iskolába, belépünk egy szervezetbe. Mi eladni
akarunk, venni akarunk! Drucker rendszerében a piramis
csúcsán a vevő van – persze ezt mi is megtanultuk, de gondolatiságában ennél tovább nem tudunk lépni. „Ne a főnöködtől
várd el a biztos munkahelyet, hanem a vevődtől!” – mondja
Drucker, és ezt már nem nagyon értjük. Mindenkinek ajánlom a nemrégiben magyarul is megjelent Drucker mindennapra című kötetet. Ezt a könyvet Drucker tanítványai rakták
össze: „minden napra egy szervezeti dilemma”. Minden oldal
alján ott a kérdés, hogy: „Na, és te hogy gondolkodsz erről?”.
Jó, ha az ember megpróbál megküzdeni azzal a kérdéssel,
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hogy számára mit jelent a szociális felelősségtudat, számára
mi a családi vállalkozás lényege. Abban a pillanatban, amikor
ennek a mélyére akar nézni, elkezd gondolkodni erről, utánamegy, akkor kezd el kibontakozni az összkép.

A Stanford Egyetem professzorai összeraktak egy vállalati
modellt. Népszerűsítő formában megjelent Magyarországon
is: Jim Collins: Jóból kiváló. Ez a kutatócsoport górcső alá
vette a világ legjobb vállalatait. Azt mondták, hogy azok a
legjobb vállalatok, amelyek 15 éve folyamatosan bent vannak
a Fortune 500-ban*. A kiválóak pedig azok, akik nemcsak
bent vannak ebben az előkelő társaságban, hanem közben
még folyamatosan növekednek is. A bevételük, a cégértékük,
az adózott eredményük alapján növekvő eredményeket mutatnak, és 15 éves távlatban kiemelkednek a többiek közül.
A kutatók megnézték, hogy mi az, amitől egy vállalat jó, és
mi az, amitől kiváló. Mi az a „motor”, amitől ezek a vállalatok folyamatosan növekednek? Az „ötödik szintű vezetés” az
egyik ilyen tényező, az egyik alapérték. Milyen ez a vezetői
attitűd? „Vezetőnek lenni, az szolgálat, az alázat!” – a mi
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kultúránkban ezt még nem értjük. Másik elem, hogy a kiváló
vállalatok nagyon kevés dologgal foglalkoznak, nagyon
keskeny sávon utaznak, de nagyon célratörők. Ugyanakkor a
vizsgálatban egy kiemelkedő vállalatra ez nem volt ráhúzható, ez a GE volt. Ez az óriásvállalat, ahogy mondani szokták:
az űrhajótól a gombostűig mindent gyárt. A tudósok végül
rájöttek arra, hogy ez a cég sem kivétel. Nagyon egyszerű
modellel dolgozik, csak a modell egyszerűségében a lényeg
egy szinttel fentebb van, mint ahogy először gondolták. A GE
egyszerűen megvásárolja a legjobb menedzsert, és aztán
hagyja, hogy lényegében azt csináljon, amit akar. Ez a vállalat „sündisznó-elve” – ez a kifejezés egy amerikai gyerekmeséből ered.

Az MIT legvilágítóbb oszlopa Peter Senge. Az ötödik alapelv
alapmű, kötelező olvasmánnyá tenném mindenkinek. Ebben a
humán erőforrás fontosságát emeli ki. Lényege, hogy milyen
az a tanuló szervezet, amely önmagát képes fejleszteni és
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egyre jobbá tenni. Milyen feltételrendszere van, milyen környezetet kell előállítani ehhez?
A BSC** az a szemlélet, amit még nagyon fontosnak tartok.
Ez a Harvard produktuma, Robert S. Kaplan és David P.
Norton nevéhez fűződik. Az a rendszer, amelyet a KÜRT
összerakott, ehhez szorosan kapcsolódik. Meggyőződésem,
hogy a KÜRT eredményeinek kilencven százaléka a fenti
elvek alkalmazásából ered.
Az elmúlt évek sikerei, kudarcai, örömei, bánatai arról szóltak, hogy ki tud-e építeni a mi csapatunk egy egységes kommunikációs rendszert. Olyan rendszert, amelyben ugyanarról
ugyanazt hisszük, és ugyanazt is mondjuk. Tudomásul kell
venni, hogy egy bizonyos döntési pont után, a projektnek egy
bizonyos pontja után, bárki bármit már nem kommunikálhat!
Megszűnnek a szabadsági fokok, mert meglétük félrevezető,
és óriási károkat okozhat. Az egész széteshet. A döntés után
kötelező az egységes álláspontot képviselni.
Mi ötdimenziós rendszerben gondolkodunk. Ezt úgy nevezzük, hogy ez a KÜRT értelmezési tartománya. Ami ezen
kívül van, az már nem a KÜRT, és gazdasági értelemben nem
fontos számunkra. Minden dimenziónál, minden lételemnél
kötelező megmondanunk, hogy milyen elemeket és mennyire
tartunk fontosnak. Innentől számítva minden stakeholdernek
(érintettnek) ugyanazt kell kommunikálnia az adott vonatkozásban. Nem szabad ezt megszegni, mert aki megszegi, az
nem tesz jót nekünk, sem a tulajdonosnak, sem a menedzsernek, sem a partnernek: az alapértékeket szegi meg!
Az öt dimenzió első eleme: Mi az érték, amit előállítunk? Ezt
ki kell tudni fejezni nagyon szabatosan és nagyon röviden. A
KÜRTnek három ilyen értéke van:
1) adatmentés – bekövetkezett egy informatikai katasztrófa, és a vevő hajlandó a kármentésért fizetni,
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2) informatikai biztonság – mit kell tenni azért, hogy
ne következzék be a katasztrófa, hogyan kell védekezni,
3) kutatás, fejlesztés – a fenti informatikai területeken
közvetlenül eladjuk külső félnek a kutatási, fejlesztési eredményeinket (például az adatmentési technológiánkat).
A második dimenzió: Hogyan állnak elő ezek az értékek, és
kik azok, akik előállítják? Ezek a csapataink: azok az önálló
szervezeti egységek, amelyek az érték előállításban részt
vesznek. A technológiai szolgáltatóink, a pénzügy, a HR stb.,
de a beszállítóink is idetartoznak. Mind nagyon pontos leírás
alapján végzik a feladatukat.
A harmadik dimenzió: Hogyan kezeljük az időt?
Az idő három diszkrét értékét határozottan el kell különíteni.
1) Van az időnek egy olyan része, amit úgy hívnak, hogy
operativitás. Most kell végrehajtani a feladatot! Ha most
nem mentek adatot, akkor a vevő elmegy, és nem kapunk
pénzt, oda az álmunk.
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2) Van egy olyan feladat, amit fejlesztésnek hívunk. Most
kell azzal is foglalkozni, de ez a történet arról szól, hogy
„holnap” mit akarok eladni! Holnap nem eladható a mai
termék, mert nagyon gyorsan fejlődik az iparágunk.
3) Van egy harmadik része is az időnek, ami a holnaputánról szól. Ez: a stratégia! A legjobb cégek látják a
stratégiájukat, látják a jövőképüket. Visszafelé indulva: a
stratégiából le tudják vezetni a fejlesztési irányaikat, és a
fejlesztéseikből levonják a mai operatív teljesítményt.
Aki így működik, az sokkal versenyképesebb, mint aki
ezeket az elemeket nem építi be a rendszerébe.

A negyedik dimenzió: Hogyan lehet az evolúció nagyszerű
értékeit beépíteni ebbe a gyorsan változó világba? Az evolúciónak három és fél milliárd éve volt azokat a gyönyörű
tüneményeket kialakítani, győztesnek kikiáltani, amelyek
most körülvesznek minket. A vállalatok építésénél ennyi
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időnk nincs, nem lehet a projekteket szabadjára engedni, és
majd a legjobb győz. Hanem tessék jól tervezni, aztán jól
végrehajtani, aztán tessék a tervet összehasonlítani a végrehajtással, utána tessék intellektuális tevékenységgel végiggondolni, hogyan lehetne jobbítani! A következő lépésnél
már jobb tervet leadni, jobban végrehajtani, jobban/jobbat
ellenőrizni. Ezt a spirált kell folytatni! Visszajutottunk a
Peter Senge által közvetített tanuló szervezethez. Tanulásra
kell kényszeríteni a szervezet, hogy mindig jobban és jobban
működjön! Ezt a negyedik dimenziót rá kell ültetni a többire,
minden mindennel összefüggésben van.
Az ötödik dimenzió a legnehezebb: a humán tényezővel van
kapcsolatban. A szakirodalom kézenfekvő fogalmak beépítését javasolja a vállalat működésébe, mint csapatmunka, felelősségteljes gondolkodás, felelősségteljes cselekvés, bizalom,
lojalitás, szociális felelősségtudat. Ezek a fogalmak alapértékek. Jim Collins így figyelmeztet: „Jól nézd meg, hogy kit
veszel fel az autóbuszodra!” Azért autóbusz, mert ez nem
„one man show”, mint a versenyautó egy sofőrrel. Itt sok
embernek kell értéket előállítani. Nagyon meg kell nézni,
hogy tényleg felelősségteljesen gondolkodó egyének kerüljenek be a rendszerbe. Ha a rendszerben felelőtlenek vannak,
akkor agyon kell szabályozni, ám az agyonszabályozottság
nagyon korlátozza azokat, akik egyébként tudnák, miről szól
a történet.
A vezetésnek épp az a művészete, hogy meghatározzuk
azokat az arányokat, ahogyan ebben az értelmezési tartományban mozognunk kell. Meghatározni, hogy nekünk mi a
fontos!
Ha ezt az ötdimenziós rendszert valaki össze tudja rakni,
versenyelőnyre tesz szert. Mi 15 éve próbálkozunk ezzel.
Hisszük, hogy sokat tanultunk. Ez egy mátrix típusú szervezet. Egész másként kell gondolkodni például a felelősségekről. Minden témának öt felelőse van legalább, mert a téma
benne van egy öt irányú koordinátarendszerben. Nemcsak a
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technológus felelős azért, ha probléma van, nemcsak a marketing szakember felelős, nemcsak a menedzser, hanem
mindenki együtt, mert az erőforrásoknak együtt kell rendelkezésre állniuk ahhoz, hogy az értékünk előálljon.
E világnézeten belül kell a feladatainkat optimalizálnunk! Ezt
az igényünket egy 5 elemű célfüggvénnyel írjuk le. E célfüggvényünk, amelyet az előbb kifejtett értelmezési tartományra ráteszünk: (1) a profit, (2) a stratégiánk, (3) a fejlesztéseink, (4) a minőségmenedzselésünk és (5) a humánerőforrásunk menedzselése. Ezeket az elvárásainkat szeretnénk
együttesen „szélső értéken járatni”. Jószerivel számunkra a
vezetés mindennapi művészetét az jelenti, hogy ezen 5 függvény együttes szélső értékét megértsük és elérjük.
Elindították a KÜRT Akadémiát. Ezzel kapcsolatban mi a
koncepció?
Ez egy erősen velünk élő gondolat volt. Az elmúlt húsz év
alatt összegyűlt annyi ismeretünk, ami akadémiai szintű,
amiből üzletet lehet csinálni, ha eladjuk. Felmerül a kérdés,
hogy miért adjuk ezt el? Hiszen így a konkurenciát a nyakunkra húzzuk! Alapigazság, hogy a tudást nem lehet zsebre
rakni! Ha nem mi adjuk el, más fogja eladni. Hisszük, hogy
két témában akadémiai szintű tudást tudunk nyújtani. Az
egyik téma az információbiztonság. Itt két célközönséget
célzunk meg. Az egyik a vállalatvezető. Hogy tud a vállalatvezető ebben a nagyon bonyolult informatikai világban eligazodni? Muníciót kapjon arra, hogy az informatikája mekkora
kockázatot képvisel, és ezeket a kockázatokat hogyan tudja
kezelni! A másik célközönség rész a hackerek világa, ez lesz
a legális hackerek képzése. Fontos feladatnak tartjuk ebben
az elvadult informatikai környezetben azok kiképzését, akik
védik a szervezetek informatikai értékeit. Itt mindenki leteszi
az ujjlenyomatát. Ha valaki illegális hacker volt – azzal, hogy
belép a legálisak körébe, azonosítva lesz.
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Cégkultúra
Az Akadémia másik nagy témája, hogy hogyan kell a vállalatvezetést optimalizálni. Ez a coach képzés. Melyek azok a
tudások, amelyek a vállalatvezetőből hiányoznak? Melyek
azok az alapkérdések, amelyekről a korszerű vezetéstudomány szól? Olyan nagy szaktekintélyeket sikerült megnyernünk, mint például Mérő László, aki a magyar matematikai és
pszichológiai kultúra kereszteződésében remekműveket
alkotott. További nagy nevekkel nagyszerű oktatói gárda állt
össze!
* A szerkesztő megjegyzése:
A Fortune 500 egy vállalati lista, amely az Amerikai Egyesült Államok
ötszáz legnagyobb árbevételű, nyílt részvénytársaságát sorolja fel. A listát
minden évben a Fortune gazdasági hetilap szerkesztői állítják össze.
** A szerkesztő megjegyzése:
A Balanced ScoreCard (rövidítve: BSC) egy stratégiai vezetési eszköz
(keretrendszer). Magyarul a kiegyensúlyozott mutatószám-rendszer
elnevezés fedi le. Jelentősége a stratégiai irányítás és a kontroll összekapcsolásában áll, melynek során a pénzügyi mellett más nézőpontok és nem
pénzügyi mutatószámok is megjelennek.
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54. „KORUNK VÍVMÁNYA A FELESLEGES TUDÁS
SZÉLES KÖRŰ TERJESZTÉSE”
Az alábbiakban az információbiztonság (kártevő programok,
vírusvédelem és sérülékenység) szlengjéből adunk ízelítőt,
és saját szájízünk szerinti magyarázatot fűzünk hozzá. ☺
Összeállította: Dolánszky György

Kártevő program (malware)
Megváltoztatja a számítógép működésének menetét, anélkül,
hogy erről a felhasználó tudna. Sokszorosítja magát. Sokféle
kárt tehet, például megfertőzhet programokat, törölhet állományokat, dokumentumokat küldhet idegeneknek, vagy akár
a merevlemez tartalmát is törölheti. Vannak kárt nem okozó
programok, melyek „csak” terjesztik magukat, esetleg jelet
adnak magukról szöveg, kép vagy hang formájában.
Vírus (virus)
Szaporodásra képes program, amely fájlokat fertőz meg oly
módon, hogy hozzá másolja önmagát, és a program futását
magára irányítja. Ezzel sokszorosítani tudja önmagát, és a
legtöbb esetben kárt is okoz. A magyar szóhasználatban
vírusnak szokták nevezni az összes kártevő programot.
Féreg (worm)
Idegen állomány vagy felhasználói interakció használata
nélkül rendszerről rendszerre terjedő program, általában
valamilyen rendszerhibát használ ki a terjedéshez. A terjedési
módszere olyan hatékony, hogy pár óra alatt több millió
számítógépet meg tud fertőzni. Védekezni ellene a gyártók
által kiadott biztonsági javítócsomagok telepítésével és tűzfalakkal lehet.
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Trójai faló (Trojan horse)
Olyan program, amely valami másnak álcázza magát, mint
ami valójában. A trójai és a vírus közötti nagy különbség,
hogy az előbbi nem terjeszti magát, azaz a felhasználó közreműködését igényli, pl. e-mail mellékletre kattintást.

Hátsó ajtó (backdoor)
A felhasználó számára általában nem látható programelem,
amely a telepítés után távoli elérést tesz lehetővé külső támadó számára egy nyitott porton keresztül, és ezzel teljes kontrollt adhat a számítógép felett egy vagy több távoli számítógépnek vagy személynek.
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Logikai bomba (logic bomb)
Az informatikai rendszerben elhelyezett romboló szoftverkód, amely meghatározott feltételeknél lép működésbe.
Mobil vírus (mobile virus)
Mobiltelefonokat (smartphone) és kézi számítógépeket támadó kártékony program. Jelenleg a legtöbb mobil vírus a
Symbian operációs rendszert futtató készülékeket támadja. A
fertőzés MMS, WAP push üzenettel, Bluetooth vagy Infra
kapcsolaton, internetes letöltéssel, illetve a telefonhoz csatlakoztatott MMC kártyán keresztül terjed. A legtöbb esetben a
fertőzéshez a felhasználó közreműködése is szükséges,
ugyanis a nem hitelesített alkalmazás telepítésére adott engedélyünkkel mi magunk adunk lehetőséget a fertőzésre.
Rootkit (rootkit)
Eredetileg Unix operációs rendszerekre készítették, ahol
rendszergazdai (root) jog megszerzésével a számítógép feletti
irányítás átvétele volt a cél. A Windowsra írt rootkit alapvetően a kártevők elrejtésére szolgál, például azért, hogy a
vírusvédelmi alkalmazás ne vehesse észre jelenlétüket. A
rootkit önmagában nem feltétlenül veszélyes, a valódi fenyegetést a segítségével elrejtett férgek, vírusok, kémszoftverek,
vagy a PC-ket illetéktelenek számára megnyitó egyéb kártevők okozzák. A rootkit önmagától nem képes terjedni, csak
akkor települ a számítógépre, ha az már korábban valamilyen
módon kompromittálódott.
Kémprogram (spyware)
A felhasználó engedélye nélkül különféle tevékenységeket
hajt végre, például személyes adatokat gyűjt, vagy módosítja
a számítógép konfigurációját.
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Szponzorált program (adware)
Általában a felhasználó aktív, de nem tudatos közreműködése
révén kerül a számítógépre, és emiatt nem lehet egyértelműen
az illegális programok közé sorolni. Jelenlétére a felbukkanó
reklámok, a webböngésző kezdőlapjának, keresési beállításainak megváltozása, illetve új eszköztár megjelenése utal.
Kéretlen levél (spam)
Minden olyan elektronikus levél, amelyet a címzett nem kért.
Leggyakoribb előfordulási formája a kéretlen reklám. Az
ilyen küldemény gyakran még betolakodót (vírust) is hordoz.
A levél feladója, tárgya és szövege olyan gyakran változik,
hogy ezek szűrése egyszerű minta alapján nem lehetséges.

Beugrató levél (hoax)
Az emberek jóhiszeműségére építve hatalmas levélforgalmat
generál, ezzel a levelező rendszereket lassítja, szélsőséges
esetben lebénítja. Kártékony programot nem tartalmaz (ha
tartalmazna, akkor malware-nek hívnák).
Sérülékenység (vulnerability)
Biztonsági rés, amely hibás szoftverre vagy beállításra vezethető vissza. A sérülékenységek kihasználásával a támadó
általában magasabb jogosultsági szintet ér el, nem ritka az
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sem, hogy így át tudja venni az irányítást a kellő védelem
nélküli rendszerek felett. A napvilágra került biztonsági
hiányosságokat egyre rövidebb időn belül követi a hibát
kihasználó program (exploit) megjelenése.
Retrovírus (retrovirus)
Kifejezetten vírusvédelmi programokat támadó vírus, célja a
vírusvédelem megszüntetése.
Exploit
Egy sebezhetőség kihasználására alkalmas segédprogram
vagy kódrészlet. Az exploitokat tipikusan a hackerek készítik, hogy egyszerűbben támadhassák meg a sebezhető rendszereket. Léteznek úgynevezett proof-of-concept exploitok is,
amelyek kizárólag a biztonsági rés meglétének és kihasználhatóságának bizonyítására szolgálnak, de semmilyen kártékony műveletet nem végeznek.
Sérülékenységi ablak (window of vulnerability)
A sérülékenység felfedezése és az első dokumentált támadás
megjelenése közötti időtartam. Az ablak időtartama egyre
rövidebb; 2000-ben még több hónap volt, 2005-ben már csak
pár nap, 2010-ben már csak néhány óra. Láthatóan jelentősen
csökkenthető a biztonsági kockázat azzal, ha a biztonsági rés
észlelése és a biztonsági intézkedések megtétele közötti időt
igen rövidre szabjuk.
Hacker
Egykor szakembert jelentett, aki a számítógépet, a programokat alaposan ismerte, és azok tökéletesítésén fáradozott.
Napjainkban a „hacker” szót inkább a tudásával visszaélő,
tipikusan számítógépes rendszereket feltörő szakember megnevezésére használjuk. A hazai köznyelvben az angol hacker
és cracker szavak rokon értelmű kifejezésekként szerepelnek,
jóllehet jelentésük eltérő.
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Cracker
Szoftverek másolásvédelmét visszafejtő, majd e másolásvédelmet megszüntető szakember. Gyakran a honlapokat, számítógépes rendszereket feltörőket is crackernek hívják.
Script kiddie
Képzetlen, mélyebb szakmai ismeretekkel nem bíró hacker, aki
az internetről letölthető programokkal tör fel rendszereket.
Honlapcsere (deface)
Webkiszolgáló feltörésével a honlap tartalmának megváltoztatása (általában a kezdő oldal lecserélésével).
Memória-túlcsordulás (buffer overflow)
Szoftverhiba, tipikus biztonsági rés: a támadó egy olyan
adatcsomagnak álcázott programot küld a rendszernek, amely
végrehajtódik, így átveheti az irányítást a megtámadott számítógépen. Hasonló szoftverhiba a stack overflow.
Cross-site scripting (XSS)
Webkiszolgálókat, alkalmazásokat érintő sérülékenység. A
böngésző címsávjába vagy a webes alkalmazás adatbeviteli
mezőjébe egy speciális internet cím beírása olyan területekhez, fájlokhoz engedhet hozzáférést, amelyek közvetlenül
nem elérhetők. Az ilyen biztonsági hiba kihasználását a tűzfal
beállításával általában nem lehet kiszűrni.
SQL injection
Olyan biztonsági rés, melynek kihasználásával SQL parancsot lehet végrehajtani egy adatbáziskezelő rendszeren, tipikusan http szolgáltatáson keresztül. A hibát leggyakrabban az
okozza, hogy a fejlesztők a bemeneti mező értékét nem megfelelően vizsgálják, és ezáltal a támadó olyan részparancsokat
futtathat, melyek segítségével befolyásolni tudja az adatbázis-szervert.
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Legális hackelés (ethical hacking)
Szerződéses megbízással végzett sérülékenység-vizsgálat, az
informatikai rendszer biztonságának, sérthetetlenségének
felmérése. A folyamat célja a feltárt biztonsági rések javításával a magasabb biztonsági szint, biztonságosabb működés
elérése.
Adathalászat (phishing)
Illegális (on-line) adatgyűjtés, adatlopás. Kifejezetten személyes adatok, pl. bejelentkezési név és jelszó, bankszámlaszám, hitelkártyaszám megszerzésére irányul. Célja az illegális haszonszerzés.
Túlterheléses támadás (Denial of Service — DoS)
A támadó célja a szerver túlterhelése. Általában másodpercenként igen nagy számú, szándékosan hibás kéréssel érik el.
Miután az ilyen támadás egy-egy gépről indul, ezért a tűzfal
beállításával hatékonyan védhető. A beállítás, tűzfal típustól
függően, automatizálható is lehet.
Elosztott túlterheléses támadás
(Distributed Denial of Service - DDoS)
Olyan túlterheléses (DoS) támadás, amelyben a támadó sok
független gépet vesz rá (általában valamilyen féreg vagy
vírus segítségével), hogy kérésekkel árasszanak el egy szervert. Így a szerverre olyan sok kérés érkezik, hogy képtelen
kiszolgálni azokat, illetve a valódi kliensek nem tudnak a
szerverhez férni. A DDoS ellen nagyon nehéz védekezni,
hiszen a támadás nagyon sok gépről történik, amelyek fizikailag bárhol lehetnek az internen.
Behatolás-érzékelő rendszer (Intrusion Detection System)
Illetéktelen behatolás felderítésére szolgáló eszköz. Telepíthető közvetlenül szerverre, munkaállomásra, illetve hálózati
szegmensre is. Szerverre/munkaállomásra telepítve a futó
programok, nyitott portok adatforgalmának elemzésével
próbálja megállapítani a betörés tényét, míg a hálózatra
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telepítve a hálózati forgalom elemzésével, előre beállított
szabályok alapján azonosítja a támadást. Az ilyen rendszer a
támadás jelzésén túl aktívan be is avatkozhat, pl. módosíthatja a tűzfal beállítását. Fejlettebb formája az Anomaly
Detection System (ADS), amely megtanulja a normális
hálózati forgalom jellemzőit, és a szokásostól eltérő aktivitást
jelzi.
Süti (cookie)
Kis bináris vagy szöveges fájl, melyet a webszerver tesz a
felhasználó számítógépére, miközben az meglátogat egy
weboldalt. A sütit a későbbi látogatások alkalmával a
webszerver visszaolvashatja. Gyakran a felhasználó azonosítására, illetve az azonosítás után az azonosság tárolására
használják. Ha valakinek sikerül hozzájutnia, az bizalmas
adatokat szerezhet meg.
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Javítócsomag (patch, hotfix)
Adott szoftver-termék hibáinak kijavítására szolgáló programcsomag, amely új funkciókat is tartalmazhat. Ilyenek
például:
SP = Service Pack –javítás, új funkciókkal (Microsoft)
WU = Windows Update (Microsoft)
MU = Microsoft Update (Microsoft)
AU = Automatic Updates (Microsoft)
SUS = Software Update Services (Microsoft)
WSUS = Windows Server Update Services (Microsoft)
MSUS = Microsoft Software Update Service
MBSA = Microsoft Baseline Security Analyzer
SU = Software Update (Apple)
CLI = command-line install (UNIX, Linux, Solaris...)
PatchAdd és PatchRm
Javítócsomag telepítéséhez és eltávolításához használatos
program. A PatchAdd program a javítócsomag telepítése előtt
elmenti az aktuális verziót, így ha szükséges, a visszaállítás
könnyen elvégezhető. (Solaris)
Swinstall
Utasítás javítócsomag telepítéséhez (Hewlett-Packard UNIX)
Swlist
Program, listázza a telepített javítócsomagokat (HewlettPackard UNIX)
Up2date
Frissítések kezelésére szolgáló program, amely összehasonlítja a rendszerre telepített és a Red Hat honlapján található
verziót. (Red Hat Linux)
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Lépcsőházi gondolat

„- LEHETNE A VASÚTÁLLOMÁS KÖZELEBB A
FALUHOZ?
- IGEN, DE AKKOR MESSZEBB LESZ A SÍNEKTŐL.”
Kürti Sándor

Miután végigküzdötted magad e könyvecskén, Kedves Olvasó, kényelmesen hátradőlhetsz. Az információbiztonságról
lehullott a lepel. Mindent tudsz immár. E jóleső érzésedben
ne hagyd, hogy megzavarjon az alábbi gondolatkísérlet.
A legjobb szabályozó- és védelmi rendszer, amellyel valaha
találkoztam: a vegetatív idegrendszerem által menedzselt
jómagam. Például a májam, amióta az eszemet tudom, teszi a
dolgát, a szívem ugyanígy. A szimpatikus (nem vegetatív)
idegrendszeremmel szabályozott tudatom, vélt felsőbbrendűségével, folyamatosan támadja a számomra legértékesebb
rendszert, szerény személyemet. Pia, cigi, stressz, stb.
No jó, nem közvetlenül támad, de nem is védekezik tisztességesen, csak úgy ímmel-ámmal. A tervek már rég megszülettek, ám folyamatos végrehajtásukról, ellenőrzésükről szó
sincs. Jó, ha évente egyszer, úgy szilveszter táján születik egy
utasítás. És az év többi napján, órájában, percében?
Isten óvjon attól, hogy a vegetatív idegrendszerem egyszer
kikérje szabadságát, és ez időre átadja feladatait a szimpatikusnak, akár a legapróbb részletességű végrehajtási utasításokkal együtt. Ahogy magamat ismerem, egy órába se telne,
és elszúrnék valamit, még akkor is, ha tudatom tisztában van
vele, hogy ettől feldobom a talpam.
Ezek után milyen esélye van a tudatomnak, hogy egy számára nem létfontosságú rendszert, mint például az információbiztonságot, sikerrel menedzseljen?
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AMIRE IGAZÁN BÜSZKÉK VAGYUNK:
Business SuperBrands (2008, 2009, 2010)
Független szakértői bizottság döntése alapján a KÜRT 2008-ban,
2009-ben és 2010-ben is elnyerte a Business Superbrands címet.
Prizma Kreatív PR díj 2009 1. helyezett
A „KÜRT Akadémia, az intellektuális kalandtúra” című pályázatával,
piaci bevezetés és újra bevezetés kategóriában nyerte meg a díjat a KÜRT.
Napi Gazdaság Innovációs díj (2009)
A KÜRT középvállalat kategóriában elnyerte a Napi Gazdaság Innovációs díját az innováció érdekében kifejtett tevékenységéért.
"Legjobb főnök 2007" közönségszavazás (2007)
Kmetty József, a KÜRT vezérigazgatója nyerte el 2007-ben a Menedzsment Fórum "Legjobb főnök 2007" internetes közönségszavazás díját.
Gyurós Tibor díj (2007)
Kmetty József, a KÜRT vezérigazgatója az „Év Informatikai Cégvezetőjének” járó Gyurós Tibor díjat vehette át a KÜRT gazdasági fejlődésében
és sikeres külföldi terjeszkedésében vállalt vezető szerepéért. Dr. Kürti
Sándort, a cég elnökét az informatikáért tett erőfeszítéseiért a szakma
jubileumi „Pro IVSZ” különdíjban részesítette.
Europe's 500 (2006)
A KÜRT 2006-ban elnyerte a legdinamikusabban fejlődő vállalatoknak
járó Europe’s 500 díjat. Az elismerést a KÜRT azzal érdemelte ki, hogy
a megelőző években töretlen, Európában is kiemelkedő növekedési
ütemet volt képes realizálni.
Egészségbarát munkahely (2006)
OEFI és az Egészségügyi Minisztérium a Népegészségügyi Program
keretében kiírt pályázaton elnyertük az egészségbarát munkahely címet.
Egészséges Munkahely AmCham Best Practice díj (2005)
A KÜRT által a dolgozók számára biztosított kiváló színvonalú munkakörülményeket Egészséges Munkahely Best Practice AmCham Díjjal
jutalmazta az Amerikai Kereskedelmi Kamara.
Legjobb Munkahely díj (2005)
Nemzetközi felmérésben a KÜRT bekerült a legjobb munkahelyek közé.
Családbarát Munkahely díj (2005)
Középvállalati kategóriában ért el első helyezést a dolgozók jó munkakörülményeinek biztosításáért és a családi szempontok szem előtt tartásáért.

Ernst & Young "Entrepreneur Of The Year® (Az év üzletembere)"
2004 üzleti díj
Dr. Kürti Sándor a díjat kreativitása, az innovatív ötletek megvalósulásához való személyes hozzájárulása, valamint a KÜRT-nél megvalósított
példaértékű szervezeti kultúra fejlesztésében elért sikereivel érdemelte ki.
Egészséges Munkahely AmCham díj (2004)
A KÜRT példamutató emberi erőforrás kezelését Egészséges Munkahely
AmCham Díjjal jutalmazta az Amerikai Kereskedelmi Kamara.
Széchenyi-díj (2004)
A műszaki és szellemi életben elért kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert eredményeiért Széchenyi-díjjal tüntették
ki dr. Kürti Sándort 2004-ben.
Versenyképes Termékfejlesztési díj (2003)
A Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ által alapított Versenyképes
Termékfejlesztési Díjat vehette át a KÜRT.
Innovációs díj (2002)
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002. évi Innovációs Díját
kapta meg a KÜRT az Informatikai Biztonsági Technológia (IBiT)
módszertanának és alkalmazás-technológiájának kidolgozásáért, valamint
a hazai és nemzetközi piaci bevezetéséért.
Üzleti Etikai díj (2002)
A Budapest Klub által alapított Üzleti Etikai Díjat 2002-ben a KÜRT
vehette át.
Gábor Dénes díj (1998)
A hazai műszaki-szellemi életben elért alkotó munkásságért Kürti Sándort
Gábor Dénes Díjjal tüntették ki.
Év Informatikai Menedzsere díj (1997, 1998)
A cégalapító Kürti János és Kürti Sándor 1997-ben, Kürti Sándor pedig
1998-ban is megkapta az Év Informatikai Menedzsere díjat.
Kalmár László díj (1995)
A számítógép-tudományban elért eredményekért a KÜRT munkatársait a
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság tüntette ki.
Magyar Innovációs Nagydíj (1994)
1994-ben a KÜRT nyerte el az év legjelentősebb hazai műszaki fejlesztésért, az adatmentési technológia kidolgozásáért járó Innovációs Nagydíjat.
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