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TEHETSÉGHÁLÓZAT TAGJAI AZ INFORMATIKA
SZOLGÁLATÁBAN – KIADÓI AJÁNLÁS

A digitális világ
hasznos területeit bemutató újdonságok, az
előadók lenyűgöző előadásai közben fogalmazódott meg bennem, hogy az
Inspiráció hasábjain az összes
tagunkkal és az
érdeklődő informatika tanárokkal is meg kell
ismertetni.

Nagy szakmai élmény volt számomra, a
Gábor Dénes Tehetségpont 2017. évi 8.
Tehetség Gáláján való részvétel, de
elsősorban nemcsak azért, mert érdeklődéssel hallgatták az ISZE Tehetségpont és az Informatikával a tehetségesekért Alapítványunk tevékenységéről
tartott bemutatómat, hanem azért, mert
félszáz, elkötelezett, magasan képzett,
érdeklődő és fiatalon már szakmai eredményeket felmutató volt- és jelenlegi
főiskolással ismerkedtem meg. A digitális világ hasznos területeit bemutató
újdonságok, az előadók lenyűgöző előadásai közben fogalmazódott meg bennem, hogy az Inspiráció hasábjain az
összes tagunkkal és az érdeklődő informatika tanárokkal is meg kell ismertetni,
ezért ajánlottam fel hogy egy számot
megtöltünk a szerzők anyagaival.

Tisztelettel ajánlom az írásokat minden
olvasó figyelmébe.
Dr. Bánhidi Sándorné
felelőskiadó

Ajánló
Az ISZE Inspiráció c. folyóiratában e
háromrészes különszám-sorozatában a
Gábor Dénes Tehetségpont (GDT) tagjai és vezetőtanárai közül mindösszesen tizenhárman osztják meg tapasztalataikat és gondolataikat az olvasókkal
közelmúltbeli projektjeik kapcsán, tizenkét írásban.
Az I. résznek és a következő II. résznek
a cikkei az informatika oktatásának a
gyakorlati tapasztalataira fókuszálnak, a
III. rész inkább az arra való szakmai
felkészülésre.
E cikkek írói és a cikkek lektorálását
végző GDT koordinátor megtiszteltetésként élik meg, hogy az ISZE folyóiratán
keresztül az informatikát oktatókkal
megoszthatják tapasztalataikat.
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számra való anyag született. Köszönetemet fejezem ki minden szerzőnek és
külön is Berecz Antónia tanárnőnek a
szervező és lektori munkáért.

Galambos Máté: Kvantumkriptográfia
előadás táborozó diákoknak
Krupa Gábor: A 3D nyomtatás oktatásban rejlő lehetőségei
Szurmay Ádám: MikroTik Akadémia
Diákműhely születése a Gábor Dénes
Tehetségpontban
Berecz Antónia
a Gábor Dénes Főiskola adjunktusa

INSPIRÁCIÓ
24. évfolyam 3. szám

MÓDSZERTAN

2017

MIÉRT KUTATNAK ÉS VÉGEZNEK NYÁRON IS
ISMERETTERJESZTŐ MUNKÁT A GDT-TAGOK?

Berecz Antónia mérnökinformatikus, a
Gábor Dénes Főiskola adjunktusa. Részt
vett a Főiskola ILIAS
e-learning keretrendszerének bevezetésében, jelenleg
egyik adminisztrátora. Oktatómunkájába szervesen beépíti
az ILIAS lehetőségeit. A Magyar ILIAS
Közösség Egyesület
alapító tagja, egyik
titkára. A Gábor Dénes Tehetségpont
koordinátora, a 3D
Grafika és Animáció
Diákműhely és a
Számítógépes grafika tantárgy vezetőtanára. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki
Doktori Iskola hallgatója, kutatási területe az e-tanításitanulási folyamat,
illetve ennek modelljei és stratégiái.

berecz@gdf.hu

Összefoglaló: E dolgozat megvilágítja
a Gábor Dénes Tehetségpontban a tehetségről és a tehetséggondozásról
vallott hozzáállásunkat, valamint átfogó
képet ad a Tehetségpont életéről, hogy
végül újra feltegye a dolgozat címében
megfogalmazott kérdést, és megválaszolja azt.
Kulcsszavak: felsőoktatási tehetségpont, munka világára felkészítés, személyiséggazdagítás, diákműhely, AKIM
(Alkotó Kreatív Innovatív Munka) tehetséggondozási modell.
Abstract: This paper illustrates our
approach to the talent and the talentmanagement at Dennis Gabor Talentpoint
and gives a comprehensive picture of its
life. Finally puts the question in the title
of the paper again and answer it.
Keywords:
higher education talentpoint, preparation for the world of
work, personality enhancement, student
workshop, PCCW (Productive Creative
Innovative Work) talentsmanship model.
1. Bevezetés
Egy oktatási intézményben, közösségben az élet minden mozzanata összefügg egymással, szoros egymás támogatása, egymás munkájára támaszkodás, közvetlen az eredmények elismerése és felhasználása. A Gábor Dénes
Tehetségpont (GDT) élete is ilyen,
amely szervesen illeszkedik az alapítványi fenntartású Gábor Dénes Főiskoláéba (Főiskola).
A GDT tevékenységét számszerűen
igen nehéz kimutatni, mert minden kisebb-nagyobb hatással van egymásra,
egymást erősítik, inspirálják. Például a

tagok kutató-alkotó projektjeik eredményeit és azok tapasztalatait publikálják:
projektekhez kapcsolódva gyakorlati
foglalkozásokat tartanak rendezvényeken, pályázatokon indulnak, tanfolyamokat és előadásokat tartanak, cikkeket
írnak, konferenciákon vesznek részt.
Továbbá amellett, hogy a többség rendszeresen jár valamelyik diákműhely
(DM) foglalkozására, és azon aktívan
részt vesz, arra a többiek számára
szakmai előadással vagy gyakorlati foglalkozással is készül. A tevékenységek
mind egymást támogatják, visszajelzésekkel szolgálnak a tagoknak és a velük
foglalkozó mentoráló, tutoráló tanároknak. Életünket és eredményeinket a
GDT-nek a GDF ILIAS-os területén [1]
dokumentáljuk.
A következő fejezetekben a tehetségről
és a tehetséggondozásról vallott nézetünket világítom meg, majd a GDT helyét határozom meg a felsőoktatási tehetséggondozó modellek között. Ezután
a GDT munkájába a Főiskoláról bevont
hallgatókról adok képet, végül a következő tanévben rendszeres foglalkozásokat tartó DM-eink szakterületeit mutatom be.
2. A tehetségről és a tehetséggondozásról vallott nézetünk
A tehetség és a tehetséggondozás
szubjektív áttekintését azzal kezdem,
hogy a természeti és természetközeli
népeknél és népcsoportokban azok,
akik nem tudtak (tudnak) professzionálisan művelni valamilyen, a közösség
számára hasznos tevékenységet –
értsd nem voltak tehetségesek – azokat
ügyetlennek tekintették, gúny, megvetés
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tárgya, ingyenélők voltak, peremre kerültek. Kora
gyerekkortól gondozták a tehetséget az egyes tevékenységeket vagy szakmákat művelő családtagok,
majd a fiatalok később például tanoncként mesteremberekhez kerültek... A populáció tagjai szinte
mind tehetségesek voltak, mert a szociális környezet
„kihozta” belőlük azt, amiben jók voltak, illetve amivel
hasznára voltak a közösségnek.

De hogyan tudjuk meg, hogy ki tehetséges? Gyakorlatunkban Gyarmathy szerint járunk el: „A tehetségek
azonosításában a megfigyelés segít a legtöbbet. A
megfigyeléses azonosításhoz igazán pontos tehetség-meghatározásként javaslatom: a tehetség nagy
tudású egyén, aki egy óvodás attitűdjeivel rendelkezik – folyamatos tevékenységvágy, kérdések, naiv
nyitottság a világra, erőteljes célirányultság” [4]:91].

Akik a tehetségek értékelésében a demokráciát Sun
Yat-sen (1863–1925) szerint értelmezik, aki Confucius tanítványa volt, úgy vélik, hogy „a demokrácia
szellemének megfelelően biztosítani kell azt, hogy
mindenki a képességeinek megfelelő kiképzésben,
tanulásban részesülhessen. A nevelésbeli egyenlősdi antidemokratikus, mert nem teszi lehetővé a tehetségesek képességeinek kibontakozását” [2]:10]
Tóthnál.

A GDT-ben a kognitív tehetségekre egyrészt a matematika és a programozás tantárgyakban mutatott
teljesítmények alapján tudunk felfigyelni. De hallgatóinkat minden órarendi foglalkozáson egyedileg
vagy csoportosan is fejleszthetjük, és észrevehetjük,
milyen területen vannak kiemelkedő képességeik,
miben és hogyan szeretnek elmélyülni. Vannak
olyan GDT-s alkotó műhelyek, amelyekbe a vonatkozó tantárgyak elvégzése után kapcsolódnak be a
tagok, követve vezetőtanárukat (képfeldolgozás, térinformatika, számítógépes grafika). A DM-ekben
vagy azokon kívül a figyelő és támogató légkörben
egy-két beszélgetés, optimális esetben maximum
néhány hét alatt kiderül, hogy ki miben tehetséges,
illetve mihez van kifejezetten jó érzéke, vagy miben
akar elmélyülni és fejlődni. „A kérdés nem az kell
legyen, hogy valaki tehetség vagy nem, hanem az,
hogy mi teheti tehetséggé” mondja Gyarmathy
[3]:104].

A gyerekek és a fiatal felnőttek közül a minden tekintetben kimagaslók, illetve mindegyiküknek az egyéni
képességeik szerinti képzését, fejlesztését igyekeznek pótolni a magukat „fejlett” társadalmaknak nevezők például a tehetségazonosítással, tehetséggondozással. Sajnos gyakran nem sok eredménnyel,
mert „A vizsgálatok azt mutatják, hogy a 20. századi
mechanisztikus szemléletnek megfelelő, Terman
(1925) kutatásai alapján kialakult mechanisztikus
tehetséggondozási rendszer nemhogy nem hatékony, hanem kifejezetten hátrányt jelent a későbbi
teljesítményekre (Ziegler, 2013)” [3]:103] Gyarmathynál. A GDT-ben elsősorban azokat segítjük,
akik professzionális szinten szeretnék művelni azokat a tevékenységeket, amelyeket választottak, és
amelyek a közösségük (vagy közösségeik) számára
a gyakorlatban hasznosak. Emellett néhány, minden
tekintetben kiemelkedőt felmutató hallgatóval is dolgoztunk már együtt; de mindenkit, akár csak a közösségi élet, élményszerzés miatt csatlakozót is üdvözlünk.
DM-einkben és azokon kívül a GDT-ben több fajta,
hosszabb-rövidebb időt igénylő projektek vannak.
Tagjaink jól mutatják, amit Gyarmathy vall a tehetségről és a tehetséggondozásról: „A tehetség nem
teljesítmény, hanem tevékenység. A tehetséggondozás, és általában a tanítás és fejlesztés feladata tevékenységben tartani az egyént, és megfelelő környezetet biztosítani a tevékenységnek” [3]:104].

A GDT-ben a sikeres projektmunkákat végző és
azok eredményeit, tapasztalatait publikáló tagoknál a
„tehetségerő vektorainak kölcsönös egymásra hatása” jól megfigyelhető. Három tényező: a kreativitás, a
motiváció és a képesség hat kölcsönösen egymásra
ebben a modellben, ahol a tehetség kreatív helyzeteket old meg (lásd 1. ábra). „A kreatív helyzetek olyan
megoldatlan problémát jelentenek, amikor többlet
erőfeszítésre
van
szükség. A kreatív
személy elviseli a
bizonytalan, kétértelmű helyzetet, nem
elégszik meg a szo1. ábra: A tehetségerő vektorainak kásos megoldásokkölcsönös egymásra hatása [5]:74]
kal, amelyek a problémamegoldást a régi szinten tartják, és nem vezetnek új megoldáshoz” [5]:73] Gyarmathynál. Nézzük
először a kreativitás–képesség vektort: hogy a GDTs – szinte csak mérnökinformatikus – hallgatók kö-
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zött is a szakma területén a kreatív és innovatív alkotás, a tevékenység és a munka megélése miért fontos, egyértelmű, hiszen „A kreativitás szerves egységet alkot a tárgyával, amelyre irányul. A kreativitás
nem egyszerűen a fantázia működése, hanem a logika, az ismeretek, a tudás és a fantázia közös megjelenése (Landau, 1974). A kreatív folyamatban a tudás egy ponton nem elégséges, és ekkor indul be a
képzelet, amely új megoldásokat keres és jó esetben
talál. Ezután ismét a módszeres tudásra van szükség, vagyis a kidolgozás teszi használhatóvá az új
tudást…”. Az ún. küszöbkoncepció szerint 120-as IQ
-tól „sem az intelligencia hányados, sem az iskolai
eredmények nem tudják bejósolni a kreativitás fokát
(MacKinnon, 1962).” Ezért nem jó gyakorlat, ha a
tehetségpopulációba a legintelligensebb 1-5%-t válogatjuk be [5]:72-73] Gyarmathynál.
Következzen a kreativitás–motiváció vektor bemutatása: a kreativitás (leleményesség, ötletesség) igen
nagy hajtóerővel is rendelkezik. „Barrett és Morgan
(1995) szerint az elsajátítási motiváció többdimenziós és önjutalmazó, és arra készteti az egyént, hogy
kitartó legyen a legálabb kisfokú kihívást jelentő
helyzetekben, amikor készségek elsajátítására, feladatok megoldására van szükség.” Az elsajátítási
motiváció egyik fő komponense az érzelmi; a másik
az instrumentális, amely kognitív feladatokban, szociális kapcsolatokban, motoros tevékenységekben
nyilvánulhat meg [5]:73] Gyarmathynál.

A kreativitás–motiváció vektorral kapcsolatban a
GDT-tagok első projektjeinek kigondolását és megvalósítását támogató GDT-beli odafigyelés – a vezetőtanárok és a tagok részéről is – igen lényeges. Az
első „lépések” megtétele után a tagok már önállóan
és együtt dolgoznak ki és valósítanak meg újabb
projekteket, amelyeknél a publikálásban, pályáztatok
írásánál érdemes gyakorlati támogatást adni nekik.
Ez összecseng Péter-Szarka Szilvia (2013) kutatási
eredményeivel, ahol a kreatív klíma vizsgálatában
sokkal jobban jelezte az elsajátítási motiváció a kreatív klíma hatását, mint a kreativitás teszt eredmények
[5]:73] Gyarmathynál.
Végül tekintsük a motiváció–képesség vektort: széles körben elfogadják, hogy a kiemelkedő tevékenységhez, professzionális munkavégzéshez az Ericsson és munkatársai által 1993-ban kimutatott tízezer
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óra, illetve tíz év gyakorlás szükséges. De hát „Az
érdeklődés által fenntartott kitartó tevékenység, valamely terület megismerésére irányuló erő vezet a képességek fejlődéséhez.” A komplex, több fajta kihívással teli – esetünkben informatikai vagy informatikai eszközkészletű – projektek értelmes, hasznos és
érdekes munkák a tagok számára, amelyek autonómiát is biztosítanak számukra [5]:74] Gyarmathy.
Most kis számolás következik: a záróvizsgázó BSc/
BA-s hallgató 210 kreditnyi tantárgyat vett már fel,
mire a záróvizsgájára indul. Egy kredit 30 tanórányi
munkát feltételez jó képességű ember esetén. Tehát
a szakmával összefüggésben 210 kredit x 30 óra =
6.300 órát dolgozott. Ha a tanulmányai hét szemeszteréből hatban foglalkozott tanórán kívüli saját projektekkel választott szakmájából – például a GDTben – szemeszterenként átlag 400 órát feltételezve,
akkor az előbbi óraszámhoz hozzáadódik még 6
szemeszter x 400 óra = 2.400 óra. Eddig ez mindösszesen 6.300 óra + 2.400 óra = 8.700 óra. De ennél többet foglalkozik a szakmájával a többség, mert
a Főiskolán a hallgatók körében 2016-ban végzett
ún. motivációs felmérés szerint 78,9%-uk dolgozik
(n=142), és ez a dolgozók 77,7%-a esetében állandó
jellegű és határozatlan időtartamú, a végzett munkának pedig csak 9% szerint nem felel meg egyáltalán
a jelenleg végzett tanulmánya [6]:6]. Továbbszámolva kijön, hogy szakmájukban „profik” a záróvizsgáig
eljutó (nyíltan vagy bújtatva) távoktatásos munkaformában tanuló hallgatók – feltételezve, hogy nem
bliccelik el az 1 kredit/30 tanóra munkát és a munkahelyi órákat –.
Visszatérve a tehetségerő vektoraira, a kreativitás,
motiváció és képesség kölcsönösen hat egymásra, a
tényezők egymásba fordulva egységet alkotnak.
Gyarmathy szavaival „A produktivitás energiamező,
amely magában foglalja a kreatív energiát, a motivációs erőt, és a mentális hatékonyság így teszi lehetővé a teljesítményt” [5]:74].
A produktivitáshoz kiemelten fontos, hogy a környezet támogassa tevékenységeiben a tehetséget. Csíkszentmihályi 2008-as kreativitásvizsgálatában kimutatta, hogy a flow, az áramlat eléréséhez vezető első
öt érték között három környezeti tényező szerepelt a
megkérdezett kiemelkedő alkotóknál. Ez a három az
emberi kapcsolatok, a család és a társadalmi ténye-
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zők. Tehetséggondozási szemléletünk leképeződik
tehetséggondozó rendszerünkben a GDT-ben is,
vagyis hogy mely tehetségek és azok milyen megmutatkozásai értékesek, melyek a támogatásra érdemesek. Ez mutatja, hogy mi fontos a kultúrának, a
társadalomnak, a helyi közösségnek. Például a GDF
-en nagy elismerésnek örvend az a hallgató, aki jó
prezentációs készséggel valamely, az informatikához kötődő késztermékét mutatja be. Emellett támogatott minden, az informatikához kötődő – különösebb beruházást, befektetést a Főiskola részéről
nem igénylő –, a tananyagon túlmutató ismeret- és
készségszerzés, kutatás. Az egyes tagok és csapatok a maguk saját útján készítik el a maguk és a szűkebb-tágabb környezet által értékesnek tartott termékeiket; oldják meg felmerülő problémáikat, amelyhez
segítséget és inspirációkat igyekszünk nekik nyújtani. Az elkészült termékek szakmai bemutatása kapcsán érezhető verseny is, de egymás sikerére reagáláskor az elismerés dominál, és azonnal továbbgondolják a másik és saját projektjeiket is, és együttműködések-összedolgozások felé terelődik a beszélgetés. Mindez összecseng Gyarmathy „A tehetséggondozás szemléletének leképeződése a tehetséggondozó rendszerben” táblázatából kiemelt következő
sorokkal: „Az egyéni megoldási utak a környezeti
háttérrel interakcióban vezetnek a fejlődéshez, ezért
a sajátosságok tiszteletben tartása a fejlődés biztosítéka.” „Az önálló kezdeményezések megjelenése a
bizalomból fakad.” „A teljesítményre irányultság a
versengést erősíti.” „A sokféle megoldás támogatása
az együttműködést erősíti” [3]:102].
A GDT-ben az alulról felfelé irányuló mennyiségi nivellálást támogatjuk inkább. Ezen filozófia követői
úgy vélik Z. Karvalics szavaival, „hogy amennyiben
megfelelő
pedagógiai-didaktikai-közösségi-iskolai
környezet
biztosítható,
akkor
a
jelenlegi
„szerencséseknél”
jóval
nagyobb
számban
„termelhetne” tehetségeket a közoktatás.” [7]:3] – és
véleményünk szerint a felsőoktatás is.
Fentieket is összefoglalva nézzük a hatékony tehetséggondozás jellemzőit Gyarmathy szavaival
[3]:106]:

• „az egyéni sajátosságokat tiszteletben tartja,
• az egyéni fejlődést közvetetten a környezeti változók által támogatja,
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• tevékenységre és nem teljesítményre irányul,
• módszertani sokféleségre épül,
• az önálló és társas tevékenységet erősíti.”
A következő fejezetben a tehetséggondozási modelleken belül a felsőoktatási modellekre koncentrálok,
és azokon belül is GDT tehetséggondozási modelljének néhány elemét mutatom be.
3. A GDT helye a felsőoktatási tehetséggondozó
modellek között és a GDT AKIM modellje
Az irodalomban több helyen találkozhatunk a tehetség modelljeinek ismertetésével, mint a tehetséggondozó modellekével. De például Tóth „A tehetséggondozás és kutatás története” c. munkájában a tehetséggondozást a régmúlttól a 2010-es évekig tekinti át, és foglalkozik a hazain kívül öt ország
(Amerikai Egyesült Államok, Németország, Izrael,
Dél-Afrika, Mauritius) tehetséggondozásával is [2].
Bodnár
a
tehetséggondozás
nemzetközi
(németországi, angliai, ausztriai) és magyarországi
átfogó bemutatása után a tehetséggondozás három
általános modelljéről ad áttekintést: gazdagító modellek, gyorsító modellek, elkülönítés [8]. Ezeket a
GDT-ben alkalmazzuk, de a hangsúlyos az együtt,
csoportban fejlesztés és az egymást segítve fejlődés
saját modellje. Mivel az ember csak azzal tud operálni, amit meg tud nevezni, én az „Alkotó Kreatív Innovatív Munka modell” nevet adtam neki, amely betűszóval AKIM modell.
A tehetséges fiatalokkal való foglalkozásnak változatos modelljei vannak hazánkban. Változatosak a
szervezeti keretek (intézményeken belüliek, vállalkozások); a szakemberrel ellátottság (például pszichológusok, pályaválasztásban segítők a tudományterületek oktatói mellett); a földrajzi hatósugár (csak intézményi vagy regionális, országos, európai); a lefedett tehetségterületek (a Gardner-féle csoportosítás
szerint általánosan elfogadott, hogy hétféle speciális
képességcsoport különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális
-interperszonális, intraperszonális); a bevont korosztályok (óvodáskortól 35 éves korig); a működtetett
támogatási formák (felsőoktatásban például tudományos diákkör [TDK], szakkollégium, ösztöndíj, egyetemi vagy ipari kutatásba bevonás, mentori és tutori
rendszer stb.).
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Az előző szempontokat sorra véve jellemzem most a
GDT-t. A GDT a Főiskola rektora alá rendelt szervezeti egység. A mentori és tutori munkát DMvezetőként a 2017/18-as tanévtől a Főiskola tanárain
kívül ellátja még partneriskolánkbeli tanár, végzett
hallgatónk és az ipar területén dolgozó cég vezetője
is. Az előző tanévekben volt DM, amelynek vezetője
tanulmányait folytató hallgatónk volt. A Főiskola oktatói, illetve a GDT vezetőtanárai között több
pszichológiai tanulmányokat is folytatott. A GDT vezetőtanárai folyamatosan képzik magukat a tehetségek fejlesztésének lehetőségei terén. A GDT nem
csak regionális, hanem országos és európai tehetségpont. Szűken vett hatósugarába Budapest és a
környező települések tartoznak. Emellett például,
ahogy a gyakorlat mutatja, skype-os foglalkozásokkal (lásd 1. kép), konferenciák kapcsán a Föld bármely részén és részéről elérhetők vagyunk.

1. kép: A Kállósemjéni
Diákokért és Ifjakért
Egyesület képviselői a 2016.
április 8-i GDT Alkotni jó!

2. kép: Blenderes foglalkozás a
Zuglói Hajós Alfréd MagyarNémet Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola

A Gartner-féle tehetségcsoportok közül a matematikai logikai és a vizuális-térire koncentrálunk. A főiskolai, illetve GDT-s tanárok, valamint GDT-tagok
szívesen tartanak ismeretterjesztő különórákat, foglalkozásokat, tanfolyamokat (lásd 2. kép, 3. kép, 4.
kép) és táborokat (lásd 5. kép) a Főiskolán és általános, illetve középiskolákban. Évente a három nagy
GDT-s rendezvénnyel (tanév eleji nyílt nap,
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5. kép: A „Műszaki alkalmazások az önellátó háztartásban” 2016
nyári GDT tábor 3D nyomtatás DM-jének (barla) és Raspberry PI
DM-ének (jobbra) tagjai a tábort záró gála után a képzést igazoló
tanúsítványokkal

Kutatók éjszakája, tanév végi házi gála), tehetségnapjainkkal, a főiskolai és partner tehetségpontok
rendezvényein szerepléssel, valamint más intézmények konferenciáin részvétellel évente kb. 600 embert érünk el közvetlenül.
A bevontak köre a Főiskola BSc nappali képzéseire
tekintettel a 19-27 évesek korosztályai, de a Főiskola
távoktatási munkaformája révén az idősebb korosztályokból is vannak tagjaink. Mellettük fogadjuk végzett hallgatóinkat; a közép- és általános iskolások
közül is minden szemeszterben szinte minden DMünkben vannak tagok; valamint más felsőoktatási
intézményekből is érkeznek hallgatók; rajtuk kívül
DM-eink befogadnak minden tanulói-hallgatói, tanári
és oktatási intézménnyel bármilyen jogviszonyban
álló dolgozót. A bevonódás mértéke több szintű: vannak tagjaink, akik kiemelkedően szorgalmasak és
sokat publikálnak; vannak akik rendszeresen járnak
foglalkozásokra és rendezvényekre; vannak ún. levelező tagjaink, tiszteletbeli tagjaink és örökös tagjaink is (lásd 6. kép).

6. kép: Örökös műhelytag díjak átadása a 2014. és a 2016.
évi GDT házi gálán. A díjjal oklevél és a műhely logóját
mintázó egyedi 3D nyomtatott trófea jár.
3. kép: Munka a „60 órás
Blender alaptanfolyam
középiskolásoknak” c.
képzésen 2010/11. II-ben

4. kép: A „60 órás Blender
alaptanfolyamot elvégzettek
tanúsítványa

A magyar felsőoktatásban megvalósuló tehetséggondozási megoldásoknak Bodnár négy fő csoportját különíti el: „Vannak olyan intézmények, egyetemek, ahol a tehetséggondozást komplexitásában
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szervezik, irányítják, ahol jól érvényesül az összefüggő, átgondolt egyetemi stratégiába illeszkedő munkaterv. Több intézmény nem feltétlenül komplexen,
hanem a képességek bizonyos területeit tudja kiemelten fejleszteni, támogatni, menedzselni. Azok az
intézmények, melyek a felsőoktatás integrációjában
nem vesznek részt, a Géniusz Programban megalapított „Tehetségpont” megalapításával próbálkoznak,
illetve tervezik meg tehetségtámogató programjukat.
A három segítő forma mellett más, inkább az intézmény profiljából adódó tervezett, szervezett munka
ismerhető meg” [9]:7].
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7. kép: A 2015/16. tanévi TDK-konferencián szereplő GDT-

Bodnár több egyetem komplex tehetségprogramját
(modelljét) tekinti át, amelyek jó gyakorlati példák a
többiek számára, valamint ismerteti a programok
tartalmi, időbeni folyamatát, hasonlóságait és különbségeit. A második csoportba tartozó tehetséggondozó egyetemek modelljei közül egyet ismertet, a
harmadik-negyedik csoport bemutatása nem célja. A
GDT az előző osztályozás szerint a harmadikba sorolható tehetségpontjával.
Az első csoportba tartozó modellek elemei közül kiemelem, hogy lényeges a tehetséggondozásba bevont hallgatóknak témavezetőjükkel kutatási tervüknek az elkészítése, majd annak pályáztatása az
egyetemi programokba, a vállalásaik és az előrehaladásuk monitorozása; TDK-munkák készítése;
szakkollégiumok működtetése, amelybe felvételt
szintén pályázás után lehet elnyerni; intézményi
szinten szervezeti egységek és bizottságok létrehozása mindezek kereteinek kidolgozásához és működtetéséhez, ellenőrzéséhez.
A Főiskolán a TDK-munkák az 1992-es indulás óta
támogatást kapnak, kiemelt fontosságúak. Szakkollégiumunk nincs, amelynek legfőbb okát a tanári erőforráshiányban látom. A GDT-be csatlakozás nem
kötött pályázat beadásához, viszont támogatjuk a
csatlakozókat, hogy alkossanak, publikáljanak, majd
pályázzanak versenyeken és munkahelyi állásokra.
A Főiskolán a TDK-konferencia (lásd 7. kép) mellett
a másik nagy verseny a Kovács Magda-díj pályázat,
amely egy millió forint összdíjazású.
Utóbbit az LSI Informatikai Oktatóközpont a 2013/14es tanév óta hirdeti meg a Főiskolával, majd két év
óta a GDT-vel közös szervezésben (lásd 8. kép).
További pályázatok közül az NTP egyedi fejlesztésű

8. kép: A 2016/17. tanévi Kovács Magda-díj pályázaton indulók

ösztöndíjpályázaton és különböző fotópályázatokon
értek el például tagjaink sok szép eredményt. A GDT
különösen az informatikai tudományterületen, azon
belül programozás, számítógépes grafika, virtuális
valóság, illetve „okos megoldások” (IoT) területén
igyekszik a tehetségek felkarolására a felső- és középfokú oktatásban tanuló fiatalok és fiatal felnőttek
között. A tanulók az őket érdeklő területen működő
tutorhoz-mentorhoz kerülnek, aki testre szabott,
konkrét segítséget nyújt (fejlesztés, tanácsadás, közvetítés, esetleg forrásteremtés) tehetségük kibontakozásához (lásd 9. kép, 10. kép).

9. kép: Munka közben Dr.
Berke József, a Fotósuli DM
vezetőtanára

10. kép: A Raspberry PI DM
vezetőtanára, Szandtner Zoltán
(jobbra) és Géczy Patrik (balra)
készülnek okos alkalmazásaik
bemutatására a 2017. tanév
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Kiemelt számunkra a hallgatói igényeket figyelembe
véve a munka világára felkészítés, emellett a személyiséggazdagítás, szakmai közösségek és baráti társaságok kialakulásának elősegítése. A felismert tehetség tartalmi gazdagításának érdekében a Főiskola lehetővé teszi a személyes érdeklődési területnek,
szükségleteknek megfelelő egyedi tanterv kialakítását. Szervezéssel és ösztöndíjjal – utóbbival sajnos
csak kismértékben – tudja támogatni a kreatív és
kritikus gondolkodás fejlesztését jelentő felfedező,
interdiszciplináris hallgatói tevékenységet (lásd 11.
kép).
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15. kép: Közönség Krupa Gábor
Kutatók éjszakája a GDF-en 2016os 3D nyomtatást bemutató
programján. Szakdolgozatát saját
3D nyomtatójának fejlesztéséről
írta. A munka világában is 3D
nyomtatással foglalkozik

16. kép: Résztvevők Pálos
Róbertnek a Kutatók
éjszakája a GDF 2016-on
Blenderben szobrászkodás
foglalkozásán. Tiszteletbeli
3D tag, aki a munka
világában kép- és animációkészítéssel foglalkozik.

4. A GDT munkájába a Főiskoláról bevont hallgatók

11. kép: Nagy Lajos Tamás
2017. június 15-i házi gálán
kiállított képeiből

12. kép: A 2016. szeptember
15-i GDT tanévnyitó és nyílt
napon Enyedi Attila tartott
előadást „Drónok világa”
címmel. Drónját az NTP-EFÖ-P
-15 egyedi fejlesztési ösztöndíj
pályázatból vásárolta.

A GDT életébe bevontak számára komplex fejlesztésükhöz, támogatásukhoz, gazdagításukhoz egyedi,
bevált gyakorlatunk van. Főként a hallgatói igények
szerint alakuló és működő DM-ekre szervezzük életünket. Ezekre rendszeres, irányított foglalkozások
és együtt alkotás, projekteken dolgozás jellemző. A
DM-ekbe bevonódóknak perspektívát nyújtunk. Ennek lépései: csatlakozás, műhelymunkában részvétel, cikkírás és konferenciákon szereplés (lásd 13.
kép, 14. kép), versenyeken és pályázatokon indulás
(lásd 12. kép), diplomamunka írása, továbbtanulás,
pályaválasztásban segítség (lásd 15. kép, 16. kép)

13. kép: Bakos Zoltán a
Pávaszem szobaöltöztető
internetes 3D projektjüket
mutatja be a keszthelyi
Multimédia az Oktatásban
2016. konferencián.

14. kép: Kimmel Gábor Konrád
a 2016. évi 7. Báthory-Brassai
Konferencián a
Villamosmérnöki és
Informatikai Szekcióban ad
elő.

Hallgatóink kis része tud vállalni plusz programot,
elfoglaltságot az iskolában, amelyhez kapcsolódva
az általa kedvelt területen projektek megvalósításában, azokhoz kötődő kutatásban és publikációs tevékenységekben, közösségi és személyes mentori
odafigyeléssel támogatni tudnánk. Főiskolánkra
olyan hallgatók járnak, akik minél hamarabb szeretnének bekapcsolódni a „munka világába”, gyakorlatorientáltak. A választott szakma iránt érdeklődően,
de hatékonyan, célirányosan akarják elvégezni a
képzésüket. Mind a BSc/BA, mind a felsőoktatási
szakképzés szakokon jellemző, hogy a nappali munkaformában tanuló hallgatók jó része, a távoktatási
formában tanulók szinte mindegyike dolgozik (lásd
[6]:6]). A távoktatásos hallgatók többségének családja, gyermeke van. A jelentkezők jó része szakközépiskolát követően, gyakran több évnyi kihagyás után
fog neki a főiskolai tanulmányoknak úgy, hogy az
addigi tanulmányi eredményük sem volt kiváló. Viszonylag sok a más felsőoktatási intézményből átjelentkező, akik az előző intézményben nehezen vették az akadályokat, vagy Főiskolánk tanulásszervezése jobban megfelel nekik.
A Főiskolába ágyazódva és támogatásával a GDT
közössége azon van a meg-megújuló tagsággal,
hogy tagjait az informatika területén vagy ahhoz kapcsolódva kreatív, innovatív alkotáshoz, vagyis késztermékek létrehozásához segítse eljutni, útjuk alatt
számos módon gazdagodva. Emellett azok közül a
például mérnökinformatikus hallgatók közül, akik
különösen érdeklődnek egy-egy szakmai területük
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iránt, mint például programozás, elektronika, számítógépes modellezés, a többség önképzéssel, önállóan fejlődik, a GDT-n kívül.
Azok a már végzett hallgatók, akik a DM-ükben sok
közösségi és alkotó munkában vettek részt, még
évekig visszajárnak a GDT-be rendezvényeinkre,
valamint előadásokat, gyakorlatokat tartanak. Van,
aki követi tanárát más egyesületbe, például a MIKEbe (Magyar ILIAS Közösség Egyesület), és ott végez
közösségi munkát.
5. Jelenleg rendszeres foglalkozásokat tartó diákműhelyeink szakterületei
Ebben a fejezetben csak röviden mutatom be a
2017/18-as tanévben rendszeres foglalkozásokat
tartó hat DM-ünk szakterületét. Ezeken kívül a 3D
Technologies for Web Student Workshop és a Lego
DM tagjai még nem abszolvált hallgatók, közül többen folyamatosan aktívak a GDT-ben.
3D Grafika és Animáció Diákműhely
A Főiskolán a számítógépes grafika oktatása a kezdetekig nyúlik vissza, a területen a tananyagfejlesztés folyamatos. A GDT 3D Grafika és Animáció DM
2010 február elején jött létre kevesebb mint egy hét
alatt, hallgatói kezdeményezésre. A tananyagfejlesztésbe a DM is bekapcsolódott, és a gyakorlati oktatáshoz több mint 1000 oldalas tutoriál-gyűjteményt
készített.
A DM célja, hogy jó közösségben, a kreatív tevékenység lehetőségét biztosítsa
a téma iránt érdeklődőknek. Az őszi szemeszterben jellemzően a modellezési alapok elsajátítása
hangsúlyos, a tavasziban
az animáció-készítés. A
személyes találkozásokra a 17. kép: Az egyik 3D grafika
tagok készülnek fel tutoriáés animáció
diákműhelyplakát [Fodor
lokkal.
Norbert, 2014 ősze]

Fő szoftverük a Blender,
amely ingyenes, általános, felsőkategóriás 3D program, de számos más, a tagok által ismert, és a kép-,
filmkészítéshez használt alkalmazásba is kapnak a
tagok bevezetést.
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A 2016/17. tanév második szemeszterében SolidWorks alapok foglalkozásokat tartott Krupa Gábor,
megalapozva ezzel a 2017/18. tanévben ugyanezzel
a címmel induló felnőttképzéses tanfolyamát. A 3D
nyomtatásra készített modellezés és a nyomtatás az
utóbbi időben egyre nagyobb súlyt kap a DM-ben. A
DM vezetőtanára e cikk szerzője.
Digitális Festészet Diákműhely
A Digitális Festészet DM története a tehetségpont
előtti időkig nyúlik vissza. Újdonsága, különlegessége miatt érdemel figyelmet – a művészet és az informatika sajátos keverékéről van szó, amely tanulható,
tanítható.
A pedagógiai módszerek részint a hagyományos,
képzőművészeti jellegű iskolák gyakorlatára, részint
a digitális háttér kísérletezésre is lehetőséget
adó technikákra épülnek. Itt az asszociatív,
montázs jellegű gondolkodás
fejlesztésére
gondolnak, vagy az IT
szakmákban is egyre
fontosabb „individuális”,
személyes és „gépi”
vagy mechanikus folyamatok összeegyeztetésére. A módszer egyik
18. kép: A Digitális Festészet
legfontosabb sajátossáDiákműhely plakátja [Hajduk
ga: minden foglalkozás
Eszter, 2014 ősze]
az egyénileg végzett
munka közös értékelésével fejeződik be, egymás
munkáját kivetítve együtt elemezik.
Legfontosabb eredményként a vizuális nyelv mélyebb megismerése várható, a képi kommunikációban a közlés és befogadás folyamatának magasabb
szintű megértése, de az önkifejezés, a belső érzelmi
gazdagodás, a közösségi, csoportos együttgondolkodás és a verbális kifejezőkészség és kompetenciák fejlődése is várt. A foglalkozások a Főiskolán,
illetve a META Szakgimnáziumban, az intézmények
által biztosított eszközökkel folynak. A DM munkája
Orgoványi Gábor művész-tanár szakmai irányításával folyik.
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Digitális Fotósuli Diákműhely
A Digitális Fotósuli DM lelkes hallgatói lobbi eredményeként jött létre a 2012/13-as tanévben.
A DM célja, hogy
• A kezdők ismerjék meg a fotózás alapjait.
• A haladók adják át tapasztalataikat.

• A tagok segítsék egymást a fotózás különböző
területein.
A foglalkozások elsősorban elméletiek, azonban
gyakorlati kérdések merülnek fel és kerülnek megvitatásra.
Nem szükséges, hogy a tagok profi felszereléssel
rendelkezzenek, mert mobilkészülékkel is el lehet
csípni pillanatokat, és profi kamerával is lehet értéktelen képeket készíteni.
A szűken vett fotózáson kívül foglalkoznak a képfeldolgozással, távérzékeléssel, illetve térinformatika A
Digitális Fotósuli DM lelkes hallgatói lobbi eredményeként jött létre a 2012/13-as tanévben.
A DM célja, hogy
• A kezdők ismerjék meg a fotózás alapjait.
• A haladók adják át tapasztalataikat.
• A tagok segítsék egymást a fotózás különböző
területein.
A foglalkozások elsősorban elméletiek, azonban
gyakorlati kérdések merülnek fel és kerülnek
megvitatásra.

19. kép: A Digitális Fotósuli
Diákműhely plakátja [2014 ősze]

Nem szükséges, hogy a
tagok profi felszereléssel
rendelkezzenek,
mert
mobilkészülékkel is el
lehet csípni pillanatokat,
és profi kamerával is
lehet értéktelen képeket
készíteni.

A szűken vett fotózáson
kívül foglalkoznak a képfeldolgozással, távérzékeléssel, illetve térinformatika terén kutató, illetve gyakorlati projektjeik vannak – hiszen vezetőtanáruk Dr.
Berke József.

Raspberry PI Diákműhely
A Raspberry PI DM a hallgatói igényeket figyelembe
véve indult el a 2016/17-es tanévben.
Főbb témái:
• Lunix a gyakorlatban.
• Raspberry PI és beágyazott szoftverfejlesztés.
• Alkalmazási lehetőségek kipróbálása, megvalósítása
A tagok szívesen készítenek IoT-s gyakorlati megoldásokat. A 2016. nyári diáktábortól „megörökölt” 10 db
mikroszámítógép mellett a tagoknak van saját hardvere is. A DM-et Szandner Zoltán vezeti.
MikroTik Akadémia Diákműhely
A MikroTik Akadémia DM
első tanévét 2017/18-ban
kezdi vezetője kezdeményezésére. A DM célja,
hogy megismertesse az
érdeklődőket a MikroTik
termékekkel és az azokon
futó operációs rendszerrel,
a RouterOS-szel. A hivatalos MTCNA tanfolyami
anyagot veszik át, és megtanulják készségszerűen
használni a Router OS 20. kép: A MikroTik Akadémia
alap hálózati funkcióit. A Diákműhely plakátja [2017 ősze]
foglalkozásokon részvétel
után a tagok hivatalos
vizsgát tesznek, és MTCNA minősítést igazoló tanúsítványt kapnak.
A GDT ezen DM-ének foglalkozásain csak GDF-es
hallgatók vehetnek részt a MikroTik vállalattal kötött
akadémiai szerződés szerint.
A DM vezetője Szurmay Ádám, aki az elmúlt tanévben
végzett a Főiskolán rendszergazdaként, és szinte minden MikroTik képzést is teljesített.

LAN-WAN a Techno-Tel Kft.-vel Diákműhely
A Techno-Tel Kft. a GDF Siófoki Campus-ában a
2017/18-as tanévtől indítja el DM-jét.
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A
szoros
déshez
a
2017 máju„Hallgatói
lati pontot”
kolán, hogy
jenek”
a
személyes
alakítsanak

együttműköTársaság
sában
ügyfélkapcsonyitott a Főis„házhoz menhallgatókhoz,
kapcsolatokat
ki.

A Társaság
21. kép: LAN-WAN a Techno
a Siófokon
-Tel Kft.-vel Diákműhely
2017-ben
plakátja [2017 ősze]
re
kerülő,
Kutatók Éjszakája rendezvényen a
GDT szervezésében.

is részt vesz,
első
ízben
megrendezéseurópai szintű
GDF, illetve a

A hallgatóknak az alábbi informatikai szakterületeken
ajánlanak konkrét ismeretket, konzultációs lehetőségeket és munkát:
• Carrier Ethernet hálózatok tervezése, létesítése,
üzemeltetése
• Vékony kliens hálózatok és szerver-kliens architektúrák
• MetroJet technológia
• Korszerű IP kamerás rendszerek
• Korszerű vezeték nélküli adatátviteli technológiák
(E/V-band)
• Korszerű optikai FTTH/GPON hálózatok
• Szolgáltatói szerver virtualizáció, felhő alapú megoldások
• Docsis 3.1 rendszerek alkalmazásba vitele.
A DM szakmai munkáját a Techno-Tel Kft. két vezetője, Balogh Gábor és Tót Attila irányítja.
6. Zárszó
A GDT-hez az előző tanévekben szorosabban körülbelül az a 100 hallgató tartozott, akiket érdekelt valamelyik DM-ének szakterülete, abban az előrehaladáshoz szívesen vette a segítséget, és szeret kis
közösségek része lenni. Mellettük lazábban körülbelül ugyanennyi még nem végzett vagy már végzett
hallgató kapcsolódott hozzánk. A kapcsolódók körülbelül negyedrésze vett részt rendezvények szervezésében, azokon szereplésben. Utóbbiak száma
ezen, a 2017. évi nyáron is nőtt, és a pihenés, munkahelyen teljesítés mellett is foglalkoztak a GDT-nek
mint közösségnek az ügyeivel és annak keretében
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saját projektjeik publikálásával. Például készültek a
Kutatók éjszakája a GDF-en 2017 rendezvényre –
most már két helyszínre, a budapesti és a siófoki campusban megrendezendőre –, valamint egy tucatnyian
(DM-tagok, GDT-tagok, DM-vezetők) cikket írtak az
Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
(ISZE) Inspiráció című kiadványának háromrészes különszám.
Miért? Koordinátorként szerintem azért, mert kihívásnak érzik, hogy egy (többek még egy vagy a többedik)
folyóiratban megjelenjenek írásukkal. Motiválja őket,
hogy lehetőség van munkájuk eredményének és azzal
kapcsolatos tudásuk összefoglalásának. Szívesen
megmutatják az ISZE főtitkár és az Inspiráció felelős
kiadó Bánhidi Julikának – aki résztvevője volt a
2016/17. tanév végi GDT házi gálának –, illetve az általa felajánlotta háromrészes különszámban az ISZE
tanári tagságának, hogy milyen ismeretterjesztő, szakmai munkát végeztek a közelmúltban szakterületükön
egy-egy projekt kapcsán. Mert a GDT-koordinátor folyamatos nógatását és segítségét pozitívan hasznosítják. Mert ők már tapasztalatból tudják, hogy a most
befektetett munka közvetlenül is megtérül napokonheteken-hónapokon belül, és nem csak átvitt értelemben vagy a távoli jövőben (mert például saját, esetleg
fizetős képzést indít a cikket író; referenciaanyagként
mutathatja fel; elszámolhatja pontként továbbtanulásnál és álláskereséskor; a következő előadására és dolgozatára készüléskor használhatja).

Ebben a háromrészes Inspiráció különszámsorozatban több és színvonalasabb dolgozat jelenik
meg a GDT-sektől, mint amit a nyár elején, a tanévzáró rendezvényünkön tehetségpont-koordinátorként
gondoltam. Ajánlom az olvasók szíves figyelmében
mindegyiket.
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KVANTUMKRIPTOGRÁFIA ELŐADÁS TÁBOROZÓ
DIÁKOKNAK

Galambos Máté
korábban a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem mérnök-fizikus, jelenleg a Gábor Dénes
Főiskola mérnökinformatikus hallgatója. Kutatási
területe kezdetben
a nanocsövek ESR
vizsgálata volt, később a kvantuminformatika, azon
belül a műholdas
kvantumcsatornák
vizsgálata és a
kvantumbitek vizuális megjelenítése.
Munkájáért Best
Paper díjban részesült, TDK-n második helyezést,
OTDK konferencián
első helyezést ért
el, illetve megkapta a Pro Sciencia
Aranyérmesek Társaságának különdíját.

galambos.mate@gmail.c
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Összefoglaló: A kriptográfiának van
egyfajta romantikája, amely felkelti a
gyerekek figyelmét, és játékosan gondolkodásra készteti őket. A kvantumkriptográfiáról mesélve informatikai, matematikai és fizikai alapfogalmakat tanulhatnak meg. A jelen dolgozatban
bemutatott előadásvázlatom 10-14 éves
diákok számára készült, akik 2017-ben
a Tudományos Piknik táborban vettek
részt.
Kulcsszavak: kvantumkriptográfia, fizika, matematika, informatika, felső tagozatos tanulók.
Abstract: Cryptography is an often romanticized subject that children find
highly interesting. Teaching quantum
cryptography to students can make
them think in a playful way while they
are introduced to basic concepts of
mathematics, physics and informatics.
In this paper I describe my lecture plan
that I developed for children between
ages 10 to 14 who participated in the
2017 “Tudományos Piknik” (Scientific
Picnic) summer camp.
Keywords:
quantum cryptography,
physics, mathematics, informatics, middle school students.
1. A Tudományos Piknik tábor bemutatása
2017-ben először került megrendezésre
a TuPi vagyis Tudományos Piknik tábor
[1] Molnár Janka szervezésében. A tábor egyedülálló, hiszen egyetemisták
vezetik, így a gyerekekhez közelálló
szemszögből mutatja be a természettudományokat. A programok öt napon
keresztül, napközis jelleggel, reggel

8:30-tól délután 17:00-ig, meghívott előadókkal várták az általános- és középiskolás tanulókat. Az 1. ábra csoportképén a tábor szervezői és diákjai láthatók.

1. ábra: A Tudományos Piknik tábor szervezői és
diákjai

Én abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy meghívott vendégként
tarthattam előadást a kvantuminformatikáról. A foglalkozás célja az volt, hogy a
gyerekek játékosan megismerkedhessenek egy-egy, számukra is érdekes
tudományág úttörő eredményeivel. Ez
azonban felveti a kérdést: lehet-e 10-14
évesek számára a kvantumkriptográfiáról úgy előadni, hogy a gyerekek ezt
megértsék, és a figyelmüket folyamatosan fenntartsuk?
A tapasztalat azt mutatja, hogy mindez
lehetséges; a gyerekek végig csendben
figyeltek, az előadás során rendszeresen jelentkeztek, hogy megosszák ötleteiket arról, hogyan lehetne az éppen
tárgyalt problémákat megoldani. Ez a
fajta kommunikáció, illetve a később, az
előadás után, a nap folyamán felvetődő
kérdések, javaslatok hasznosnak bizonyultak abban a tekintetben is, hogy
feltárták, hol vannak még félreértések,
hiányos alapismeretek, amelyeket kiigazíthatok. Éppen ezért érdemes az elő-
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adónak a foglakozás után együtt maradni hallgatóságával, hiszen a kérdések nem feltétlenül az előadáson vagy közvetlenül utána vetődnek fel – a gyerekek a nap hátralévő részében tovább gondolkodnak
a hallottakon.
Az előadás témájának a Benett és Brassard által
1984-ben megalkotott BB84 [2][3] kulcsszétosztó
protokolljának egy módosított változatát választottam. Mivel az eljárás nagyrészt klasszikus kriptográfiára támaszkodik (csupán a szimmetrikus kulcsok
megosztásához használ kvantummechanikai elveket), így lehetőségem volt bemutatni néhány alapfogalmat, és a történelem folyamán használt titkosítási
eljárást. Ez elsősorban a Caesar-, illetve Vignèrerejtjelet jelenti, amelyeken keresztül bevezethető a
BB84-ben ténylegesen is használt egyszer használatos táblázat (angolul One Time Pad, OTP).
2. Kriptográfiai alapfogalmak
A kvantumkriptográfia szó már önmagában is figyelemfelkeltő, így lehetőséget ad néhány titkosításban
használatos alapfogalom ismertetésre. Olyan fogalmakról beszélünk itt, mint az üzenet feladója, címzettje, a kettejük között található csatorna, illetve a
támadó, akit megpróbálunk kizárni a kommunikációból. Az ezek illusztrálására készült, kivetített dia a 2.
ábrán látható.
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eavesdropping, vagyis hallgatózni, fülelni szóból jön.
Ezek a beszélő nevek lehetővé teszik, hogy történeteket meséljünk, és így emlékezetesebbé tegyük
az előadást.
Az alapfogalmak közé tartozik továbbá a nyílt szöveg,
amely mindenki számára olvasható, a titkosított szöveg, amelyet csak a feladó és a címzett tud értelmezni.
A nyílt szövegből titkosított szöveg előállítását rejtjelezésnek, a titkosított szövegből nyílt szöveg megalkotását visszafejtésnek hívjuk. Kulcsnak nevezzük a rejtjelezést és a visszafejtést szolgáló eljárás végrehajtásához szükséges
speciális ismeretet, amellyel csak
a feladó, illetve a
címzett rendelkezik.
Tapasztalataim
szerint a gyerekek
gyorsan
megértik ezeket
az alapfogalmakat. Különösen a
kommunikációs
3. ábra: A Caesar-rejtjelhez és annak
fejlesztett változataihoz használható tárcsa. csatornával kapA magyar nyelv leggyakoribb karaktereit
csolatban gontartalmazó változatot, ami az ábrán látható, a
táborozók részére készítettem.
dolkodnak rugalmasan; felismerik, hogy a szóbeli kommunikáció, a levelezés vagy
éppen egy fizikai tárgy (például CD lemez) átadása
egyaránt kommunikációs csatornák.
Szintén érdekes megjegyezni, hogy bár kerültem az
angol kifejezések használatát, a 10-14 éves korosztálynak látszólag nem okozott problémát az angol
nyelv. Sőt, nem egyszer előfordult, hogy kérdéseikben
a magyar kifejezések angol megfelelőjét használták
anélkül, hogy azt korábban tőlem hallották volna.
3. A bemutatott hagyományos titkosítási eljárások

2. ábra: Alapfogalmak (úgy mint feladó, címzett, támadó és
csatorna) ismertetése

Megjegyezhető, és a gyerekek értékelik, hogy a
szakirodalomban a feladó neve konvenció szerint
Aliz, a címzett neve Bob, a támadó pedig Éva – első
kettő az A és B kezdőbetűk miatt, utóbbi az angol

3.1 Caesar-rejtjel

Az első és legegyszerűbb eljárás, amellyel a legkisebbeknek sincs problémája, a Caesar-rejtjel [4][5]. Ez
tulajdonképpen nem más, mint egy helyettesítő eljárás:
az írott üzenet minden egyes karakterét egy másik karakterre cseréljük le – ezáltal lényegében eltoljuk az
ábécét.
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A rejtjelezéshez és a visszafejtéshez itt segítséget
adhat egy tárcsa, amelynek mind a külső, mind a
belső felén a betűkészletünk egy-egy másolata található (lásd 3. ábra). A tárcsa két, kinyomtatott korongja papírból kivágható, és Milton-kapoccsal középen összefűzhető. Ennek összeszerelése feladatot
ad a gyerekeknek.
A kulcs itt nem más, mint az az ismeret, hogy pontosan mennyivel toltuk el az ábécét. Ezt tekinthetjük
egy számnak is, de könnyebb, ha azt a karaktert
nevezzük a kulcsnak, ami az a betű helyére kerül.
Így például amikor az a helyére c-t írunk, a b helyére
d-t stb., nevezhetjük c típusú Caesar-rejtjelnek.
Végül érdemes megemlíteni, hogy a Caesar-rejtjel
nem túl biztonságos. Mivel a kulcs egyetlen karakter
hosszú, így az összes lehetséges karakter végigpróbálgatásával bárki könnyedén feltörheti a titkosított
szöveget.
3.2 Vigenere-rejtjel
A Vignere-rejtjel [4][5] a Caesar-rejtjel egy módosított
változata (lásd 4. ábra). Az eljárás hasonló, azonban
itt Caesar-rejtjelek egy sorozatát használjuk. Más
szóval ez azt jelenti, hogy betűről betűre más és más
típusú Caesar-rejtjellel rejtjelezzük a nyílt szöveget.

4. ábra: A Caesar-rejtjel magyarázata és a Vigenere-rejtjel
bevezetése

A kulcs tehát egy karaktersor. Például ha a kulcs
„dal”, akkor a nyílt szöveg első betűjét d, a másodikat a, a harmadikat l típusú Caesar-rejtjellel titkosítjuk.
Ezután visszatérünk a kulcs elejére, vagyis az üzenetünk negyedik betűjét ismét d típusú, az ötödiket a
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típusú Caesar-rejtjellel titkosítjuk, és így tovább.
Ezt az eljárást már jóval nehezebb megfejteni, de nem
lehetetlen. Minél hosszabb a kulcs, és minél kevesebb
összefüggés van benne (minél inkább véletlenszerű),
annál nehezebb feltörni a Vigenere-rejtjelet.
A gyerekek reflexszerűen általuk ismert könyvek részleteit, szavakat, mondatokat akarnak használni kulcsként. Ezen keresztül egyrészt jól megmutatható, hogy
minél hosszabb a kulcs, annál nehezebb kitalálni, másrészt a kulcsnak titkosnak kell lennie. Ha a támadó
leveheti a polcról ugyanazt a könyvet, mint amit a címzett és feladó használ, feltörheti a titkosítást. Másrészt
megmutatható, hogy minél kevesebb összefüggés van
a kulcsban, minél inkább véletlenszerű, annál nehezebb feltörni a Vigenere-rejtjelet. Bár én át akartam
ugrani a Vigenere-rejtjel bemutatását, az előadáson
bebizonyosodott, hogy nem érdemes.

3.3 Egyszer használatos táblázat és a kvantumtitkosítás bevezetése
A Vigenere-rejtjel akkor válik feltörhetetlenné, ha a
kulcs legalább olyan hosszú, mint az üzenet, és tökéletesen véletlenszerű (lásd az előadás diáját az 5. ábrán).

5. ábra: Az egyszer használatos táblázat (One Time Pad, OTP)
feltörhetetlenségének feltételei

Az ilyen kulcsot nem szabad újrahasználni sem az
üzenet egy másik részén, sem egy másik üzenetben.
Az eljárás neve éppen ezért egyszer használatos táblázat, bár feltalálója után Vernam-rejtjelként is emlegetik [4][5].
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Ez szükségessé teszi, hogy mind a küldő, mind a
fogadó félnek rendelkezésére álljon egy könyv (vagy
valamilyen egyéb, nagyméretű adathordozó), amely
véletlenszerű karakterekkel van feltöltve. Ennek a
megosztása azonban problémás lehet, illetve felvet
egy másik kérdést: ha van biztonságos csatornánk,
amin a nagy kulcsot megoszthatjuk, miért nem azt
használjuk az üzenet átküldésére?
A válasz többrétű. Egyrészt előfordulhat, hogy a biztonságos csatorna nem áll mindig rendelkezésünkre.
Ha feltételezzük, hogy a biztonságos csatorna időszakos, akkor az egyszer használatos táblázat (One
Time Pad, OTP) kézenfekvő, hiszen a megosztott,
közös titkot felhasználhatjuk később az üzenetünk
rejtjelezésére – így kommunikálhatunk akkor is, amikor éppen van mondanivalónk, de a biztonságos
csatorna nem elérhető.
Másrészt, ha lenne valamiféle fizikai eszközünk,
amin nyomot hagy, ha ránéznek (például fényérzékeny papír), akkor az megoldaná minden problémánkat. Ilyenkor csupán annyit kellene tennünk, hogy
nagyszámú csatornán, több, véletlen karakterekkel
feltöltött táblázatot továbbítunk, majd mindegyiknél
leellenőrizzük, hogy ránézett-e valaki. Amelyeket
valaki felnyitott, azokat nem használjuk üzenet rejtjelezésére, amelyeket viszont biztosan nem fogott el a
támadó, nyugodtan használhatjuk.
Persze a fényérzékeny papír kijátszható, azonban
egyfajta „kijátszhatatlan papírt” alkothatunk a kvantummechanika törvényeinek felhasználásával. A
kvantummechanikában ugyanis a mérés, a részecskék állapotának megfigyelése végérvényesen és
elkerülhetetlenül megváltoztathatja azok viselkedését.
Példának lehet hozni erre a kétréses kísérletet [6].
Ebben részecskéket bocsátunk egy lemezre, amelyen két rés van (a részecskék csak itt haladhatnak
át), majd a két rés mögött egy ernyőn felfogjuk őket,
és megfigyeljük, milyen mintázatot alkotnak. Amíg
nem mérjük, melyik résen halad át a részecske, interferenciaképet kapunk az ernyőn. Ha azonban
megmérjük, a hullámfüggvény összeomlik, és az
interferencia megszűnik. Ez a jelenség fundamentális, a kvantummechanika axiómából következik, és
így semmilyen ügyesen vagy trükkösen megválasztott, indirekt méréssel nem lehet megkerülni.
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4. A kvantum-kulcsszétosztás
4.1 Határozatlansági reláció
A BB84 eljárás alapja a Heisenberg-féle határozatlansági reláció [6][7][8]. Azon a szinten, amin a táborban
akartam beszélni a BB84 protokollról, lényegében ez
az egyetlen kvantummechanikai alapismeret, amely
szükséges. Az a további kevés, ami még kell, már ebből levezethető. Korábbi előadásaimon már tapasztaltam, hogy egy csapat 6-7. osztályos tanuló között mindig van legalább egy, aki ismeri, és kérésemre el tudja
mondani a többieknek, hogy mit takar a Heisenbergféle határozatlansági reláció. (Érdekes, hogy Heisenberg nevének el kell hangzania a kérdésben, mert ha a
gyerekek csak annyit hallnak, hogy határozatlansági
reláció, nem ismerik fel, miről van szó.) A válasz, hogy
bizonyos mennyiségpárokat nem lehet egyszerre mérni a kvantummechanikában (ilyen például egy elemi
részecske helye és impulzusa). Most sem csalódtam,
a jelenlevő gyerekek tudták a választ, sőt a jelenség
iránti kiemelkedő érdeklődést mutatja, hogy a válaszoló tisztában volt vele, hogy számos egyéb fizikai menynyiségpár is van, amely így viselkedik. Pedig tapasztalataim szerint ezzel általában ki kell egészíteni a feleltet, mert a gyerekeknek nem mindig egyértelmű, hogy
amit mondanak, csupán egy példa a szabályra, és
nem maga a szabály. A határozatlansági reláció tehát
lehetővé teszi számunkra, hogy egy olyan képzeletbeli
papírt alkossunk, amelynek csak az egyik oldalára lehet ránézni. Amint ezt megteszi valaki, a másik oldalon
lévő üzenet azonnal törlődik. Ahelyett azonban, hogy
hosszú üzeneteket továbbítanánk ilyen módon, a kvantum-kulcsszétosztás során úgy teszünk, mintha fecnikre tépnénk a képzeletbeli papírlapot, és egyenként,
betűről betűre továbbítjuk a rajta lévő karaktereket.
Egy ilyen képzeletbeli fecnire két, véletlenszerűen választott karaktert írunk: egy-egy karaktert mindkét oldalra. Például az első karaktert egy részecske helyében, míg a második karaktert ugyanazon részecske
impulzusában tároljuk.
4.2 Kulcsnövesztés
Aliz (a feladó) felírja magának, hogy melyik sorszámú
fecnin melyik két lehetséges karakter található. Amint
átküldi (a címzettnek) Bobnak ezeket a fecniket, Bob
mindegyiken véletlenszerűen elvégez egyet a két inkompatibilis mérés közül. A mérés eredményét felírja
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az egyszer használatos táblázatába, amelyet aztán
kulcsként fognak használni. Ezen a ponton Aliz még
nem tudja, mi van Bob táblázatában. Ahhoz, hogy ez
kiderüljön, egy nyilvános csatornán (például telefonvonalon) fel kell hívnia Bobot, aki megmondja neki,
hogy melyik fecninek melyik oldalát nézte meg. Ezzel gyakorlatilag elárulta Aliznak, hogy a kulcsként
szolgáló táblázat egyes rubrikáiba a két lehetőség
közül melyik karaktert kell beírnia (ez az állapot látható a 6. ábrán) – mindezt anélkül, hogy a telefonbeszélgetés során explicit kimondta volna, melyik karakterről van szó.
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minden esetben másoltást jelent. Például a telefonbeszélgetést lehallgató fél másolatot készít a beszélgetésről, és ezt hallgatja meg. Általános esetben azonban a kvantummechanikában nem lehet másolni az
állapotokat – így a képzeletbeli fecnik tartalmát sem.
Ha ez lehetséges lenne, csupán annyit kellene tennünk, hogy másolatot készítünk minden egyes fecniről,
majd az eredetinek megnézzük az egyik oldalát, a másolatnak pedig a másik oldalát. Ezzel kijátszhatnánk a
határozatlansági relációt. (Ezzel a gondolatmenettel a
másolhatatlanság, az úgynevezett no-cloning tétel bevezethető.) A támadónak tehát csak az az egy lehetősége van, hogy beáll Aliz és Bob közé, ő maga is mérést hajt végre az elfogott fecniken, majd megpróbál
hamisítványokat készíteni, és másolatnak látszó fecniket továbbítani Bobhoz. A probléma azonban, hogy a
fecniknek csak az egyik oldalára nézhet rá, nem tudja,
mi van a másik oldalon, és nem tudja előre, hogy Bob
melyik oldalt fogja megnézni. Így időnként nem arra az
oldalra néz rá, mint Bob, és akaratlanul is hibákat visz
be a kommunikációba (lásd 7. ábra).

6. ábra: A kulcsnövesztés folyamata: Bob véletlenszerűen
választja, milyen mérést hajt végre. Aliz ennek ismeretében
tudja, hogy a táblázat melyik rubrikájába melyik karaktert kell
beírnia a két lehetőség közül.

Ezzel tehát Aliz és Bob megalkot két tökéletesen
egyforma táblázatot, amelyek véletlenszerű karakterekkel vannak feltöltve. Az eljárás neve kulcsnövesztés, hiszen egyikük sem tudja meghatározni, mi lesz
a végeredmény. (Aliz csupán két lehetőséget választ
minden rubrika helyére, a végleges karakterérték
mindig a Bob által választott mérésen múlik.) Mivel
azonban a kulcs véletlenszerű, jelentést nem hordoz,
ez nem probléma.
4.3 Támadó jelenléte
A kulcsnövesztéssel tehát eljutottunk odáig, hogy
Aliz és Bob egy kvantumcsatornán megosztott egy
nagy, véletlenszerű kulcsot. Korábban tisztáztuk,
hogy ha detektálni tudnák, hogy a támadó ránézett-e
erre, akkor eldönthetnénk, hogy biztonságosan használhatjuk-e a kulcsot vagy sem. De honnan tudhatjuk, hogy a kulcsmegosztást lehallgatta-e valaki?
Fontos megjegyezni, hogy a lehallgatás majdnem

7. ábra: A támadó és a címzett mérése nem mindig egyezik. Ez
hibákat eredményez, ami alapján a lehallgatási kísérlet
kimutatható.

Ha Aliz és Bob a kialakított kulcs egy részét feláldozzák, hogy összehasonlítsák egy nyilvános csatornán,
akkor a hibák jelenlétéből felismerik, ha valaki lehallgatta a kulcsmegosztást. Tapasztalataim szerint a gyerekek ezt a gondolatmenetet is érik, és azt is felismerik, hogy véletlenszerűen kell választani az ellenőrzés
során összehasonlított karaktereket. Ha ugyanis csak
a táblázat utolsó sorát hasonlítanánk össze, a támadó
megtehetné, hogy mindent megfigyel, kivéve az utolsó
sort – így az eljárás csak akkor biztonságos, ha a tá-

INSPIRÁCIÓ
24. évfolyam 3. szám

2017

MÓDSZERTAN

madó nem tudja előre, melyik karaktereket szabad
megfigyelnie és melyikeket nem.
4.4 A gyakorlatban használt BB84 eljárás

lyeket egyenként könnyebb megemészteni, így a gyerekeknek egy relatíve bonyolult eljárással is megismerkedhetnek.

A tényleges BB84 eljárás a fent leírtaktól annyiban
különbözik, hogy bináris üzeneteket továbbítunk,
vagyis a teljes ábécénk két szimbólumot tartalmaz: 0
-át és 1-et. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az egyszer
használatos táblázatunkban is egy nagyméretű, bináris jelsorozat van. Ebben az esetben a rejtjelezés
és a visszafejtés egyaránt XOR (eXclusive OR, kizáró VAGY) műveletek sorozatát jelenti, amelyeket az
üzenet és a kulcs megfelelő bitpárjain hajtunk végre.
Ezt idősebb gyerekek esetleg megérthetik, fiatalabbaknak elég annyit mondani, hogy a gyakorlatban 0ákat és 1-eseket tartalmazó, szűkített ábécét használunk. A gyakorlatban a kulcs továbbításához erősen gyengített lézerjeleket szokás használni. Ezeknek akár a polarizációja, akár a fázisa alkalmas lehet
az adatok továbbítására (szabad légkörben főleg a
polarizációt, optikai kábelben inkább a fázist szokták
használni). Ennek részleteibe azonban nem szükséges belemenni. A gyengített lézerjelek említése már
önmagában ad némi támpontot a gyerekeknek, ami
alapján el tudják képzelni a folyamatot. Érdemes
lehet megemlíteni, hogy mindez nem csak elmélet, a
gyakorlatban is megvalósult már. Optikai kábelben
[9][10] több mint 400 km-re, szabad légkörben [11]
több mint 140 km-re juttattak el kvantumosan gyenge
jeleket. Nemrég kezdődtek emellett azok a műholdas
kísérletek [12] is, amelyek feltehetően megnyitják
majd az utat az interkontinentális kvantumkriptográfia felé.
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Összefoglaló: A 3D nyomtatás létjogosultsága mára megkérdőjelezhetetlenné
vált. Az ipari folyamatok teljes mértékben átalakultak, és a mindennapok is
egyre inkább elképzelhetetlenebbé válnak az additív gyártástechnológiák nélkül. Elengedhetetlen, hogy kellő figyelmet fordítsunk a 3D nyomtatás oktatási
intézményekben történő bevezetésére,
a jelen innovatív technológiájának a
jövő generációival való megismertetésére. Bár ma még igen korlátozott a hazai
iskolák hozzáférése a 3D nyomtatáshoz, néhány kezdeményezés már elindult annak érdekében, hogy minél több
intézmény lépést tarthasson a technikai
fejlődéssel, és az általános iskolás diákoktól kezdve a műszaki egyetemek
hallgatóival bezárólag a tanárokkal
együtt a tanítás-tanulás minden résztvevőjének alkalma nyíljon kiaknázni a 3D
nyomtatás oktatásban rejlő lehetőségeit.
Kulcsszavak: 3D nyomtatás, oktatás,
otthoni és kisvállalati felhasználás.
Abstract: The reason for existence of
3D printing is unquestionable nowadays. Industrial processes have been
fully changed and our everyday life is
becoming completely unconceivable
without additive industrial technologies.
It is one of our most important concerns
that we pay proper attention to introducing 3D printing into the educational system, hereby providing a way for students to learn about present day’s innovative technology. Although access to
3D printing is fairly limited in the Hungarian educational system, endeavours
have been taken place in order for more
and more institutions to be able to keep

pace with current technological developments; moreover, it is a highlight that
every participant in the educational process - including students and teachers,
ranging from primary schools to universities - must be granted access to and
be able to exploit possibilities in 3D
printing.
Keywords: 3D printing, education, home and small business use.
1. Bevezetés

A 3D nyomtatás területén végzett kutatásaimat és saját gyakorlati tapasztalataimat alapul véve bemutatom, hogy
napjainkra milyen mértékű fejlődés zajlott le ebben a 3D nyomtatás iparágban,
hol tart az additív gyártástechnológia a
kisvállalkozások és otthoni felhasználók
célcsoportjában, milyen alapanyagok
állnak rendelkezésre a mindennapi
használat terén.
A Gábor Dénes Tehetségpont 2016
nyarán megtartott egyhetes, napközis
diáktáborában műhelyvezetőként szerzett tapasztalataimat alapul véve világítok rá a 3D nyomtatás rendkívüli fontosságára az oktatásban. A tábor kapcsán
is megtapasztaltam, hogy az általánosés középiskolás korosztály mekkora
érdeklődést mutat az additív gyártás
ismeretei iránt. Láthattuk, hogyan tudnak a résztvevő gyerekek játszva tanulni, szórakozva olyan új ismereteket elsajátítani, amelyek segíthetnek kibontakoztatni alkotói tehetségüket akár műszaki, akár művészeti téren, megalapozhatják jövőbeni tudásukat, ami által
rendkívüli előnyre tehetnek szert a továbbtanulás terén és a mindennapi életben is. Konkrét példákon keresztül be-
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mutatom, hogyan ismerkedtek meg a diákok a tervezés alapjaival, milyen modellek születtek, milyen
eredménnyel zárult a rendezvény. Szemléltetni fogom, hogy mire is használható egy 3D nyomtató az
oktatásban mind a képzés részeként, mind közvetett
módon, az iskolák életének megkönnyítésére. Végül
pedig felhívom a figyelmet arra, hogy bár a 3D
nyomtatás oktatásban történő alkalmazása még kezdeti stádiumban van, már most jelentős igény mutatkozik a tanítási intézmények részéről egy-egy 3D
nyomtató iránt és az új irányvonalhoz való csatlakozásra, ezért igen fontos a téma népszerűsítése, az
ismeretek minél szélesebb körben történő megosztása.
2. A 3D nyomtatás fejlődésének áttekintése
A 3D nyomtatás napjaink egyik leggyorsabban fejlődő iparága. Az 1980-as évek eleje – az első additív
gyártási eljárásmód kidolgozása óta – az ipar meghatározó szereplőjévé nőtte ki magát, elterjedésével
beköszöntött a harmadik ipari forradalom [1]. Az additív gyártás alapjaiban változtatta meg a termelési
folyamatokat. Segítségével az eltávolító eljárásokkal
ellentétben minimális hulladék anyag képződése
mellett igen nagy pontossággal és rendkívül gyorsan
állíthatunk elő prototípusokat és kisszériás sorozatokat a legkülönfélébb alapanyagokból. Ezek lehetnek
egyszerű ipari műanyagok, mint az ABS1 vagy biológiai úton lebontható PLA2, kompozitok, hőálló, rugalmas, nagy ellenálló képességű, kopásálló vagy akár
orvosi alapanyagok, illetve folyékony műgyanták,
nylon tulajdonságú porok, sőt, fémek is.
A korábban csak a gyors prototípusgyártás területén
alkalmazott eljárásmódok mára lehetővé tették kisszériás sorozatok előállítását is, így a 3D nyomtatás
nem csak az egyedi elemek elkészítését teszi lehetővé, de alapjaiban formálja át a sorozatgyártást is.
A fejlődés napjainkra eljutott odáig, hogy a kisvállalkozások és az otthoni felhasználók számára is elérhetővé váltak a legegyszerűbb elven működő, szálolvasztásos (Fused Deposition Modeling, FDM) rendszerek mind üzleti felhasználásra, mind hobbi célra.
Mindennapi életünkben egyre többször találkozhatunk olyan megoldásokkal, amelyek valamilyen formában köthetők a 3D nyomtatáshoz. Lehetőségünk
van egyedi tárgyaink vagy akár saját magunk által
megtervezett eszközeink gyors és költséghatékony
előállítására.
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A közeljövőben pedig az innováció még erőteljesebbnek mutatkozik. A szálolvasztásos rendszerek
mellett megjelentek a lézer-sztereolitográfia (SLA3)
elvén működő asztali 3D nyomtatók, a Formlabs cég
pedig bejelentette, hogy 2017 szeptemberétől elérhető lesz a világ első, ipari környezeten kívül is üzemeltethető, 5 millió Ft alatti áron beszerezhető szelektív lézer szinterezés (SLS4) elvén működő rendszere [2]. Ezen eljárásmódok jövőbeni várható elterjedésével olyan szintű technológiai ugrás várható,
ami csak az FDM5 nyomtatók otthoni megjelenéséhez hasonlítható. Míg a szálolvasztásos rendszerekkel előállított modellek felbontása és minősége bizonyos mértékig korlátozott, a sztereolitográfia elvén
működő 3D nyomtatóval akár 25 mm pontossággal
állíthatunk elő rendkívül kifinomult modelleket, az
SLS rendszerek pedig alkalmasak nem csak kisszériás, hanem akár több száz- vagy ezerdarabos, azonos minőségű, az eredeti modell tulajdonságaival
megegyező vagy azt meghaladó funkcionális tárgyak
elkészítésére.
3. 3D nyomtatás oktatása diákoknak a Gábor Dénes
Tehetségpont nyári táborában
Az újabbnál újabb technológiák megjelenése és térhódítása szükségessé teszi az oktatási folyamatok
aktualizálását, speciális képzések indítását. Fontos a
megfelelő szakembergárda folyamatos képzése mellett a technológia megismertetése a fiatalabb korcsoportokkal, a közép- és általános iskolás diákokkal is.
Minél fiatalabb korban találkoznak a gyerekek az új
fejlesztésekkel, annál fogékonyabbak azok elsajátítására, annál könnyebben építik be újonnan megszerzett ismereteiket mindennapi tevékenységeikbe,
életvitelükbe.
1.ABS: Akrilnitril-Butadién-Sztirol. Könnyen megmunkálható, tartós, erős műanyag.
2.PLA: Polylactic Acid, politejsav. Biológiai úton lebontható, kemény műanyag. A legnépszerűbb 3D nyomtatási alapanyag.
3.SLA: Stereolytography. Sugárzással inicializált polimerizáció,
amely során számítógéppel vezérelt lézersugár folyadék alapú
fényérzéken műgyantát szilárdít meg rétegről rétegre felépítve a
modellt.
4. SLS: Selective Laser Sintering. Por alapú alapanyag lézersugárral történő megszilárdítása, amely esetben nem szükséges
támaszanyag alkalmazása.
5. FDM: Fused Deposition Modeling. Ömledékrétegezés, amelynek során műanyag szál (filament) megolvasztásával épül fel a
modell rétegről rétegre
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2016. július 18–22. között a Gábor Dénes Tehetségpont „Műszaki alkalmazások az önellátó háztartásban” című egyhetes, napközis diáktábort szervezett
általános és középiskolások részére [3][4] (lásd 1.
ábra).
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A gyakorlati órákon megismerkedtek a SolidWorks
mérnöki tervezőszoftverrel, és elsajátították a tervezéshez szükséges alapműveleteket (lásd 3. ábra).

3. ábra: A 3D műhely tagjai SolidWorksben készítik a
nyomtatandó modelleket

1. ábra: A „GDT Műszaki alkalmazások az önellátó
háztartásban” nyári tábor plakátja [Szabó Norbert GDT tag
kiadványszerkesztői munkája]

A táborban a Raspberry PI műhely mellett az általam
vezetett 3D nyomtatás diákműhely elméleti és gyakorlati foglalkozásain a diákok megismerkedhettek a
3D nyomtatás alapjaival, a felhasználható alapanyagokkal (lásd 2. ábra), és kipróbálhattak egy szálolvasztásos 3D nyomtatót.

A tábor végére önállóan elkészítették saját 3D nyomtatható modelljeiket és egyéni prezentációjukat,
amelyet a rendezvény záróünnepségén profi módon
előadtak mikrofon és kivetített diasor segítségével
(lásd 5. ábra, 6. ábra). A diákok elismerő tanúsítvánnyal (lásd 4. ábra, 7. ábra) és saját 3D nyomtatott
modellekkel gazdagabban, élményekkel feltöltve
fejezték be a programot.

4. ábra: A 3D műhely tagjai a
5. ábra: A fényképezőgép
tábor záró rendezvényén a hét modellt készítő 3D műhelytag
munkáját bemutató fényképfa- prezentál a tábor záró rendezvényén
lat

6. ábra: nagyszülők, testvérek,
barátok, a Gábor Dénes Főiskola munkatársai
2. ábra: Polyjet, FDM, SLA és SLS modellek bemutatása 3D
nyomtatás foglalkozáson

7. ábra: A 3D műhely tagjai a
táborbeli sikeres tanulmányokat igazoló tanúsítványukkal
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A tábor mind a diákok beszámolói, mind a szülők és
pedagógusok visszajelzései alapján, mind saját tapasztalatom szerint rendkívül sikeres volt. A gyerekek a kurzus egy hete alatt könnyedén sajátították el
egy olyan mérnöki tervezőszoftver használatának
alapjait, amellyel komplett gépek, motorok, ipari rendszerek modelljei és bonyolult műszaki rajzok készülnek tapasztalt mérnökök keze által. Az elkészült tervek pedig a gyártás kritériumainak maximálisan megfeleltek, 3D nyomtatóval nehézségek nélkül előállíthatók voltak. Sőt, egyes diákok az előírt feladattal
olyan gyorsan végeztek, hogy saját projektbe kezdtek, így önálló alkotásként születtek egyedi tervek
kulcstartóról, lakóházról, részletesen kidolgozott
fényképezőgépről is (lásd 8. ábra, 9. ábra)

8. ábra: A tábori 3D műhelyben
készült nyomtatott modellek
egy része: medálok az esemény nevével, kanapé, szív és
csillag alakú nyakláncok, a
párizsi diadalív

9. ábra: A fényképezőgépet
modellezett műhelytag a
záró rendezvényre készíti
prezentációs diasorát

A kis hallgatók lelkesedése a program egésze alatt
töretlen volt. Ahogy megismerték a tananyagot, beletanultak a folyamatokba, elsajátították a modellezés
alapjait és a 3D nyomtató működését (lásd 10. ábra),
mind nagyobb magabiztossággal kezdtek önálló, kreatív projektekbe.
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A leírtakat figyelembe véve megállapítható, hogy a
program sikeres volt. Mint szervezők, nagy reményeket fűzünk ahhoz, hogy sok gyermek jövőbeni továbbtanulásának irányát sikerült megalapoznunk, és
sikerült olyan új ismereteket átadnunk, amelyek akár
hobbiként, akár későbbi hivatásként visszatérhetnek
a résztvevők életébe.
Tapasztalataim azt mutatják, hogy a 3D nyomtatással kapcsolatos bemutatók és előadások, gyakorlati
órák és elméleti kurzusok iránt mind a fiatal, mind az
idősebb korosztályok nagy érdeklődést mutatnak. A
2016. évi nyári diáktábor során az általános iskola
alsó és felső tagozatos diákjainak és a középiskolás
résztvevőknek a figyelmét is lekötötték a hallottak,
végig folyamatos érdeklődéssel voltak jelen a foglalkozásokon, unalomnak nyoma sem volt látható. Az
egyéni kreatív alkotás lehetősége biztosította a figyelem folyamatos fenntartását. A résztvevők az előírt
feladatok elvégzését követően önállóan alkalmazni
kezdték a hallottakat. Az egyik 12 éves diák például
saját nyaralási élményei, emléke alapján az elsajátított ismereteit autodidakta módon továbbfejlesztve
megtervezte a Japánban található Itsuku Shima Torii
díszkapu 3D modelljét, amelyet feltöltött a thingiverse.com nemzetközi közösségi oldalra, ahol az alkotás rövid idő alatt nagy népszerűségre tett szert [5]
(lásd 11. ábra).

11. ábra: Az Itsuku Shima Torii díszkapu 3D modellje a
thingiverse.com nemzetközi közösségi oldalon

10. ábra: A 3D műhelyben működött 3D nyomtatók első
megtekintése

A 3D nyomtatási technológia megismertetése óriási
lehetőség az oktatásban. Egy 21. századi munkahelyen gyakorlatilag a munkavállalótól összes elvárható
kompetenciát – kreativitást, innovatív gondolkodást,
problémamegoldást, kommunikációt és együttműködési készséget stb. – fejleszti. [6] Azok a diákok, akik
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valamilyen formában találkoznak a 3D nyomtatással
általános vagy középiskolai szinten, előnnyel indulnak például a mérnöki felsőoktatási képzésekre jelentkezésekkor, mivel már ismerik ezt a modern ipari
technológiát.
4. A 3D nyomtatás iskolákban kiaknázható lehetőségei
A 3D nyomtatás oktatása során a résztvevő iskolák
diákjai első kézből ismerkedhetnek meg a legmodernebb innovációs technológiákkal. Megszerzett ismereteiket azonnal átültethetik a gyakorlatba, és az elsajátított elméleti tudást ötvözve saját képzelőerejükkel és kreativitásukkal egy hétköznapi tanórán is előremutató alkotások, új találmányok születhetnek,
ösztönözve és lelkesítve a tanulókat a további fejlődésre. A jövő mérnökképzése számára elengedhetetlen a 3D nyomtatás megismertetése a fiatalabb
korosztályokkal. Egy olyan új irányvonal kialakulásának kezdetén van lehetőség bekapcsolódni a legfrissebb ismeretek megszerzésébe, amely mind a termelést, mind a fogyasztói szokásokat alapjaiban változtatja meg. Azon iskolák diákjai, akik életük korai
szakaszában megismerkednek az additív gyártástechnológiákkal, naprakész szaktudást sajátíthatnak
el, amelyet aztán saját képességeik szerint használhatnak fel és formálhatnak, részt vállalva a jövő alakításában. A 3D nyomtatásban rejlő alkotási lehetőségeknek erős közösségi összekovácsoló erejük
van. A diákok az iskola saját fórumán vagy a Facebookon az erre a célra létrehozott oldalon (lásd 12.

12. ábra: Közösségi site használata a GDT SolidWorks
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ábra) megoszthatják egymással tapasztalataikat,
ötleteiket, modelljeiket.
Segítségére lehetnek egymásnak, elősegítve a közösség fejlődését, ami által saját felmerülő gyakorlati
problémáikra problémáikra is megoldást találnak
(például egy bonyolultabb test modellezésének bizonyos lépései esetén, vagy a nyomtatószoftver megfelelő beállítása témájában), de készíthetnek közösen több részből álló alkatrészeket is (ki-ki a saját
tehetségének megfelelő darabot tervezi meg). Az
elkészült terveket aztán a 3D nyomtatás órákon
(szakkörökön, fakultációkon) az iskola berendezésén
a vezető tanár segítségével kinyomtathatják. Tapasztalataim szerint a valódi alkotás folyamata igen
lelkesítően hat a diákok számára, mivel nem csak
láthatják, de fizikailag meg is vizsgálhatják saját művüket.
Amennyiben az adott iskola tanterve nem engedi
meg új 3D nyomtatási tantárgy integrálását, vagy
egyéb okok miatt nem valósítható meg a tanórákon
belüli ismeretátadás, szakkörök, laborok, alkotóközpontok létrehozásával elősegíthető az additív eljárásmóddal kapcsolatos információk átadása.
Egy példával élve: A hét legjobban várt eseményeként épülhet be egy iskola életébe a 3D nyomtatás
szakkör. A tantermi foglalkozáson megtárgyalt heti
feladat megoldásait a gyerekek az intézmény saját
oldalára töltik fel a Facebookra. Ide írják a különféle
javaslataikat, kérdéseiket is, amelyeket a hozzászólásokban megvitatnak. A bonyolult testek darabjainak modellezését a szakkör résztvevői külön-külön
végzik el (13. ábra), tartva a határidőt, a heti foglalkozás kezdetéhez igazodva. Így otthon, részenként
készül el a modell nyomtatható verziója. A szeletelő
program megfelelő beállításait követően az iskola
nyomtatóján megszületik az alkotás, amelyet a létrehozók nevével fémjelezve büszkén tehet közszemlére az intézmény. A szórakozva fejlődés mellett a diákok így megtanulhatnak önállóan tanulni, és az elsajátított ismereteket saját maguk által a gyakorlatban
alkalmazni. A 3D nyomtatás nem csak külön tantárgyként kezelhető, nem csupán a technológia oktatása lehet innovatív. A 3D nyomtatást közvetett módon is alkalmazhatják az intézmények, hiszen a vizuális megjelenítés nagyban megkönnyítheti például a
földrajzórák tananyagának elsajátítását domborzati
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14. ábra: Balra az eredeti Phaistos-korong. Jobbra 3D
nyomtatott modellje [Nagy Tamás Lajos animációjához
modellből nyomtatva]

18. ábra: A GDT nyári táborban
nyomtatott síp, és szívmedál

13. ábra: Több darabból szerkesztett biciklikerék a Gábor
Dénes Tehetségpont SolidWorks tanfolyamán

17. ábra: A GDT nyári táborban
nyomtatott csigolya

elemek, földtani metszetek nyomtatott formában való
ábrázolásával. A kémia órák képletei térben megjelenítve jobban rögzülnek a diákok memóriájában, a
mértékegységeket szemléltető szimbólumok is ábrázolhatóak vizuálisan, vagy akár történelmi szereplők,
tárgyak és emlékek is megjeleníthetők (lásd 14. ábra, 15. ábra, 16. ábra).
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15. ábra: A keszthelyi Balatoni
Múzeumban kiállított bronz
szobor 3D szkennelt és általam
kinyomtatott modellje

építésének ábrázolása szintén színesítheti a tankönyvi példák síkbeli ábrái mellett a tananyagot. Elkészíthetők kémia órára kémcsőtartók, periódusos
rendszer; földrajz órára a Föld belső szerkezete, illetve teljes földgömb; biológia órára állati és növényi
sejtek, a kéz csontozata, DNS-láncok, emberi szív;
művészettörténetre híres emberek 3D szkennelt
szobrai; testnevelés órára síp (18. ábra); énekzenére furulya; robotikára 3D szkenner alkatrészei. A
3D nyomtatás passzol bármelyik tantárgyhoz, olcsó
és trendi, ráadásul a saját készítésű eszközökre
másként néznek a gyerekek, mint a gyáriakra. [7] Az
iskolák tanszerei gyakran igen drágák, a szakboltokban beszerezhető kiegészítők sokszor a több tízezer
forintos árat is elérik. A szálolvasztásos 3D nyomtatás viszont kifejezetten olcsónak számít. Egy kilogramm alapanyag kiskereskedelmi ára 7-8 ezer Ft,
amelyből jelentős mennyiségű 3D modell előállítható
(főleg, ha a testeket a gyakorlatban jól bevált 1520%-os mértékű kitöltöttséggel állítjuk elő, lásd 19.
ábra). Az iskolák jelentős költségmegtakarítást érhetnek el azáltal, hogy az eddig súlyos összegekért vásárolt tanszereket 3D nyomtatással helyettesítik. A
3D nyomtatási laborok önfenntartóvá is tehetők: helyi
cégeknek és a lakosságnak is kínálhatnak oktatási
és bérnyomtatási szolgáltatásokat [7]. Ez a kezdeményezés egy olyan innovatív megoldás, amelyre az

16. ábra: PLA-val kinyomtatott 1956-os makettfigrák 3D tervei
[Nagy Tamás Lajossal közös projektem]

Nem beszélve a rajz és művészeti órákon való alkalmazás jelentőségéről, illetve a műszaki tantárgyakban kiaknázható vizuális lehetőségekről. Biológia
órán az egyes élőlények, emberi szervek, csontozatok (lásd 17. ábra) bemutatása, vagy a vírusok fel-

19. ábra: Balra support6-elemek hozzáadása az FDM nyomtató
szoftverében. Jobbra egy FDM modell belső szerkezete [Nagy
Tamás Lajossal közös projektem, 1956-os makett figurák
kinyomtatása]
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oktatási intézményeknek korábban egyáltalán nem,
vagy csak rendkívül korlátozott mértékben volt lehetősége. A 3D nyomtatók beszerzésének egyik legnagyobb akadálya lehet az iskolák szűkös költségvetése, így hiába a beszerzést követő lehetőségek,
amikor a gépek megvásárlása önmagában gondot
jelent. Erre megoldást kínálhatnak egyrészt a magánfinanszírozott, vagy állami pályázatok, továbbá a
költségek visszafogása érdekében beszerezhetőek
olyan alacsony árú, de minőségi 3D nyomtatók,
amelyek bár a felsőkategóriás gépekkel ellentétben
nem rendelkeznek számos kényelmi funkcióval
(színes érintőkijelző, plexi burkolat, beépített WiFi),
funkcionalitásban, tartósságban és az előállítható
modellek minőségében megállják a helyüket a nagy
nevek mellett. Emellett számos olyan ingyenes 3D
tervező szoftver (Meshlab, OpenSCAD, Meshmixer,
Netfabb, FreeCAD stb.) elérhető, amelyek használatával szintén csökkenthetőek az intézmények költségei – így nem szükséges drága mérnöki tervezőszoftvereket vásárolni. Bár hazánkban történtek kezdeményezések a 3D nyomtatás oktatási intézményekben történő térhódításának elősegítésére, a
technológia még igen kevés iskolában érhető el, az
oktatásba integrálás folyamata lassú. A Freedee
Printing Solutions és a MakerBot közös kezdeményezése alapján, a Freedee által meghirdetett pályázati felhívás eredményeképp 2016. év végére 11
magyarországi iskola gazdagodott 1-1 szálolvasztásos 3D nyomtatóval. A pályázók köre igen vegyes
volt az általános iskoláktól kezdve a műszaki egyetemekig. A 3D nyomtatás oktatásban rejlő létjogosultságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy a 11 db
elérhető eszközre összesen 413 iskola jelentkezett
az ország minden területéről [8].
5. Összefoglalás
Hazánkban megvan az igény a 3D nyomtatás oktatására mind az iskolák, mind a tanulók részéről. A leírtakat összefoglalva láthatjuk, hogy bár történtek hazánkban kezdeményezések a 3D nyomtatás népszerűsítésére és annak oktatásba történő bevezetésére,
de bőven van még hová előrelépni. Fontosnak tartom, hogy e rendkívül gyorsan fejlődő technológia
ismereteinek átadásához indítsunk további diáktáborokat, tanévközi szakköröket, fórumokat, tartsunk
sok ismeretterjesztő előadást. Terveim között szerepel olyan egyedi 3D nyomtatási képzések megindítá-
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sa, amelyeken az általános iskolás diákoktól kezdve
a felsőoktatásban tanulókig minden érdeklődő megszerezheti azokat az alapismereteket, amelyek segítségével betekintést kap a 3D nyomtatás világába.
Megismerheti az additív gyártástechnológia történetét, elsajátíthatja a szálolvasztásos rendszerekkel
kapcsolatos alapismereteket, a tervező- és nyomtatóvezérlő szoftverek kezelésének fogásait, és megismerhet a mindennapi használatot megkönnyítő tippeket-trükköket. Ahhoz, hogy minden egyes iskolába
kerüljön 3D nyomtató, sok teendőre van még szükség. Bízom benne, hogy mind a Gábor Dénes Tehetségpontban, mind a témában meghatározó szerepet
betöltő szervezetekkel együttműködve lehetőségem
lesz a folyamat felgyorsításában közreműködni.
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MIKROTIK AKADÉMIA DIÁKMŰHELY SZÜLETÉSE
A GÁBOR DÉNES TEHETSÉGPONTBAN

Szurmay Ádám a
Gábor Dénes Főiskola végzett
hallgatója, rendszergazda. A Gábor Dénes Tehetségpont MikroTik
diákműhelyének
vezetője. Windows szerverekkel három éve
foglalkozik, MikroTik eszközökkel intenzíven
egy éve. Az általa üzemeltetett
rendszerek
mindegyikébe
igyekszik belecsempészni valamilyen formában
a MikroTiket.
Szakmája egyben a hobbija is.
adam.szurmay@g
mail.com

Összefoglalás: A MikroTik oktatásba
integrálásának lehetőségével az első
MTCNA (Mikrotik Certified Network Associate) hivatalos MikroTik tanfolyamon
találkoztam 2016-ban. Már ekkor felkeltette az érdeklődésem, úgy gondoltam,
hogy egyszer én is lehetnék akadémiai
oktató, vagyis academy trainer, és taníthatnék a RouterOS-ről iskolában. Több
oktatási intézményt is megkerestem,
végül a Gábor Dénes Főiskola Tehetségpontja fogadta örömmel az ötletem.
Most valósítjuk meg közösen, a hozzám
csatlakozó hallgatókkal a 2017/18. tanévben egykori álmomat.
Kulcsszavak: MikroTik, oktatás, hálózatok, akadémia.
Abstract: On my first MTCNA (Mikrotik
Certified Network Associate) official
MikroTik training I faced with the opportunity of integrating education of Mikrotik RouterOS into schools or universities
in 2016. I were very interested in it at
the first time and I thought that once I
can become an Academy Trainer and
teach RouterOS for students. I had
contacted several educational institutions, finally the talent point of the Dennis
Gabor College welcomed my idea. Now
me and connected students work together my dream in the starting 2017/18
academic year.
Keywords: MikroTik, education, networks, academy.

1. A MikroTik vállalat bemutatása
A MikroTik vállalatot 1996-ban alapították Lettországban. Akkor fő céljuk az
internet-szolgáltatás és az ahhoz szükséges szoftver előállítása volt. 1997-ben

megszületett a RouterOS operációs
rendszer, amely azért különleges, mert
képes asztali számítógépen is futni.
2002-ben a MikroTik nekikezdett a saját
termékpaletta készítésének, és létrehozta a RouterBOARD termékcsaládot.
Az eszközökkel a routerek teljes felhasználási területét igyekszenek lefedni, így találunk kis méretű, kompakt, de
gyenge processzorral és kevés memóriával szerelt routert; a paletta másik végén pedig a legerősebb 72 processzormagos és 16 GB memóriával szerelt
csúcsmodell áll. A cég mára világszinten ismert, internetszolgáltatók, vállalkozások és háztartások is használják a
termékeiket. A RouterOS-t folyamatosan fejlesztik, átlagosan havonta jelenik
meg új verzió [1]. A cég kifejlesztette
saját oktatási programját is. Jelenleg hét
hivatalos tanfolyamot lehet elvégezni
(lásd 1. ábra), amelyek végén elektronikus tanúsítványt lehet szerezni.
Az alábbi ábrán láthatóak a megszerezhető minősítések, valamint megszerzésük menete. A minősítések a következők:
• MikroTik Certified Networking Associate (MTCNA): Ez az alaptanfolyam, elvégzése nélkül nem lehet
folytatni a sort. Itt tanulják meg a
technológia iránt érdeklődők az alapismereteket a vállalatról és a RouterOS-ről. Ennek hároméves érvényessége alatt bármely MikroTik
mérnöki szintű vizsga letehető.
• MikroTik Certified Traffic Control
Engineer (MTCTCE): Ez a tanfolyam
a forgalomszabályozással, tűzfallal,
sávszélesség-korlátozással foglalkozik.
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• MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE):
Rádiós alapokkal indul a tanfolyam, majd következik a WiFi hálózatok kezelése és a WDS Mesh
hálózatok tervezése.
• MikroTik Certified User Management Engineer
(MTCUME): A MikroTik saját fejlesztésű RADIUS
megoldásával, a User Managerrel, a VPN kapcsolatokkal és a Wi-Fi HotSpottal foglalkozó tanfolyam.
• MikroTik Certified Routing Enginer (MTCRE): Itt
sajátítható el a dinamikus routing beállítása
OSPF protokoll használatával, valamint a routinghoz köthető tűzfalszabályok és diagnosztikai eszközök használata.
• MikroTik Certified IPv6 Engineer (MTCIPv6E): A
tanfolyam teljes egészében az IP protokoll 6-os
verzióját mutatja be, elméleti anyaga jóval több
mint a többi tanfolyamé.
• MikroTik
Certified
Inter-Network
Engineer
(MTCINE): Ez a legmagasabb szintű képzés, dinamikus, szolgáltatói szintű routingot tartalmaz. A
következő protokollokat mutatja be: BGP,
MPLS,VPLS, valamit bonyolult forgalomirányítási
feladatok megoldására itt kapható válasz. Előfeltétele az MTCNA-n kívül az MTCRE vizsga megléte.
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2. A „saját” akadémia ötlete
A Gábor Dénes Főiskolán 2016 nyarán végeztem mérnökinformatikus-asszisztens rendszergazda szakon.
Már évek óta közreműködöm diákmentorként az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete (ISZE)
által szervezett programokban. Főképp szerverüzemeltetésről tartok rövid bemutatókat, előadásokat
középiskolásoknak. Tehát egy nagyobb tanulási szakasz végére értem, és szívesen állok előadóként is az
érdeklődők el.
A harmadik vizsgámnál, 2016 decemberében beszéltem az Alphasonic Kft.-nél szervezett tanfolyamon [3] a
tréneremmel arról, hogy szeretném magam kipróbálni
trénerként. Ekkor tudtam meg, hogy ehhez már csak
egy iskolával kell együttműködnöm, hiszen az
Academy Trainer minősítés az MTCNA plusz egy bármilyen, 75 % feletti MikroTik vizsgával megszerezhető.
Nekem ekkor már két mérnöki vizsgám volt. Elkezdtem
hát keresni azt a bizonyos iskolát, amely az országban
másodikként csatlakozik a programhoz.
Főiskolámon a Gábor Dénes Tehetségpont (GDT) tanév végi gáláján bemutattam az elképzelésem. Rövid
előadással ismertettem az eszközöket és a cég felépítését. Úgy gondolom, hogy ez a műhely sikert érhet el,
én pedig örömmel tanítom majd meg a hallgatónak a
MikroTik alapjait. A GDT szívesen vállalta, hogy indít
egy diákműhelyt a vezetésemmel, és a Főiskola belép
az akadémiai programba.
3. MikroTik akadémia létrehozása iskolákban

1. ábra: A hivatalos MikroTik tanfolyamok és tanúsítványok
rendszere [2]

Én az MTCNA, MTCTCE, MTCWE, MTCRE,
MTCIPv6E tanfolyamokat teljesítettem eddig. Magyarországon 2010 óta van ezek elvégzésére lehetőség. Az első MikroTik oktató, Kalapos László 2010től tart hazánkban tanfolyamokat.
A MikroTik az oktatókat központilag felügyeli, leginkább a vizsgáztatási tevékenységre fókuszálnak. A
vizsgák előtt fényképet kell feltölteni, ahol a vizsgázókat a tanfolyamra elektronikusan bejelentkezett
hallgatókkal kell párosítani.

A MikroTik nagyon pozitívan áll hozzá a jelentkező
iskolákhoz, hiszen ez nekik is reklám, és az adott intézményben végzettek magabiztosan használják a
platformot, így az ő termékeit helyezik majd előtérbe
létesítési vagy bővítési projektekben. Ezért az oktatóval szemben is mások az elvárások, mint a normál tréner esetén.
Egy leendő tréner hónapokat tanul, elvégzi az összes
olyan képzést, amit majd a későbbiekben oktatni szeretne. Ezek után jelentkezik az úgynevezett TTT kurzusra, ami a Train the Trainer rövidítése. Komoly előszűrés és egy MTCNA vizsga után megkezdi a több
napos külföldön tartott angol nyelvű tanfolyamot. A
tanfolyam nagy részét a házi feladatként feladott előadásoknak szentelik. A tanfolyam végén még a hat
választható mérnöki képzés közül egyből vizsgát tesz,
majd megkapja a trainer minősítést. Ennek a tanúsít-
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ványnak a birtokában bárkit oktathat piaci alapon, díj
ellenében.
Ezzel szemben az Academy Trainer minősítés megszerzéséhez jóval kevesebbre van szükség, ahogy
fentebb írtam: kell egy MTCNA és még egy 75%-nál
jobb bármilyen vizsga, valamint az iskola, ahol tanítani fog az ember – szigorúan csak azzal az intézménnyel hallgatói jogviszonyban állókat. Előbb az
iskolával kell megegyezni, majd be lehet adni emailben Lettországba a kérelmet, hogy vegyék fel az
intézményt a programba. Ez jó esetben néhány hét
alatt eredményes, és a tréner megkapja a saját MikroTik fiókjába az útmutatásokat, tananyagot angol
nyelven, valamint a vizsgáztatási jogot. Fontos, hogy
ebben a programban csak MTCNA minősítés adható
ki. Szükséges ezeken kívül egy szerződés is a gyártóval, mert így lesz hivatalos az akadémia. Ez alapján a gyártó biztosít az iskola számára 20 db
wireless routert is a gyakorlatokhoz.
Az akadémiai hálózathoz csatlakozás tehát egyszerű
bármely iskola számára. A MikroTik az alábbiakban
foglalja össze [4]:
• motiváció és hallgatók,
• tanterem az órák megtartásához,
• megfelelő internethozzáférés,
• MikroTik Academy Trainer,
• a MikroTik által jóváhagyott akadémiai tananyag.
A jelentkezés megtehető online, közvetlenül a MikroTiknél vagy a helyi koordinátornál [5]
4. A MikroTik eszközök áttekintése
Ebben a fejezetben három gyakori és népszerű MikroTik eszközt mutatok be,
a hEX routert, a hEX router: Vezetékes 5 portos
eszköz. Tartalmaz továbbá egy USB portot, amelylyel mobilnetet, vagy adathordozót, nyomtatót csatlakoztathatunk hozzá. 880
MHz-es kétmagos pro- 2. ábra: MikroTik hEX router
[7]
cesszorral és 256 MB
RAM-mal szerelt. Általában kisvállalati vagy erősebb
otthoni hálózatokhoz ajánlott.
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RB3011UiAS-RM routerBOARD: A termékkód kissé
ijesztő lehet. Ez egy két magos 1,4 GHz-es ARM porcesszorral
és 1 GB
RAM-mal
szerelt
10
portos
2. ábra: MikroTik RB3011UiAS-RM router. ElőrouterBOARD [8]
nye, hogy
érintőkijelző
található rajta, amelyen különböző egyszerű beállítások elvégezhetők, de csak PIN kód megadása után.
Vállalati hálózatoknál javasolt a használata.
CCR1072-1G-8S+ router: A csúcsmodell, csak optikai
kábel csatlakoztatható
hozzá. Portjai SFP+ aljzatok, egyenként 10
Gbps sebességűek. 72
2. ábra: CCR1072-1G-8S+ router
magos TILE processzort
és 16 GB memóriát tartalmaz. Szolgáltatói eszköz,
akár 80 Gbps forgalmat is képes lekezelni.
5. A MikroTik eszközök választása mellett és ellene
szóló érvek
Sok érvet lehet felhozni a platform mellett és ellen is.
Mellette szól az árazás: egy routert, amely nagyon
alapvető funkciókkal otthoni felhasználásra készült,
már 6.000 Ft-ért megvehetünk. Azonban ezért a pénzért a hardver mellett a szoftvert is megkapjuk, azaz a
RouterOS 4-es szintű licencét tartalmazza a termék
ára. Ez teljesen olyan, mint amikor a boltban elektronikus háztartási eszközöket gyártó cégek termékeit
vesszük meg – azokon is van valamilyen szoftver.
Egy általános router ún. firmware1-ét általában böngészőből tudjuk elérni, és azzal a router néhány funkcióját állíthatjuk be. Vajon mi történik abban az esetben,
ha a felhasználó olyan funkciót szeretne, amely nincsen a beégetett rendszerben? Fel kell törnie ezt a
rendszert, és felül kell írnia egy másik, bővebb funkcionalitású szoftverrel, például openWRT 2-vel. Ez esetben
a router garanciája elvész, de cserébe tudunk VPN3-t
vagy OSPF4-et futtatni.

1.Firmware: A router beágyazott szoftvere.
2.openWrt: Nyílt forráskódú routerekre készült Linux rendszer.
3.VPN: Virtuális magánhálózat, segítségével az interneten át titkosított csatornán csatlakozhatunk a céges hálózathoz.
4.OSPF: Open Shortest Path First protokoll. Dinamikus routingra
használatos protokoll közepes méretű hálózatoktól.
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A RouterOS-ben az a szép, hogy a 6.000 Ft-os kis
routeren ugyanaz a szoftver fut, mint a 700.000 Ftos, 72 magos processzorral szerelt csúcsmodellen.
Így, ha a kis eszközön tesztelés miatt szükség van
bármilyen funkcióra, egyszerűen csak be kell kapcsolni, vagy ha nincsen telepítve, akkor telepíteni kell
a csomagot a mikrotik.com-ról. Egy moduláris, igényeknek megfelelően skálázható rendszert kapunk.
További előnye, hogy a gyártó a cég alapításakor
személyi számítógép hardverre tervezte a rendszert,
így az valóban fut Pentium II processzoros gépen is
256 MB RAM mellett. Lehet virtuális gépen is futtatni,
ehhez közvetlenül használható lemezképeket lehet
letölteni. Az ellenérvek közül az első, hogy nagyon
bonyolult a használata az átlagos felhasználó számára. Első alkalommal nekem is gondot okozott,
hogy mit hol találok. Rengeteg függőség van, amelyeket hálózat alapok tantárgyban tanultunk, de bele
sem gondolunk, hogy azok miképp működnek, mert
az addig megismert okos szoftverek a háttérben dolgoznak, és sok mindent megoldanak helyettünk. Példaként a tűzfalat említem a modern otthoni eszközökben. Esélytelen, hogy kizárjuk magunkat a webes
menedzsmentfelületről. RouterOS esetén többféleképpen zárhatjuk ki magunkat a router menedzsmentjéből, ide értve a szolgáltatás kikapcsolását,
korlátozását vagy egy hibás tűzfalszabályt. További
ellenérv lehet, hogy a szoftver ingyenesen letölthető,
használható, de jelentős korlátozások mellett.
Az élvezhető sebességért meg kell vásárolni a megfelelő licencet. Normál telepítésnél minden nap véletlenszerűen újraindul az eszköz.
Virtuális gép esetén 1 Mbps sebességre van korlátozva a program. Ez a sebesség tényleg csak tesztkörnyezetben használható. A szakmai ellenérvek
közül az egyik legfontosabb, hogy ha a routert dinamikus routingra szeretnénk használni, azaz az OSPF
vagy a BGP protokollokat szeretnénk futtatni, azok
csak egy processzorszálat fognak használni. Hamar
elfogyhat az erőforrás, ha elég nagy a route-tábla.
IPv6 esetén nincs lehetőség Stateful konfigurációra,
tehát nem tudunk DHCPv6 segítségével a kliensre
teljes IP-konfigurációt kiküldeni. Ez azért probléma,
mert a Windows nem konfigurálja magát a SLAAC
által kapott paraméterek alapján, tehát szükség van
például egy Windows Serverre, amely ezt pótolja.
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Ezekre a problémákra a gyártó viszonylag gyorsan
reagál. Az OSPF problémáját a 7-es főverzióba ígérték.
6. Céljaim a GDT MikroTik Akadémia Diákműhelyben
A Gábor Dénes Tehetségpont MikroTik diákműhelye
szeptember végén kezdi meg működését. Nyolc alkalommal találkozunk majd. Az MTCNA tananyag alapján
tervezetet készítettem minden alkalomra. A MikroTik
hivatalos tematikája a mikrotik.com oldalról elérhető,
angol nyelven [6]. Az első félévben fog kiderülni, hogyan állja meg helyét a tervezetem. A haladás mértékétől függően fogunk vizsgázni, ami azt jelenti, hogy 7
alkalomra van tervezve a kurzus, és ha előbb lehetőség nyílik vizsgára, akkor előrébb hozzuk az időpontot.
Vizsga után terveim szerint az érdeklődésnek megfelelő mérnöki tanfolyam ismeretanyagába tekintünk bele.
A tagok választásától függően lehet az a routing, a
wireless hálózatok vagy az IPv6, ami a személyes kedvencem. Lehetőségekhez mérten igyekszem minél
többet megmutatni ebből a világból a műhelytagoknak,
viszek sok féle eszközt is a foglalkozásokra, hogy a
termékválasztás is könnyebb legyen, ha valaki erre a
pályára szegődik.

5.BGP: Border Gateway Protocol. Szolgáltatói méreteket öltő hálózatok dinamikus routingjára használják.
6.Route-tábla: A router egy táblában tartja nyilván a hozzá kapcsolt
és a dinamikusan kapott, valamint a kézzel statikusan beállított routeokat, azaz útvonalakat más hálózatok felé.
7.IPv6: Az IP protokoll 6-os verzióra, a jövő IP-je. 128 bites címkészlettel rendelkezik, és sok újdonságot tartogat.
8.Stateful konfiguráció: IPv6 esetén a kliens gép akkor kap stateful
konfigurációt, ha a címet, a prefix hosszát, a DNS kiszolgálók címeit
egy DHCPv6 kiszolgáló szolgáltatja.
9.DHCPv6: A DHCP IPv6-on értelmezett változata. Képes teljesen
konfigurálni egy klienst, ilyenkor a konfiguráció Stateful, valamint
képes csak egy prefixumot küldeni, ilyenkor Prefix Delegation módban van.
10.IP-konfiguráció: A számítógép azon beállításai, amelyek képessé
teszik azt a hálózaton való kommunikációra.
11.SLAAC: IPv6 esetén ez jelenti a teljesen a kliens által végzett
automatikus IPv6 konfigurációt.
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7. Összegzés
MikroTik Akadémia Diákműhely első szemeszterének projektje számomra nagy kihívást jelent, amelynek igyekszem a legjobban megfelelni. Nagyon szeretném magam kipróbálni az oktatásban. A MikroTik
eszközökkel megtaláltam mindazt, amire a hálózatok
üzemeltetése során szükség lehet. Jó ár-érték arányú megbízható eszközöket ismertem meg. Mindezt
a tudást és eddigi tapasztalataimat szeretném megosztani diákműhelyem tagjaival.

Irodalomjegyzék
1.MikroTik: „About us”. URL: https://mikrotik.com/
aboutus. Látogatva: 2017.08.21.
2.L. Gyenese: „Képzések”. URL: http://
www.mikrotikgyor.hu/training.html. Látogatva:
2017.08.21.
3.Alphasonic Kft.: „Alphasonic Akadémia”. URL:
http://www.alphasonic.hu/akademia/.
Látogatva:
2017.08.21.
4.MikroTik: „Academy”. URL: https://mikrotik.com/
training/academy. Látogatva: 2017.08.21.
5.MikroTik: „MikroTik Academy application form”.
URL: https://mikrotik.com/training/academyform. Látogatva: 2017.08.21.
6.MikroTik: „MikroTik tematikák”. URL: https://
mikrotik.com/training/about. Látogatva: 2017.08.30.

7.MikroTix: „hEX”. URL: https://mikrotik.com/product/
RB750Gr3. Látogatva: 2017.08.30.
8.MikroTik:
„RB3011UiAS-RM”.
URL:
https://
mikrotik.com/product/RB3011UiAS-RM. Látogatva:
2017.08.30.
9.MikroTik: „CCR1072-1G-8S+ router”. URL: https://
mikrotik.com/product/CCR1072-1G-8Splus. Látogatva: 2017.08.30.

2017

INSPIRÁCIÓ
24. évfolyam 3. szám

ÉRDEKESSÉGEK INNEN-ONNAN

2017

ÉRDEKESSÉGEK INNEN-ONNAN

DIGITÁLIS OKTATÁSI KONFERENCIA ÉS
KIÁLLÍTÁS

Az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete
is részt vett a kiállítók között, erről készültek a fotóink.

A DOKK-Digitális Oktatási Konferencia és Kiállítás
széles körű tájékoztatást adott a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt célokról, és lehetőséget kínált a digitális oktatáshoz kapcsolódó pedagógiai, módszertani és technológiai eszközök és
újdonságok megismerésére. A téma iránt érdeklők
az eseményen első kézből értesülhettek a hazai digitális oktatás helyzetéről és jövőjéről. A kiállításon
bemutató órák mellett módszertani workshopokon,
eszközbemutatókon és további színes programokon
vehettek részt az érdeklődők.
A rendezvény helyszíne a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem volt.
A rendezvény 2017. szeptember 29-30. között került
megrendezésre.
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