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Köszöntő
Tisztelettel köszöntjük Önt, Kedves Kolléga, Tisztelt Olvasó!
Tavaszi félévünk sikeres volt. Kimondottan. Hallgatóinkkal az estek nagy
többségében elégedettek voltunk, csak néhjány kirívó eset volt, amikor egy-egy
személy nem az elvártaknak megfelelően teljesített. Terveink sikerültek mind
oktatási, mind tudományos szempontból.
Tehát a 2016/17. tanév tavaszi szemesztere kedvezően alakult oktatási egységünk
számára. Szokásainkhoz híven ismételten megszerveztük Balatonkenesén a
Nemzetközi Katonai Információbiztonsági Konferenciát, amelyet eredményesnek
értékelték mind a résztvevők, mind a szervezők.
Természetesen a társ tanszékek együttműködésével sikeres kiképzési gyakorlatokat
folytattunk Püspökszilágyon, illetve Ócsán.
Hasonlóan az elmúlt évhez, szintén az ERASMUS programnak köszönhetően a
külföldi hallgatói részképzés mellett fiatal oktató kollégáink rendszeresen tartottak
előadásokat társintézményeinkben a környező országokban, valamint különböző
nemzetközi konferenciákon.
Végzős hallgatóink sikeres záróvizsgát tettek, így augusztus 20-át követően
elfoglalhatják új, felelősségteljes beosztásukat.
Remélem, hogy egy kellemes nyári kikapcsolódást követően, ősszel, közösségünk
ismét folytatja oktatási, kutatási és tudományos munkáját szakmai kultúránk
elmélyítése és hírnevünk bővítése érdekében.
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Ezen gondolatok jegyében kívánunk kellemes időtöltést az idei év első számának
áttekintéséhez!
Budapest, 2017. június 30.

Kerti András
a Szerkesztőbizottság
elnöke
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Lourdes Ruiz S., Andras Kerti: Biometric Security Systems Risk Assessment:
A general Overview

Abstract

Information is acquired, used and stored through different technologies in
organizations. Biometric systems are developing into a valid solution to secure vital
goods in a company. However, this technology is prone to security attacks. Risk
assessment is a procedure that identifies, analyzes and controls possible risks in
these systems. The present study’s main purpose is to generally enumerate risk
factors such as attacks and vulnerabilities inside a biometric system as a guideline
for implementers. Consequently, they will focus on the specific security flaws of
their system and create solutions and an action plan.

Key words: biometric systems, privacy, risk assessment, vulnerabilities

Introduction

Nowadays, organizations are based on information technology and systems. Public
and private corporations rely on them for correctly perform their work tasks.
Systems such as: office networks, telecommunications, safety, quality control and
industrial are used daily in business activities. Different type of information is stored
and transmitted through these systems, which implies serious threats in terms of
confidentiality, integrity and security [1]. Consequently, information safety is vital
for preserving the integrity and image of an organization.
Biometric technology is part of the information technology used in organizations
and businesses. This technology uses physical or behavioral characteristics such as
13
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fingerprint, hand geometry, iris, and gait to identify an individual. Biometric traits
are unique and intrinsic for every human being. This type of information is highly
sensitive and requires high security levels [2]. The present work describes biometric
systems; its risks, vulnerabilities and threats; analyzes the risk assessment approach
as a solution to protect biometric data. Moreover, this study performs a risk
assessment of a biometric system addressing possible attacks, threats and
vulnerabilities. Its purpose is to inform in a general manner what the security
weaknesses of a biometric system are; thus implementers inside the organizations
focus on the specific risk inherent to their system, process or company.

Biometric Data

Biometric technology uses biological or behavioral traits such as DNA, odor,
signature, face or voice recognition to effectively identify an individual. This
technology focuses on the fact that these characteristics can be distinctive for each
human and cannot change in time [3]. For this reason, this system offers more
security compared with traditional identification methods such as passwords, cards
or pins. It assures an accurate identity authentication, where just the authorized
person gets access to the information or place that is secured. Additionally, it
prevents duplication, sharing of information and fraud [4].
An ideal biometric trait should possess the following characteristics:


Universality, every individual possesses the biometric identifier



Uniqueness, the biometric identifier should be exclusive for every person.



Permanence, the biometric identifier should not change over time



Collectability, the biometric identifier should be able to be acquired and
digitalized using the correct device.
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Acceptability, the biometric identifier should be acceptable to the
individuals as an authentication/identification method [5].

Biometric Information Uses

Biometric data serves for a variety of purposes in different areas such as: forensics,
banking, airport control, electronic commerce, government social services and
building accessibility. The most popular usage is for granting access to authorized
personnel into high security areas, facilities that contain dangerous material,
valuable goods or sensitive information. Additionally, biometric devices are used
for staff monitoring, record employees’ work time, punctuality, break, sickness,
absence, over time and payroll. The implementation of this technology reduces fraud,
buddy punching and enhances productivity [6]. This technology can be used to
effectively prevent identity theft since it is based on collecting unique identifiers
from an individual and cannot be duplicated.
Recently, biometric characteristics are used in smartphones such as iPhone, laptops
and software such as Windows 10 to grant access to their information by
authenticating the user’s fingerprint. In galaxy note the customer can access
Samsung pay by iris scanning. Moreover, devices such as guns are providing a
biometric based trigger which is a safety solution where just the rightful owner is
allowed to shoot [7].

Other relevant examples are: the introduction of facial recognition in casinos, voice
recognition in banks for phone related transactions, using the employees’ heartbeats
and even brainwave patterns [8] to unlock devices or grant access to corporate
network and identification of patients by their vein pattern in hospitals [9].
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Risk Assessment
Risk assessments are a vital part of an organizational risk management process.
They identify, evaluate and prioritize the different risks inherent to organization
procedures.

Its main purpose is to advise managers and respond to risk by

determining external and internal threats and vulnerabilities. Hence, risk is
determined by a function of the degree of harm and likelihood of harm to happen.
Risk assessment can be performed at three levels: organizational, mission/process or
information system [1]. For the purpose of this study, the risk assessment will be
executed by describing in a general way risk factors such as threats and
vulnerabilities.
Biometric systems can be divided into two groups:
Identification systems: consist in verifying a person’s identity by comparing
biometric information templates stored in a database with the template of an
unknown person [10]. The individual does not claim the identity, the system search
for the biometric characteristic in the whole database and makes numerous
comparisons called one-to-many search [5]. This type of system is used for forensics
or criminal cases to find out the offender. Figure 1 shows a scheme of this system.

Figure1: Diagram of a Biometric Identification System. Source: [11]

Verification Systems comprise two main steps:
1. Enrollment: at this step the biological characteristic is acquired, its
distinctive features are extracted, digitalized and stored in a database as a
template.
16
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2. Identification: in this step the individual presents the biometric trait,
which is compared against the features previously stored as a template in
the database [12].
The individual claims the identity using a live biometric trait. The system compares
the biometric identifier with the one stored in the database. This process only
requires one to one comparison to establish the identity and grant authorization [5].
These systems are generally used in private organizations. Figure 2 shows the
layout of an authentication/verification system

Figure2: Diagram of Authentication/Verification System: Enrollment and
Verification Step. Source: [11]
Threats and Vulnerabilities
A biometric system comprises of four modules:
1. Sensor, which acquires the biometric characteristic and digitalize it.
2. Feature extraction, where the biometric sample is processed and a template
is generated and stored in a database
3. Matching, where the biometric trait is compared with the template stored in
the database
4. Decision, where the module accepts or rejects the individual according to the
score or the threshold

17
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Table 1 shows possible attacks at the different modules
Module

Attack
Presenting a counterfeit biometric identifier

Sensor

Replay of a stored biometric identifier ignoring the sensor

Feature

Denial of feature extraction

Extraction

Spoofing the biometric feature
Replace matching scores with fake ones

Matching

Spoofing templates in the database
Attacking the channel between the template and the matching
module

Decision

Attacking the final decision so the authentication is cancelled
Table 1: Attacks in biometric system modules. Source: [13]

It is necessary to note that if the biometric system is linked to other systems, it is
more susceptible to attacks. For this reason, it is important to enumerate the
following sources of vulnerabilities:

18

-

Operating systems

-

Database management systems

-

Biometric application software

-

Sensor software

-

Hardware and drivers

-

Management of operations

-

Management of threshold values

-

System configuration [2]
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Table 2 shows the different vulnerabilities according to their source.

Biometric
Management System:
Operations
Enrollment

Vulnerability
Intentional or
unintentional
administrative mistakes
X
User trying to upgrade the
privileges
X
Attacking registration
process
Spoofing: Use fake trait
to authenticate as a
legitimate user
Mimicry
Un detection of attacks
can lead to new attacks
Abnormal utilization of
biometric system
Power cuts
Bypassing biometric
system for grant access
Changing the biometric or
IT environment

Vulnerability Source
Biometric
System:
Authentication/ Biometric
Operating
Verification
Configuration Systems

Denial to use the system
Biometric information
storage: on the
device/remotely in a
central location.

Threshold
parameters

X

x
X

x

X

x
X
X

X

x

X

X

x

X

Degrade security level
Tamper hardware of the
system
Breakage of encryption
Usage of artificial
biometric traits to break
into the system
Presentation of biometric
characteristic repeatedly
to be authenticated
Biometric characteristics
are very similar to an user
Presentation of a fake
template
Application of noise in
order to gain access
Usage of bad quality
images of weak ID
Usage of threshold values
to cheat the system

Hardware

X

X
x
X

x

X

X

x
x
x
X
x
x
X

X

X

Table 2: Biometric systems vulnerability classification. Sources: [2] [14]
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Privacy Issues

Biometric technology is indeed the next step into safety assurance. Its added value
relies on acquiring intrinsic biological characteristics from the system users.
Although this information guarantees a safety identification of authorized personnel,
it is also considered as personal sensitive data. For this reason, its acquisition
carries privacy concerns among users regarding how it is collected, stored and used.
Additionally, the usage of biometric identification in different aspects of an
individual’s life can leave a trace of personal information. Misuse of the data, the
possibility of sharing, stealing and connecting biometric identifiers with private data
among different databases are some examples of privacy problems related to the
usage of this technology [11].
Along a biometric system risk assessment, it is vital to consider employees’ right to
privacy protection.

Consequently, an organization should comply with data

protection laws for the region or area where the system is going to be implemented.
In the European Union the General Data Protection Regulation (GDPR) controls
how data privacy is utilized at organizations and comprises privacy laws across
Europe. This regulation defines personal data as any person’s information than can
be used directly or indirectly to identify that person. Hence, a name, picture, email,
social media posts, medical information, bank data or an IP address can be
considered personal data. Biometric data is obviously considered personal data. It is
vital for an organization to comply with this regulation since the infringement fines
can be up to 4% of the annual global turnover. The enforcement date or this
regulation will be 25 May 2018 [15].
When performing a risk assessment regarding biometric systems it is necessary to
pay attention to personal data management. In the European Union GDPR is
governing privacy laws. Key aspects should be considered when implementing a
20
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biometric system. Consent is the first step for acquiring biometric data. It should be
an intelligible and easy to access form which contains clear and plain language. In
addition, system users have the right to access to their personal data which means
that they can obtain information from the company whether their personal data is
being processed, where and the acquisition purpose. The right to be forgotten
implies that the user can ask an organization to delete her personal data and stop its
dissemination to third parties if the data doesn’t serve to the purpose it was collected
or in case of consent withdrawal [15].
When implementing a biometric system the privacy by design concept should be
applied. That means that privacy should be envisioned since the design step and not
added when the system is developed. Data minimization is also advised using
purpose and proportionality principles: analyzing whether biometric data collection
is necessary or other less intrusive measures can be taken to serve the same purpose
[16].

Conclusions and Recommendations

The following study presented in a general way the risk factors associated with a
biometric system. It is a general overview that aims to present a whole picture of the
biometric security flaws. Additionally, it helps an implementer to identify their
specific system vulnerabilities, focus on them and create a risk management system
tailored to it. Furthermore, it is important to annotate the properties of the systems
that are working together with the biometric system in order to prevent possible
attacks.

Biometrics and privacy are two factors that need to be considered together along a
risk assessment, since the information acquired is sensitive to attacks and threats.
21
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Privacy laws, regulations and standards provide useful guidelines for implementers
and empower users’ privacy rights.

Biometric technology is emerging as a safer alternative for identification. However,
the data used in these systems is highly sensitive. It is necessary the cooperation of
workers and organizations. Organizations should implement safe practices to protect
workers’ data and personnel need to understand the technology and acknowledge
their privacy rights.

Introducing a biometric authentication system can enhance safety but it is necessary
to take care of the whole system that is involved and how it interacts with the other
components.

It is important to carefully choose what biometric identifier to use in the system and
take the specific precautions to prevent threats. There is not a perfect biometric
characteristic that can be reliable and solve privacy issues. Biometric systems
implementers have the challenge to choose the biometric identifier that suits better
to the specific application in the system.
Tests such as false acceptance should be carried out before introducing a biometric
system to reveal possible security flaws. It is important to consider that biometric
characteristics can change due to age, climate or physical damage. For this reason,
threshold values such as acceptance or false rejection rates used in biometric devices
should contemplate this issue in order to prevent intruders.

In an identification system, the possibility of false positive or false negative results
directly increases with the number of entries in the data base. Consequently,
authentication/ verification systems are more accurate than identification systems
22
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because in the first system the identity is verified by comparing the individual
sample with one template already stored whereas in the identification system the
identity is verified by making various comparisons of a pool of samples stored in a
data base.

Biometric technology used in conjunction with a traditional security system such as
pins or password creating a two factor or multifactor system is the best way to
provide security into a restricted area or network in an organization.

Biometric Identification using smartphones is becoming a new growing tendency
among users. Biometrics Research Group forecasted that 650 million people will be
using biometrics on a mobile by the end of 2015, by now this number increased. The
main biometric feature used is face recognition which is utilized in mobile bank
applications, insurance and trading agricultural goods [7] [5].

Consent biometrics is an important matter to take into consideration while
evaluating system risks. Users’ concerns are valid since biometric characteristics are
part of the person’s body and intruders may want to acquire these biological
characteristics by different means such as physical force, violence, threats or in
unconscious states. For these reasons, liveness test should be also part of a
workplace biometric system. In order to solve this problem, source [17] proposes a
consent signature based on behavioral information.
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Nertila Hoxha, Andras Kerti: Cryptographic control for risk assessment on
Small and Medium Companies (SMEs)
Abstract

In information security, the risk assessment goal is to determine the value of the
information assets, identify the applicable threats and vulnerabilities, and identify
existing controls and their effect on risk. On SMEs a good method for protecting
information systems is cryptographic control or encryption control. This is relatively
a new topic and cryptographic control for risk assessment is a process that requires
expertise and the results may vary depending on the chosen methodology and the
personal experience of the expert. Control is inversely proportional to the Risk mean
while control is directly proportional to the quality of standard. Control will be
optimize the risk as well as improve the IS standard. Control is directly proportional
to mitigation & mitigation is directly proportional to standard. Encryption Key
length (E) is inversely proportional to the Risk. This paper aims to determine the
optimal cost to be invested into security model & mechanisms deciding on the
measure component of encryption systems. Furthermore, I want to find witch the
model or mechanism optimize the cost, time & resources is supposed to reduce the
system risks in SMEs.

Key words: cryptographic control, information security, risk assessment, small and
medium companies

Introduction
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Every country in the world has its own definition of what is considered a small and
medium-sized enterprise but generally small and midsize enterprises are businesses
that maintain acquirement, assets or a number of employees below a certain
threshold. [1] SMEs are economically very important and represent 99% of an
estimated 23 million enterprises in the EU and provide around 75 million jobs
representing two-thirds of all employment. They contribute up to 80% of
employment in some industrial sectors, such as textiles, construction or furniture[1].
These types of organization requires protection of business information and the
increasing usage of Information Technologies (IT) brings efficiency, optimization
and cost reduction by simplifying routine tasks required by the field of activity.
Nevertheless, the beneficial features come along with a wide range of new problems
to be dealt with on the daily basis that, if not treated properly, may bring more harm
than the benefit of using the IT. There are three main categories of threats that the
information is facing: confidentiality, integrity and availability and the best method
for protecting against these threats is cryptography because

confidentiality,

integrity and availability are the most important factor where cryptography is based.
One of the most important element of cryptography is the cryptographic key
management [2] and it includes key generation, distribution, storage and
maintenance purpose. This is a measure preventive control in security world around
the globe. As a brief, in the operational security domain, preventive controls are
designed to achieve two things: to lower the amount and
impact of unintentional errors their are entering the system and to prevent
unauthorized intruders
from internally or externally accessing the system. An example of these controls
might be renumbered forms or a data validation and review procedure to prevent
duplications. How the operating system maintaining ratio & proportion among
27
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various sub systems like server key, encryption key, processor & memory capability,
availability and efficiency.
Information security challenges for SMEs.
Now days, the information is converted into digital format saved in different storage
devices and transmitted

over networks, so for this reason small and medium

enterprise have invested their resources to create their presence in this big network.
[3] The growth of Internet has changed the way how we communicate, conduct
business and achieve our goals, crime and security threats such as bad ware , spam ,
phishing and viruses

have also increased , undermining

users’

trust

and

confidence in the Internet. The growth of internet is accompanied with security
problems and for the SMEs this is a critical issue [4] . SMEs should have the
ability to use and utilize ICT in their businesses as an important prerequisite for
being successfully activities. The most important problem is that we don’t have a
common international standard for security evaluation of IT products and systems
[5].The primary focus for creating a common standard is concentrating on technical
aspects of many of standards

such as information technologies and security

networks. A Common Criteria can be used by organisations to evaluate the security
of their IT produces through a rigid technical evaluation process. Other security
technical standards focus on issues such as cryptography techniques, digital
signature and key management. In this paper I will concentrated in cryptography
technique but also other elements such as individual, organisational and managerial
issues have become very important for information security. A lot of researchers
think that now exist a new way of treating the security problem because security has
moved away from its technical perspective and according to this new idea the
information systems now include people, software, hardware, procedures and data,
and now we are obligated to consider all this elements for building a IT environment
28
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[6]. Therefore, according to several standards the security should be enforced from
the top level management in companies. For instance, ISO/IEC 27001:2005 standard
was developed especially for information security management [7] . Is necessary
for the companies to ensure communication and information system security. A
method for doing this, is by defining security functional demands and requirements
that should be contented by Information Technology (IT) related products and
systems used within companies . Organization may purchase products that meet its
security requirements or develop its own systems following the specified security
requirements [3]. So in any case, should exist a security standard to evaluate IT
related products and systems. These standards will be used for evaluating software
development process, IT Products and Systems Security Evaluation Standards
specify security functional and assurance requirements for a secure systems. The
standard that should include in the information systems lifecycle

are

Secure

Software Engineering Standards (e.g.: SSE-CMM) and standard Common Criteria
[3] needed to evaluate security of products and systems. The common criteria
standard allows compatibility between client and vendors by supporting Security
Functional Requirements and Evaluation Assurance Levels as common framework.
Both client and vendor can evaluate if the system is secure or not or other security
specification.
Cryptographic Encryption Control
What is cryptography control

Now days, information travels continually from one part of the world to another
through email, online transactions, USB flash drives, and external hard drives.
Outside the facilities of the organization, the information before arriving in
destination should passed over all the nodes of network, such as ISP servers, routers,
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switches, external suppliers, carries and more. For this reason organization like
SMEs should thought that the information could be accessible not only by the
people inside them but also from people outside .To protected information from
unauthorized access, is necessary to encrypt the information! For doing this SMEs
should consulted to, a policy for the use of cryptographic controls. So, in order to
keep the “steering wheel in your hands” cryptographic policy considers several
points. Cryptographic controls should be used whenever it is necessary protect
confidential information against unauthorized access. Cryptography is the science of
writing in secret code, while the encryption is the specific mechanism to convert the
information in a different code that is understandable to those who know the
mechanism of encryption/decryption [8] . Cryptographic controls is used in many
cases on SMEs. For example.


When a device with confidential information should go outside the organization.



Sending an email with confidential information.



In cases when a file server with a folder to which all employees have access, but
one (or more) of the files contain confidential information.



On a public website that users can access by entering username/password (in this
case, the password is sensitive information which, if not travelling on a secure
channel, could be disclosed).



On a website from which the company offer e-commerce and have a payment
gateway.



The employees of company connect to the corporate network from home to
access corporate resources.

There are many encryption algorithms, AES is one of the most well-known and
strong (from the point of view of cryptanalysis). Therefore, the expert in
cryptography needs to define not only the policy of what controls to apply, but also
the encryption algorithm (within AES, there are also different options (AES128,
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AES256, etc.). This encryption algorithm does not have to be the same for all
situations, although whenever possible it is recommended. On the other hand, to
encrypt the information, a key is generally needed. When the key for encrypting and
decrypting is the same, we have a model of symmetric cryptography while, when it
is different, we have a model of asymmetric cryptography. In both cases, the
mechanism for securely storing keys needs to be established (for example in a place
where only authorized persons have access).

HOW to investigate and implement cryptographic control on SMEs

We must not forget that the implementation of security controls, including
cryptography controls, has to be based on the results of the risk analysis. Therefore,
the information protection level required should be identified by taking into account
the time, complexity and quality of the required encryption algorithm. There are
many options for the implementation of cryptographic controls: Software tools to
encrypt the entire contents or parts (files, folders, etc.) of hard disks (it can be used
to protect confidential information in information systems). These software tools can
also be used to protect confidential information stored on removable devices that can
go out of the organization (hard drives, USB flash drives, etc.). Software tools to
encrypt the information in emails (the original protocol of the email is not secure).


Encryption for critical web transactions (e-commerce, access to critical
information about the business in the website, etc.).



Encryption for external connections to the corporate network (teleworking,
remote access, etc.).

By the way, in some countries there are regulations and restrictions regarding the
use of cryptographic controls, which must be considered when developing the use of
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a cryptographic controls policy. If SMEs want to know the regulations that exist in
their country , they should consult the article Laws and regulations on information
security and business continuity. Very often in all the companies employees, or
even managers or senior executives have confidential business information on USB
flash drives so a question needs to be asked: “Have they ever thought what can
occur if these pen drives are lost or stolen and competing companies obtain this
information?” The answer is that your or a company can start to lose money, or
even close doors if the disclosure of information has been very critical. To avoid this,
the solution is simple: protect the information by establishing cryptographic controls
when the information goes out of the boundaries of the organization

Risk identification

The most important thing on risk identification is investigating the preventive
control and technique to safe guard information systems witch should be free from
risk . Finding out procedure, tools, the maximum policy, commands & technique
how to safe guard our assets from internal and external hacker is our objective as
well as misuse of the critical infrastructure components like ( N-tire architecture)
network components, operating system , server, data and file, database, middleware,
application, scanner, printer and storage devices. Therefore, the following sub
systems have to protect as per business requirement. Prevention is the first step of
the risk assessment of the critical IT infrastructure. Many prevention methods are
developed to protect the multi-tire architecture for web based application, which is
facilitating million of customers . To maintain the integrity & privacy of the sub
system for information systems as well as current virtualization technology. There
are four level of prevention control methods are require to minimize the risk of any
web based multi-tire infrastructure. • Operating system control ( Sun Solaris, AIX,
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LINUX, HPUX, NT, Microsoft OS) • Network control ( Load balancing, Clustering,
DNS, Firewall, Proxy, Squid, SSH, SSL, FTP, LDAP) • Database control •
Application Control (cryptography, mod-ssl, mod-security, mod_autho & vintila )
The point is to minimize the risk: ( PC=K/R) and for doing that meanwhile we have
to investigate and audit the system security for detection, prevention & corrective
action for minimize the various level of risk : like : High, Medium & Low. Risk is
never eliminated, only we can able to minimize into lowest level. We can minimize
the risk on IT infrastructure in the three ways of doing continues ways process of
protection, detection and risk assessment method. But, risk never be eliminated.
Risk can be transferable and minimize. We should always optimize the risk at the
minimum level to protect our critical IT infrastructure and assets as well as sub
systems ( OS : processor, multi-plexier, memory, cpu and other related components).

Risk analysis

All the methods used for security measures cannot give certain of 100% protection
against all attacks. For that reason , analysis process gives managements of the
companies the necessary information that they need to take decisions concerning
information security. To do this procedures like identifies the existing security
controls, calculates vulnerabilities, and evaluates the effect of threats on each area of
vulnerability are needed [9]. These procedures try in many cases to strike an
economic balance between the impact of risks and the cost of security solutions
expected to manage them [10]. The objective is selecting a cost-effective protective
in order that the cost of controlling any risk should not surpass the maximum loss
associated with the risk. At the same time we have to examine and audit the system
security for detection, prevention & corrective action for minimize the various level
of risk : like : High, Medium & Low. But with all the methods used risk is never
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eliminated, we are able only to minimize into lowest level. High level preventive
control will be take care of minimize the lowest level of risk. (Prevention is
inversely proportional to Risk) PC=k/R and PC=k.S ( k is the proportionality
constant ) or CKM =kS. So when we are in front of an analysis the question that we
should give a response are: What can going wrong? ( past, present) • What is the
likelihood that it would go wrong?

What are the consequences and alternate?

Synthesis: Action What can be done ( future plan )? What options are available and
what are their associated tradeoffs in terms of all costs, time, benefits and risks?
( TCO & ROI ) What are the impacts of current management decisions on future
plan( BCP/DRP)? A security risk analysis is a procedure for evaluating the risk to
computer related assets and loss because of manifested threats. The procedure first
determines an asset's level of vulnerability by identifying and evaluating the effect
of in-place countermeasures. Risk analysis is a vital part of any ongoing security and
risk management program. The risk analysis process should be conducted with
sufficient regularity to ensure that each agency's approach to risk management is a
realistic response to the current risks associated with its information assets.
Management must then decide on whether to accept the residual risk or to
implement the recommended actions. After completed the risk analysis process, the
other step is risk management. Risk management includes the implementation of
security measures to decrease risk to reasonable and appropriate levels and ensure
confidentiality, availability and integrity [11].

Risk mitigation

Risk mitigation is part of risk management and is the most important method to be
implemented to avoid risk [12]. It include options as: Assume, Avoid, Control,
Transfer and Monitor. Assume is the knowledge of an existing risk and make a
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decision to accept it without control it. Avoid: adjust program demands or
requirements to eliminate or reduce the risk. Control implements actions to reduce
the impact of the risk. Transfer reassigns organizational accountability,
responsibility and authority to another stakeholder willing to accept the risk.
Monitor: monitor changes that can effect the risk [13]. All these options are part of
the risk mitigation and should be implemented in all small and medium enterprise.
But the options related to the cryptography is the options number three, so the
control. One type of the control is preventive technical control. This type of control
can prevent attempts to break security policy, including the authentication,
authorization,

access

control

enforcement,

protected

communications,

nonrepudiation, transaction privacy . The authentication control support the means
of verifying the identity of a subject to guarantee that a claimed identity is valid. The
mechanisms of authentication are passwords, personal identification numbers, or
PINs, and emerging authentication technology that provides strong authentication.
The authorization control allows specification and subsequent management of a
specific actions for a given system. Data integrity and confidentiality are prescribed
by access controls. When the subject requesting access has been authorized to access
particular processes, it is necessary to enforce the defined security policy. The
effectiveness and the strength of access control depend on the correctness of the
access control decisions and the strength of access control enforcement.
Nonrepudiation ensure the ability of system that senders cannot deny sending
information and that receivers cannot deny receiving it. Nonrepudiation spans both
prevention and detection. It has been placed in the prevention category in this guide
because the mechanisms implemented prevent the successful repudiation of an
action. As a result, this control is typically applied at the point of transmission or
reception. Protected Communications is used in a distributed system and represents
the ability to attain security objectives is highly dependent on trust communications.
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The protected communications control ensures the integrity, availability, and
confidentiality of sensitive and critical information while it is in transit. Protected
communications use data encryption methods (e.g., virtual private network, Internet
Protocol Security [IPSEC] Protocol), and deployment of cryptographic technologies
(e.g., Data Encryption Standard [DES], Triple DES, RAS, MD4, MD5, secure hash
standard, and escrowed encryption algorithms such as Clipper) to minimize network
threats such as replay, interception, packet sniffing, wiretapping, or eavesdropping.
Transaction Privacy. Both government and private sector systems are increasingly
required to maintain the privacy of individuals. Transaction privacy controls (e.g.,
Secure Sockets Layer, secure shell) protect against loss of privacy with respect to
transactions performed by an individual. So below I mentioned some methods of
cryptographic technologies. [14]These methods are now using on SMEs but the
method used for control cryptographic is the method used on unix platform for high
security, reliable, scalable and high available ( HA). This method contain the
following options. • Disable last history on the command prompt #. • Disable
keyboard. • Disable shell prompt on environment ( Environment, system & user
profile) • Lock the suspicious user. ( password, shadow ) Unix file system have to be
develop

as

per

business

requirement:

(DERIVED

DATA)

PROPOSED

ENCRYPTION CONTROL MODEL [15]. This model aims and have as objective
to determine the optimal cost, quality & time to be invested into security model &
mechanisms deciding on the measure component of operating system resources(i.e.
Processor, Memory, I/O devices). Furthermore, the model & mechanism optimize
the cost, time & resources is supposed to reduce the system risks. We have to
optimize the technology & resource cost and maximizes the business (throughput).
The VALIDATION & VARIFICATION OF HARDWARE & SOFTWARE
BASED ON ENCRYPTION TECHNOLOGY. The hardware & software validation
for the high performance computing to manage E-Commerce, E-Payment and
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product like B2B, B2C, P2P & G2G [15]. We have to maintain the risk free
environments on the hardware, software & application level on basis of the
following data. Therefore, this model is highly essential to minimize the risk and
achieve the business objective based on least cost & best fits approach[15].. We can
follow up the technological as well as business policy for mitigation of risk at any
level. This model help the decision support for designing the security policy as well
as risk mitigation.
Conclusion
The cryptographic control provides liability for SMEs who are accessing sensitive
information on application, system software, server and network. This liability is
accomplished through access encryption control mechanisms that require
identification,

authentication,

authorization,

accountability,

non-repudiation,

availability, reliability & integrity through the audit function. According to these
model we can keep the balance ratio among the Processor, Memory, Encryption key
& Time slot of the high end OS per business demands.
The encryption control is a one of the efficient or is the best control for risk
management. We can define preventive and automated control as a method for
helping to reduce the risk of the IT infrastructure of small and medium enterprises .
Risk can be mitigate by ongoing process of various action plan of control of OS,
Network, Database, Application and devices as well as relevant resources of the IT
infrastructure.
We can minimize the risk on IT infrastructure in the three ways of doing continues
ways process of protection, detection and risk assessment method. But, risk never be
eliminated. Risk can be transferable and minimize.
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To minimize the risk, operating system hardening, preventive, detective and
corrective action is the most well advanced action plan for the long term business
activities of the every organization.
Risk assessment process is about forming decisions to minimize the risk. The impact
of a successful attack and the level of acceptable risk for any given situation is a
fundamental policy decision. Likewise, vulnerabilities are design issues and must be
addressed during the design, development and

implementation of information

resources in all information systems on small and medium enterprises .
Preventive measures on SMEs

may contain commonly using vulnerability

assessment tools and administering periodic penetration analyses. Intrusion
detection tools can be effective in detecting potential intrusions or system misuse.
Small and medium enterprises should develop a response.
SMEs should used a common standard for security systems. For the moment this is
the most important issue.
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Farkas

Tibor,

Tóth

András:

Csapatgyakorlat

végrehajtása

Budapest

helyőrségben

Absztrakt
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési rendszerében törvényi előírás a honvéd
tisztjelöltek részére csapatgyakorlat végrehajtása a Magyar Honvédség különböző
szervezeteinél. 2017. májusában a végzős hallgatói állomány tervezett első tiszti
beosztásuk helyszínén Budapest helyőrségben három hét időtartamban hajtotta
végre feladatait. Lehetőségük nyílt beosztásuk és leendő kollégáik megismerésére, a
szolgálati és munkafeladataik behatóbb tanulmányozására, a szükséges alapok
elsajátítására.
Kulcsszavak: csapatgyakorlat, honvéd tisztjelölt, MH Katonai Igazgatási és
Központi Nyilvántartó Parancsnokság, MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár, MH Civil- Katonai Együttműködés és Lélektani Központ, MH 1.
Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszékének honvéd tisztjelölt állománya
a 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alap- és
mesterképzési

szakjainak meghatározásáról

és

azok képzési

és

kimeneti

követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról,
2. melléklet Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei 11.9.
pontjában foglaltak szerint „A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az
alapképzésben a 6. szemeszterben, 2 hetes időtartamban, a Magyar Honvédség
kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve specializációnak megfelelő
feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlat az alapképzés 8.
szemeszterében történik. Ez egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az
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első tiszti beosztásra való felkészítést is jelenti egyben.” Ennek megfelelően
tanszékünk hallgatói állománya csapatgyakorlatot hajtott végre három hét
időtartamban 2017. májusában a Magyar Honvédség különböző alakulatainál. A
negyedik évfolyamos hallgatók első tiszti beosztásuk helyszínén – ennek
megfelelően egy fő az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó
Parancsnokságnál, két fő az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandárnál, egy fő az MH Civil- Katonai Együttműködés és Lélektani Központnál,
egy fő az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednél – teljesítettek
szolgálatot.
A szakmai gyakorlat szerves részét képezi az oktatásnak, ennek megfelelően a
Nemeztei Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában a következő
pontok kerültek meghatározásra ezzel összefüggésben:


A szakmai gyakorlat időtartamát az ajánlott tantervek határozzák meg.



A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.



A hallgató a Neptun.Net rendszerben köteles felvenni a szakmai gyakorlat
tárgyat.



A szakmai gyakorlat megszervezésének, a jelentkezés és a gyakorlat
teljesítésének részletes rendjét a karok, illetve a karhoz nem tartozó intézet
által

gondozott

képzések

esetében

az

intézetek

szakspecifikusan

szabályozzák.
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
Az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság esetében
hallgatónk elméleti felkészítés során megismerhette a szervezet történetét, szervezeti
felépítését, valamint az alegységeinek feladatrendszerét, továbbá bemutatásra
kerültek
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információbiztonsági rendszerének megismerése során az adatvédelmi naplót és az
adatvédelmi jelentést, az adatvédelmi nyilvántartásba vételi űrlapot, valamint az
adatvédelmi oktatási naplót, továbbá a szervezet EIBSZ tartalmát tekinthette át.
Mindezt követően környezetvédelmi, balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi
oktatásokon vehetett részt.
A gyakorlati felkészítés során lehetősége volt megismerni a napi szinten használt
adatbázisokat és az új fejlesztéseket, valamint az MH belső hálózatát. Ennek keretén
belül megismerte az MH-n belül alkalmazott SAP (vállalatirányítási rendszer)-t,
valamint az MH Intranetet, azaz STN rendszerét.
Mindezek mellett lehetősége nyílt az alábbi információs rendszerek és adatbázisok
megismerésére:


KGIR (HM Költségvetési Gazdálkodási Információs Rendszert),



EIR (Elektronikus Iratkezelő Rendszert)



AD, (Active Directory adatbázisát)



Oracle adatbázist



IMR (Információ Menedzsment Rendszert)



IKSZ nyilvántartást



IKR (adatszolgáltatás) jelentést



GASZ (Gazdasági Anyagi Szolgáltatások rendszerét)



Hadkötelesek nyilvántartását



Önkéntes tartalékos rendszert



Ottawa – tartalékosok nyilvántartását



Létszámjelentések – Légió program – napi harcérték kimutatást



Munkatervező modul, feladatlétrehozó rendszert



Szabadság nyilvántartó rendszert
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MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár vonatkozásában
hallgatóinknak lehetősége nyílt megismerni tervezett első tiszti beosztásaiknak
helyszínét, név szerint a Híradó és Informatikai Rendszerfőközpont, Híradó és
Informatikai Főközpont, 2. Híradó és Informatikai Központ szervezeti felépítését és
az alárendelt szervezetek általános feladatait. Tájékoztatást kaptak az első tiszti
beosztásaikkal kapcsolatos általános feladatokról, illetve megismerkedtek a
hírközpont személyi állományának egy részével. Megismerhették a hírközpont hazai
és nemzetközi híradó csatlakozási lehetőségeit.
Az első hét folyamán hallgatóink a DDF rendező táblán segítettek felderíteni és
ellenőrizni az átkötések helyességét. Ezt követően a rendelkezésre álló táblázatot
frissítették. A csütörtöki napon betekintést nyerhettek a HM-II szünetmentes
áramellátásáért felelős aggregátor tesztelésébe. Felhasználói bejelentés folyamán
telefonvonal átkötésben is részt vehettek.
A második héten a nyomtató szerveren található nyilvántartás alapján hallgatóink
leellenőrizték az objektum területén található készülékeket, frissítették a
nyilvántartásukat. Az asztali telefonok átadás-átvételi jegyzőkönyvének 5 évenkénti
frissülése miatt felkeresték a felhasználókat, majd megbizonyosodtak a készülék ott
létéről, és aláírattak a felhasználókkal egy új jegyzőkönyvet.
A harmadik héten a Magyar Honvédség szolgálati telefonjainak szolgáltató váltása
miatt bevonásra kerültek hallgatóink az új SIM-kártyák kiosztásába. A kiosztás
folyamán segítettek az adatellenőrzésben, valamint a készülékek állapotának és
IMEI számának vizsgálatában.
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MH Civil- Katonai Együttműködés és Lélektani Központ
Az MH Civil- Katonai Együttműködés és Lélektani Központ vonatkozásában
hallgatónknak lehetősége nyílt megismerkedni annak szervezeti felépítésével és az
alakulat általános feladataival valamint a Hadműveleti és Kiképzési Részleg főbb
informatikai és híradó eszközeivel és feladataival, személyi állományával.
Bemutatásra kerültek számára az alakulat külföldi és belföldi feladatai, a missziós
szerepvállalásai, valamint az alakulat székhelye, telephelye, gépjármű parkja és
raktárai.
Az első hét folyamán bemutatták számára az objektumot, az alakulat vezetőit és
szervezeti felépítését. Ezt követően egy EDR továbbképzésen vett részt, majd a
parancsnoki tárgyaló berendezésében segédkezett az informatikai rendszer
összeállítása vonatkozásában. A hét további napjain az alakulat híradó, informatikai
alapokmányait tanulmányozhatta.
A második héten lehetősége volt elutazni Győrbe a Hadműveleti és Kiképzési
Részleg több tagjával, ahol egy konzultáció keretében egyeztetések folytak a
közelgő átfogó ellenőrzés kapcsán a győri alakulat részlegvezetőivel. A hét maradék
részében egyeztetéseket folytatott a leendő feladatairól a tervezett első tiszti
beosztásának vonatkozásában.
A harmadik héten hallgatónk Székesfehérvárra utazott, hogy a Központ által
végrehajtott nemzetközi gyakorlat informatikai biztosítására szolgáló eszközöket
visszaszállítsák az MH Összhaderőnemi Parancsnokságra. A hét folyamán elöljárói
kérésnek

eleget

téve

foglalkozást

tartott

az

alakulat

Elektronikus

Információbiztonsági Szabályzatáról a teljes személyi állománynak. A hét további
részében a közelgő Soft Caps Cimic gyakorlat híradó és informatikai biztosításához
szükséges anyagokat nézte át és pontosította le, valamint PK3 és PK4-es
gépjárművek összekészletezését végezte el az állomások kezelő személyével együtt.
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MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred
Az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrednél honvéd tisztjelöltünk feladatait
a Vezető Szervek, Törzs, Híradó és Informatikai Főnökség (G6) alárendeltségében a
konzultációra kijelölt tiszt parancsai alapján hajtotta végre az Irinyi János
laktanyában. A csapatgyakorlat során hallgatónk megismerhette az MH 1. HTHE
Híradó és Informatikai Főnökség feladatrendszerét. A főnökség feladata az MH 1.
HTHE törzsének, és alegységeinek híradó és informatikai eszközökkel és
rendszerekkel történő biztosítása (pl. hálózatokra vonatkozó igények kezelése,
rendszerek karbantartása), továbbá a Tűzszerész Ügyelet híradó- és informatikai
biztosítása, valamint a tűzszerész járőrök ellátása távközlési és informatikai
eszközökkel (pl. az Egységes Digitális Rádiórendszer Sepura kézi rádiói).
Hallgatónknak lehetősége nyílt megismerni az Ezrednél rendszeresített híradó
eszközöket:


EDR beépített Sepura rádió;



EDR Sepura SRH3800 rádió;



Kongsberg MV-300 URH rádió;



Kongsberg MH-300 URH rádió;



HARRIS AN/PRC-150C RH/URH rádió.

Emellett betekinthetett az Ezred Híradó és Informatikai Főnökség által üzemeltett
informatikai rendszerekbe, melyek a következők:


Robbanó Testek Adatbázisa (ROTAB);



Speciális Elektronikus Adatkezelő Rendszer (SPEAR);



Gépjármű Igénylő Rendszer (GEAR);



Valamint megismerhette a most fejlesztés alatt álló Elfoglaltsági tervező
rendszer adatbázist (ELF).
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Hallgatónk megítélése szerint a fenti rendszerek a feladatukat képesek ellátni.
Negatív észrevétele a rendszerekkel kapcsolatban, hogy a végrehajtó alegységek
parancsnokai illetve beosztottjai jelenleg is a papír alapú adatkezelési módszereket
alkalmazzák a korábban említett rendszerek előnyeinek felhasználása helyett, így
ennek eredményeként néhol értelmetlennek tűnik egyes rendszerek használata.
A tervezett első tiszti beosztásának vonatkozásában hallgatónk megismerhette a
munkakörével kapcsolatos feladatrendszert, továbbá a beosztott állomány feladatait.
Lehetősége nyílt tanulmányozni a szervezet különböző szabályzóit, úgy, mint a
Szervezeti Működési Szabályzatot, a Biztonsági Szabályzatot, valamint az
Elektronikus Információbiztonsági Szabályzatot, különböző HM rendeleteket,
szakutasításokat melyek a híradó és informatikai területeit szabályozzák. Az
alakulatnál jelenleg folyamatban van a rejtjelző körlet felújítása, így hallgatónknak
alkalma nyílt betekintést nyerni a kiépített helyiség állapotába, valamint
szemrevételezni, hogy megfelel-e a sikeres akkreditációs követelményeknek (a
kialakítás jelen állapota szerint csak a fizikai biztonság szempontjából).
Összefoglalás
A hallgatói beszámolók alapján összességében elmondható, hogy a különböző
alakulatoknál eltöltött 3 hét lehetőséget adott arra, hogy a honvéd tisztjelöltek
megismerkedjenek a leendő kollégáikkal, valamint az alakulattal, ahol az első tiszti
beosztásukat fogják ellátni. Ezek mellett új technikai eszközöket ismerhettek meg,
valamint az itt szolgáló katonák, az évek alatt szerzett tapasztalataikat is
megosztották velük. Az eltöltött idő szakmailag nagyban hozzájárult a hallgatók
szakmai fejlődéséhez, a későbbiekben hasznosítható tapasztalatokat szereztek,
továbbá

nagyban

hozzájárult

a

szerzett

tapasztalat

a

záróvizsgára

való

felkészüléshez.
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Felhasznált irodalom
•

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alapés mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti
követelményeiről,

valamint

az

azzal

összefüggő

kormányrendeletek

módosításáról
•

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat, Budapest,
2012

•

http://felveteli.uni-nke.hu/hhk/alapkepzes/katonai-uzemeltetes/

•

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

•

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról

•

Dr. Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonák jogállása,
ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, ISBN 978-615-549114-6, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014

•

Benyusovics Edina: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Elischer Gergő: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Herczeg Dávid: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Jávorszki Dorina: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Karászi Olivér: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Molnár Patrik: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Palló Bence: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Pozsár Barna: Csapatgyakorlat jelentés, 2017
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Farkas Tibor, Tóth András: Csapatgyakorlat végrehajtása a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság vidéki alakulatainál

Absztrakt
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési rendszerében törvényi előírás a honvéd
tisztjelöltek részére csapatgyakorlat végrehajtása a Magyar Honvédség különböző
szervezeteinél. 2017. májusában a végzős hallgatói állomány tervezett első tiszti
beosztásuk helyszínén az MH Összhaderőnemi Parancsnokság vidéki alakulatainál
három hét időtartamban hajtotta végre feladatait. Lehetőségük nyílt beosztásuk és
leendő kollégáik megismerésére, a szolgálati és munkafeladataik behatóbb
tanulmányozására, a szükséges alapok elsajátítására.

Kulcsszavak:

csapatgyakorlat,

honvéd

tisztjelölt,

MH

Összhaderőnemi

Parancsnokság, MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred, MH
2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszékének honvéd tisztjelölt állománya
a 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alap- és
mesterképzési

szakjainak meghatározásáról

és

azok képzési

és

kimeneti

követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról,
2. melléklet Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei 11.9.
pontjában foglaltak szerint „A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az
alapképzésben a 6. szemeszterben, 2 hetes időtartamban, a Magyar Honvédség
kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve specializációnak megfelelő
feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlat az alapképzés 8.
szemeszterében történik. Ez egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az
első tiszti beosztásra való felkészítést is jelenti egyben.” Ennek megfelelően
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tanszékünk hallgatói állománya csapatgyakorlatot hajtott végre három hét
időtartamban 2017. májusában a Magyar Honvédség különböző alakulatainál. A
negyedik évfolyamos hallgatók első tiszti beosztásuk helyszínén – ennek
megfelelően két fő az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató
Ezrednél, egy fő az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezrednél –
teljesítettek szolgálatot.
A szakmai gyakorlat szerves részét képezi az oktatásnak, ennek megfelelően a
Nemeztei Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában a következő
pontok kerültek meghatározásra ezzel összefüggésben:


A szakmai gyakorlat időtartamát az ajánlott tantervek határozzák meg.



A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.



A hallgató a Neptun.Net rendszerben köteles felvenni a szakmai gyakorlat
tárgyat.



A szakmai gyakorlat megszervezésének, a jelentkezés és a gyakorlat
teljesítésének részletes rendjét a karok, illetve a karhoz nem tartozó intézet
által

gondozott

képzések

esetében

az

intézetek

szakspecifikusan

szabályozzák.
MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred
Az MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél hallgatónknak
lehetősége nyílt a három hét alatt betekintést nyernie a Híradó zászlóalj, azon belül a
Híradó század életébe, ahol az első tiszti beosztását fogja megkezdeni, mint
szakaszparancsnok.
Az első héten megismerkedhetett a két laktanyában elhelyezésre került
alegységekkel, hozzájuk tartozó épületekkel és a rendeltetésükkel, valamint a főbb
részlegekkel és elhelyezkedésükkel. Ezt követően megismerkedett a század
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állományával, valamint azokkal a katonákkal is, akiknek a jelen állás szerint
augusztus végétől, az avatást követően ő lesz a parancsnoka.
A második hét első felében szakharcászati gyakorlat vette kezdetét, mely gyakorlat
keretein belül, több állomáson folytak a következő telepítési feladatok:


Salzgitter antenna;



R-1406 rádiórelé;



Totaltel digitális relé (TDR-M-V3-5);



HÍR/S;



PK-2/PC;



PK-4/GK.

Az első nap, gyakorlatilag teljes egészében elment a telepítéssel, anyagrendezéssel.
A biztonságos kitelepítést követően megkezdődtek a foglalkozások, amelyekben a
legénységi állomány kezelői szinten betekintést nyerhetett az adott eszköz
telepítésébe, működésébe és üzemeltetésébe. Eközben hallgatónknak szintén
lehetősége nyílt az eszközök mélyebb megismerésére. A nap végén az eszközök
részleges visszabontására került sor, majd egy századsorakozó keretében kiértékelés
következett, és feladatszabás a gyakorlat további napjaira. A második napon a
részleges bontásból felállításra kerültek az eszközök és rendszerek, valamint a CCI
berendezéseket is átvétele után, megkezdődtek a rádióforgalmazások. A gyakorlat
további napjain szintén a részleges bontást követő telepítések és üzemeltetések
kerültek

végrehajtásra

a

szimulált

híradó

szakharcászati

elgondolásoknak

megfelelően.
Az utolsó héten a heti karbantartási feladatok és ellenőrzések kerültek végrehajtásra.
Mivel erre a hétre esett a Békefenntartók ünnepe hallgatónk eme jeles rendezvénybe
is bevonásra került. A hét és egyben a gyakorlat utolsó napján az ezred megtartotta
az éves megrendezésű alakulat napját, amin sor és főző verseny került
megrendezésre, melyben a tanszékünk honvéd tisztjelöltje is aktívan részt vett.
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Egy másik hallgatónknak is lehetősége nyílt csapatgyakorlatát az MH 43.
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrednél végrehajtani, pontosabban
a Végrehajtó alegységek, Dunántúli Híradó és Informatikai Főközpont, Híradó és
Informatikai Felügyeletnél, ahol első tiszti beosztását is el fogja látni, mint híradóinformatikai ügyeletes tiszti.
Az első héten a Dunántúli Híradó és Informatikai Főközpont parancsnoka, valamint
a Híradó és Informatikai Felügyelet parancsnoka ismertette hallgatónk számára a
szervezet felépítését, rendeltetését és feladatrendszerét. Ezt követően bemutatásra
került

számára

a

laktanya,

megismerkedhetett

a

fontosabb

épületek

elhelyezkedésével, illetve, hogy hol találhatóak meg a jövőbeni ügyei intézéséhez
szükséges irodák/emberek (személyügy, pénzügy stb.). Részletesen bemutatásra
került számára az az épület is, ahol a leendő beosztásával kapcsolatban kell majd
ellátnia a híradó és informatikai szolgálatot, illetve a vele együtt szolgálatot adó
kollégákat is megismerhette. Ezen felül lehetősége nyílt megismerni a készenléti
szolgálatot adó altiszteket és a szervizcsoportnál dolgozó közalkalmazottak is,
illetve az épületben megtalálható másik alegységnél szolgáló hivatásos, szerződéses
és közalkalmazott állományt is.
A második és harmadik héten részletesebb bepillantást nyerhetett a tervezett első
tiszti beosztásának munkakörébe. Bemutatták számára azokat a helységeket és
bennük az eszközöket, amelyeknek az üzemeltetése a Dunántúli Híradó és
Informatikai Főközpont alá tartozik, illetve tanulmányozhatta a szolgálati utasítást és
a szolgálati okmányokat. Megismerkedhetett a szolgálat egyéb feladataival is
melyek a következők:
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fegyverszoba nyitása/zárása;



kulcsok és kulcsdobozok kiadása;



illetve EDR rádiók biztosítása bizonyos feladatokra.
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A harmadik héten bepillantást nyert egy hibaelhárítási folyamatba, mely egy hétvégi
vihar

következtében,

egy

adótoronyba

becsapódó

villám

miatti

kisült

transzformátort eredményezett. Ennek következtében be kellett rendelni a készenléti
szolgálatot, és a transzformátor megjavításáig biztosítani kellett egy aggregátor
segítségével az áramellátást.
MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred
Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezrednél a csapatgyakorlat
ideje alatt

hallgatónk

az

ezred G-6 Híradó és

Informatikai

Főnökség

alárendeltségében tevékenykedett, ahol betekintést nyerhetett az ezred híradó és
informatikai főnökségének, valamint a szakmai alárendeltek feladataiba, valamint
napi életébe.
Az első héten megismerkedett a laktanyával, valamint az ezred jelenlegi szervezeti
felépítésével, ezen belül pedig a híradó és informatikai szakterülettel foglalkozó
szervezeti elemekkel és személyi állománnyal, illetve az egyes szakbeosztások
munkakörével, feladataival, kötelességeivel és felelősségi területeivel. Az ezred
jelenleg átszervezés előtt áll, így lehetősége volt megismerni a tervezett dandár
struktúrát is. Csapatgyakorlata ideje alatt, a „BLACK SWAN 2017” különleges
műveleti gyakorlat híradó és informatikai támogatásának tervezési folyamatába is
bepillantást nyerhetett. Továbbá részt vett az L-TAC Spectra Slingshot műholdas
antennarendszer tesztelésében, melynek során megismerte a Harris Falcon III
rádiócsalád AN/PRC-152 A és C típusú kézi-, valamint az AN/PRC-117 F és G
típusú háti rádiókat.
A második héten megtekinthette a kialakított BICES (Battlefield Information and
Exploitation System) termet, valamint tájékoztatást kapott magáról a BICES
rendszerről és a rendszerbe integrált eszközökről. Részt vett a Harris Falcon II
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AN/PRC-150 C típusú rádióeszközhöz csatlakoztatható 150W-os és 400W-os
erősítő bázisállomások telepítésében és működőképességük ellenőrzésében. A
tesztelés során az erősítő bázisállomásokhoz dipól antenna került telepítésre,
továbbá lehetősége nyílt részt venni egy PK-5 kódú HMMWV típusú gépjármű
híradó eszközeinek átadás/átvételében.
A harmadik hét ezredsorakozóval indult, ahol a parancsnok értékelte az elmúlt
időszakot, valamint előrevetítette a soron következő feladatokat. A hét további
részében a napi eligazításokon, valamint a napi élet feladataiban vett részt.
Összefoglalás
A hallgatói beszámolók alapján összességében elmondható, hogy a különböző
alakulatoknál eltöltött 3 hét lehetőséget adott arra, hogy a honvéd tisztjelöltek
megismerkedjenek a leendő kollégáikkal, valamint az alakulattal, ahol az első tiszti
beosztásukat fogják ellátni. Ezek mellett új technikai eszközöket ismerhettek meg,
valamint az itt szolgáló katonák, az évek alatt szerzett tapasztalataikat is
megosztották velük. Szabadidejükben lehetőségük nyílt a sportlétesítmények
használatára, vagy a város felfedezésére, megismerésére.
Felhasznált irodalom
•

282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alapés mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti
követelményeiről,

valamint

az

azzal

összefüggő

kormányrendeletek

módosításáról
•

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzat, Budapest,
2012

•

http://felveteli.uni-nke.hu/hhk/alapkepzes/katonai-uzemeltetes/

•

9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi
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CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
•

2012. évi CCV. törvény a honvédek jogállásáról

•

Dr. Szekendi Gyöngyvér: A hivatásos és a szerződéses katonák jogállása,
ÁROP – 2.2.21 Tudásalapú közszolgálati előmenetel, ISBN 978-615-549114-6, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014

•

Benyusovics Edina: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Elischer Gergő: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Herczeg Dávid: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Jávorszki Dorina: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Karászi Olivér: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Molnár Patrik: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Palló Bence: Csapatgyakorlat jelentés, 2017

•

Pozsár Barna: Csapatgyakorlat jelentés, 2017
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Dr. Horváth Zoltán László: AZ EKD-500 típussorozatú rövidhullámú
vevőkészülék távvezérlése – egy programfejlesztés folyamata, tapasztalatai
Absztrakt
Az EKD-500 rövidhullámú rádióvevő berendezés sokáig nagy rendszerek elemeként
végzett mérési feladatokat. Ezen rendszerek rendszerből történő kivonása miatt,
jelenleg túlnyomó részben asztali rádióvevőként, helyi kezelés alapján alkalmazzák.
A rádióban rejlő lehetőségek kiaknázatlansága miatt indult egy kutatás, mely a
rádió hatékonyabb alkalmazását célozza meg.
Jelen cikk beszámol egy folyamatban lévő kutatás célkitűzéséről, az eddig elért
eredményekről és a fejlesztés lehetőségeiről. Előrevetíti, hogy a cikk folytatásaként
részletesebb ismertetésre is sor kerül.
Kulcsszavak: EKD-500,

RS232

soros

port,

távvezérlés,

rádiófelderítés,

spektrumanalizálás, csatornastatisztika
Bevezetés
Az EKD-500 (1. ábra) egy kétszeres keverésű szuperheterodin rendszerű asztali
vevő, amely AM, USB, LSB, CW, FAX és ISB üzemmódok demodulálására
alkalmas. A belsejében egy Z80-as processzor dolgozik, amely már digitális,
azonban a készülék többi része teljesen analóg. A processzor a kommunikáció
mellett csak a kijelzőt, kapcsoló áramkörök alkalmazásával az analóg jel útját és a
hangolást megvalósító frekvencia-szintézert vezérli. Az érzékenysége igen kiváló,
kevesebb mint 0,5 µV (5 MHz- AM, SSB). A katonai alkalmazás mellett ez az
eszköz a mai napig is közkedvelt a rádióamatőrök között.
Az EKD-500-at 1986-ban fejlesztették a ki az EKD-300-ból (1980). Gyártása
egészen 1990-es évek elejéig zajlott. A Gyártó cég az RFT VEB Funkwerk
Köpenick egy 1930-ban alapított berlini gyár, amely a második világháború során
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főleg radarokat fejlesztett, illetve gyártott, majd a hidegháború folyamán rádiókat
állított elő a Keleti blokk országai számára.
További fontos technikai paramétere a hangolási frekvenciatartomány (14 kHz-től
29999,99 kHz), melyben 10 Hz dekadikus frekvencialépéssel képes lehangolni.
Memóriájában képes 100 frekvenciát tárolni a hozzá tartozó demodulátorral és vételi
sávszélességgel.
Igen precíz, távvezérelhető készülékről van szó. A helyi kezelés lehetősége persze
adott. A készülék – több, ma már nem létező rendszerben is – távvezérlés alapján
szolgáltatott információt a rendszerek kezelői részére. A vezérlését RS-232 porton
keresztül valósították meg.

1. ábra: Az EKD-500 rövidhullámú vevőkészülék előlapja
Felmerült ötletként: Ha egyszer a rádió rendelkezésre áll, miért ne próbálnánk ki
saját szoftver fejlesztésével kiaknázni a rádió adta lehetőségeket. Ez kaput nyithat a
helyi kezelés lehetőségei mellett a rádió által közölt információk statisztikai
feldolgozásához, analizálásához. A távvezérlés és a mért adatok rögzítése,
feldolgozása nem igényli a kezelők folyamatos jelenlétét. A mérési eredmények
utólag is feldolgozhatók a megadott szempontok alapján. A saját fejlesztésű szoftver
továbbá azt az előnyt is nyújtja, hogy – igény szerint – a szoftver által nyújtott
szolgáltatások igény szerint bővíthetők, módosíthatók.
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Jelen cikkben az EKD-500 RH vevő és a számítógép közötti kommunikációs
szoftver kialakításának folyamatát mutatom be. Azt az utat, hogy hogyan jutottunk
el az egy karakter küldésének problémájától az alapvető funkcionalitást biztosító
távvezérléséig.

A számítógép és az EKD-500 vevőkészülék csatlakoztatása
A konfigurációban alkalmazott laptop, jellemző paraméterei:


Intel(R) Pentium(R) Dual CPU T2330, 1,6 GHz, 1,99 GB RAM;



Microsoft Windows XP Professional 2002-es verzió, SP3;



Prolific (USB-RS232 illesztő program);



USB-RS232 átalakító kábel;



Borland Delphi Personal 6.0 fejlesztői környezet.

Az EKD-500 RH vevőkészülék csatlakozási felületei:


EXT csatlakozó (a számítógépes kommunikáció felülete, illetve a vevőt
mestervevőként alkalmazva, a láncba kapcsolt szolgavevőkkel kommunikál);



EXP csatlakozó (a szolgavevő „átjátszó”-ként biztosítja a számítógépes
(vagy a mestervevő), és a mögé csatolt szolgavevők kommunikációját).

Az EKD-500 EXT csatlakozójának a számítógép RS232 portjához történő
csatlakoztatása a kommunikációhoz fizikailag elegendő.

Egy karakter küldése az EKd-500 vevőkészülékre
A komolyabb kihívást a portok közötti csatlakozást követően a szoftveres támogatás
okozta. A Delphi 6.0 közvetlenül nem támogatja a COM-portokon keresztüli
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kommunikációt. Ennek a hiányosságnak a pótlására az Interneten számos lehetőség
adódott. Létrehozásra került egy unit, megy az alább felsorolt funkciókat tartalmazza.
A következő eljárások kerültek kipróbálásra és tesztelésre a létrehozott unitban:


port megnyitása;



port lezárása;



port írása karaktersorozattal;



porton lévő olvasandó karakterek mennyisége;



port olvasása (a visszatérő érték karaktersorozat).

Erre az eljárásgyűjteményre épült egy egyszerű tesztprogram, mely segítségével
tesztelésre került, hogy:


megtudjuk-e, melyek a szabad portok;



tudunk-e karaktersorozatot küldeni a portra;



ellenőrizhető-e ha van beolvasásra váró adat a porton;



beolvashatók-e a portról a várakozó adatokat.

A számítógépes oldal vizsgálata:
A számítógépes oldal vizsgálata a következőképp történt. A számítógépen
telepítésre került egy, az Interneten elérhető szabad felhasználású szoftver
(com0com-3.0.0.0-i386-and-x64). Ez a program lehetőséget biztosít kettő,
virtuálisan összekábelezett COM-port létrehozására.
Ezt követően két példányban futtatva a szoftvert, egyikhez az egyik, másikhoz a
másik – virtuálisan összekábelezett – COM-portot csatlakoztatva, a kommunikáció
felépült. A programok kommunikáltak egymással.
A számítógép és az EKD-500 vevőkészülék kapcsolatának vizsgálata:
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A számítógépet és az EKD-500 vevőkészüléket összekötve a következő volt a
tapasztalat:


az EKD-500 vevőkészülék [EXT] LED-kijelzője jelzi, hogy a
fizikai kapcsolat felépült;



karaktert küldve a számítógépről az EKD-500 vevőkészülék
irányába csak egy kis villódzás látszik a kijelzőn;



protokoll szerinti karaktersorozat (utasítás) küldésére is csak
villódzással válaszol a vevő.

Kísérletek:
Ismert a vevővel való protokoll szabályai (pl.: 2400 bps, 7 adatbit, páros paritás, két
stopbit). Ezek az adott COM-portra beállításra kerültek, ahol a beállítások az
operációs rendszer eszközkezelőjében, az adott port portbeállításánál kerültek
végrehajtásra.
Az adott paraméterek beállítását is sikertelenség követte. A vevőkészülék érzékelte,
hogy a számítógép kommunikálni akar, de nem értették egymást (villódzás a
kijelzőn).
Áttörés:
A további kutatások eredményeként felszínre került, hogy minden COM-porthoz
tartozik egy DCB (Device Control Block), és az ezekben a blokkokban tárolt
adatokat alkalmazza a kijelölt COM-port a kommunikáció során. További
érdekesség a kommunikáció időzítésének beállítási lehetősége. Következménykén
született egy újabb tesztprogram. Ennek megfelelően a portkezelő eljárásgyüjtemény
kiegészült egy portparamétereket lekérdező, valamint beállító eljárással.
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További kiegészítésként alkalmazásra került a Delphi egy olyan lehetősége, mely
biztosítja, hogy a vezérlőprogram – adott időközönként (pl.: 50 msec.) – ellenőrzi,
hogy van-e várakozó információ a porton és ha igen, fogadja és megjeleníti.
Soros port beállításainak ellenőrzése, módosítása:
Az új tesztprogram (2. ábra) széleskörűen képes a soros portok beállításainak
ellenőrzésére, a beállítások módosítására, tesztelésre.

2. ábra: A soros port tesztprogram
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A program segítségével és a virtuális COM-portok alkalmazásával már lehetőség
nyílt újra tesztelni a vevőkészülékkel történő kommunikációt.

Az EKD-500 vevőkészülék vezérlése számítógépről
A tesztelésekkel párhuzamosan kialakításra került egy, a vevő vezérlésére alkalmas
program (3. ábra). Első megközelítésben csak egy könnyen kezelhető felhasználói
felület került kialakításra.

3. ábra: EKD-500 RH vevőkészülék vezérlőprogram
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Fő célkitűzés a biztonságos kommunikáció kialakítása, a kezelői feladatok
egyszerűsítése. Ezért a program már tartalmazza az ismert funkciók kiváltásához
szükséges utasítások struktúráját. Egy-egy egérklikkel, áttekinthetőbb formában,
gyorsan lehet vele vezérelni a vevőt.
A számítógépen tárolható vezérlési feladatok időzített kiadása, valamint a mérési
adatok feldolgozása csak ezután következhet. Ugyanúgy, mint annak kialakítása,
hogy a program – már a távvezérlési protokollt alkalmazva – kezeli a
vevőkészüléket. Azaz nem vezérli, hanem irányítja (a mérési eredményeket
begyűjti). De a gyakorlati teszt rámutatott néhány további problémákra.
Kísérletek:
A gyakorlati teszt azt mutatta, hogy az EKD-500 vevőberendezés adatfogadási
képessége sebességben korlátozott. Ebből adódóan a túl gyors – összefüggően
közölt, időrés nélküli – vezérlési parancsot képtelen helyesen feldolgozni. Jelen
állapotban a vezérlési parancsot nem karaktersorozatként, hanem karakterenként, kis
időkésleltetéssel (100 msec) továbbítva a berendezés viszont helyesen működik.
Jelenlegi terv az újabb áttörésre:
A vevőkészülék mérési sebesség nagy, jelentése gyors. A számítógép képes fogadni
a jelentéseket. A mérések során a jelentésekhez képest elenyésző az utasítások
továbbítására fordított időtartam, ezért első megközelítésben az utasítások
továbbításának lassítása, a jelentésekkel való szinkronizálás nem jelenthet komoly
problémát.
Ezt a továbbiakban tesztelve, alkalmazkodva a vevőberendezés adatfogadási
képességéhez, kifejleszthető egy olyan kezelői felület (man-machine interface),
melyben nagyon sok, még előre nem látható lehetőség rejlik a kényelmes, gyors és
automatizált kezelés megvalósítása érdekében.
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Összegzés, következtetések
Összességében olyan szoftver fejleszthető, amely egyedi igények kialakítására
alkalmas. Azt nem elegendő célként kitűzni, hogy az EKD-500 kezelőfelületét
kiváltva a számítógép billentyűzetéről programozzuk a rádiót.
A számítógépes programozási felület további lehetőségeket rejt magában:


memóriatartalom feltöltése, mentése, szerkesztése akár Excel
táblázatkezelő alkalmazásával, a feladatorientált memóriatartalom
archiválása;



előre előkészített, időzített mérési ciklusok kialakítása. Ez
lehetővé teszi a csatornaaktivitás vizsgálatát, a mért eredmények
dokumentálását, akár felügyelet nélkül;



más KF kimenettel rendelkező vevők esetén spektrális sugárzási
karakterisztika mérését;



a programba más távvezérelhető berendezések (pl.: REV-HG, VREV,
U-REV vevők, stb.) vezérlésének megoldását.

Mivel ez a kutatás még csak az elején tart – kísérleti stádiumban van – ezért az elért
eredmények tükrében tervezett a továbbiakban egy bővebb, részletesebb ismertetés a
jelen eredményekhez vezető útról, valamint a továbbiakban jelentkező problémákról,
azok megoldásairól, eredményekről.

Felhasznált irodalom
[1]

REL/2 Az EKD-500 típussorozatú rövidhullámú vevőkészülék műszaki leírása
és kezelési szakutasítása (A Honvédelmi Minisztérium kiadványa, 1989)
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[2]

DCB structure
https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/aa363214(v=vs.85).aspx
(2017. 06. 15.)

[3]

PurgeComm function
https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/aa363428(v=vs.85).aspx
(2017.06.15.)

[4]

Serial port programming on Visual Basic with Windows API
https://strokescribe.com/en/serial-port-vb-winapi.html
(2017.06.15.)

[5]

RS-232 and Modem control using Delphi
http://www.soc.napier.ac.uk/~bill/delphi_rs232.htm
(2017.06.15)
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Horváth Zsolt, Kocsis István: Kockázati mátrixok és térképek, mint a
kockázatok szemléltetési eszközei

Absztrakt
Az egyes szervezeteknél, legyenek az államigazgatás vagy a versenyszféra szereplői,
kis vagy nagy vállalatok, egyaránt minden belső döntés és minden környezeti hatás
vagy befolyás valamilyen szintű kockázatot hordoz. Ezen kockázatok megfelelő
szintű figyelembevétele, elemzése és értékelése az utóbbi években egyre inkább
általános igénnyé vált, illetve válik. A kockázatmenedzsment területének
szakemberei az idők során számos módszertant, eljárást és eszközt fejlesztettek ki.
Jelen publikációnkban két hagyományos, széles körben elterjedten alkalmazott
eszközt, a kockázati mátrixokat és a kockázati térképeket vizsgáljuk meg. Legelőször
a pontos fogalomhasználat érdekében a meghatározásokat és a kapcsolódó
fogalmakat tekintjük át, és rendszerezzük.
A kockázati mátrix első közelítésben ábrázolási eszköz, amely azonban jelentősen
támogatja a kockázatokra vonatkozó értékelési, döntéshozatali és kommunikációs
tevékenységeket.
Ezt követően a kockázati térképet, mint hasonló elvi alapokon nyugvó eszközt
mutatjuk be. Áttekintjük a kockázati mátrixok és a kockázati térképek hasonlóságait
és eltérő vonásait a kockázatok elemzése, a döntéshozatal illetve a kommunikáció
szempontjából. Konkrét példákon keresztül szemléltetjük a kockázati térképeken
megjeleníthető

többlet

információkat,

és

bemutatunk

néhány,

a

kockázatmenedzsmentben általánosan használt ábrázolási módon túlmutató kreatív
diagramtípust is.
Végül összehasonlítjuk a két elemző és megjelenítési eszköz tulajdonságait, utalva
alkalmazásuk lehetőségeire és korlátaira is. Az egységes terminológia használata

66

HÍRVILLÁM –SIGNAL BADGE
2017/1. szám
érdekében az ISO 31000-es szabványcsalád fogalomhasználatát és értelmezését
tekintjük alapnak.
Kulcsszavak: kockázat, kockázatelemzés, kockázati mátrix, kockázati térkép,
kockázatmenedzsment,
Bevezetés
Az egyes szervezeteknél, legyenek az államigazgatás vagy a versenyszféra szereplői,
kis vagy nagy vállalatok, egyaránt minden belső döntés és minden környezeti hatás
vagy befolyás valamilyen szintű kockázatot hordoz. Minden céljainkat befolyásoló
esemény, amelynek előre nem ismert a kimenetele, azaz történhet másképp is, mint
ahogy elvárjuk, számunkra már kockázatot jelent.
A vállalatok sikerének egyik jelentős tényezője, hogy a kockázatait mennyire jól
ismeri, mennyire helyesen értékeli, és ezeket az információkat mennyire hatékonyan
tudja felhasználni a vállalati döntéshozatalban.
A modern menedzsmentrendszerek, mint például a minőségirányítási rendszer, a
környezetközpontú irányítási rendszer, az információbiztonsági irányítási rendszer, a
munkahelyi egészségbiztonsági irányítási rendszer, stb., mind kockázatalapú
irányítási rendszerek, ezért megkövetelik a kockázatok felmérését és kezelését.
A bizonytalansági tényezők bekövetkezése és hatása rendkívül sokrétű lehet.
Értékelésük számos bizonyosan és jól ismert adatra, illetve számos bizonytalan és
kevéssé számszerűsíthető információra alapul.
A kockázatok előfordulási területe, hatásmechanizmusa, kárjellege nagyon sokrétű
lehet. Ezen információk megfelelő, arányos mértékű „becsatornázása” a vezetői
döntéshozatalba nem könnyű feladat. Feltétlenül szükséges az információk szűrése,
súlyozása, értékelése, és a vezetők számára történő áttekinthető bemutatása oly
módon, hogy ezen rendkívül eltérő jellegű kockázatok minél egyszerűbben
értékelhetők, összehasonlíthatók és áttekinthetőek legyenek.
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Ezekre az elvárásokra és követelményekre reagálva elsősorban a kockázatok
értékelése, illetve a döntéshozatal támogatása során a grafikus megjelenítést is
tartalmazó eljárások terjednek.
A kockázatmenedzsment folyamata
A kockázatokkal foglalkozó különböző hazai publikációkban mind a kockázat
fogalmának, mind a kockázatmenedzsment lépéseinek értelmezése és használata
nem egységes. Ezért kiemelten fontosnak tartjuk az egységes fogalomrendszer
használatát, aminek az alapját a kockázatmenedzsment ISO 31000-es nemzetközi
szabványcsaládjának terminológiája képezi.
Az MSZ 13073:2014 [1] szabvány értelmezése szerint bemutatunk néhány fontos
alapfogalmat.
A kockázat (risk): a bizonytalanság hatása a célokra.
Az esemény (event) bizonyos körülmények bekövetkezése vagy megváltozása,
következménynek (consequence) pedig a célok elérését befolyásoló adott esemény
kimenetelét nevezzük.
A valószínűség (likelihood) annak esélye, hogy valami történik.
A

kockázatfelmérés

(risk

folyamata

assessment)

magában

foglalja

a

kockázatazonosítást, a kockázatelemzést, valamint a kockázatértékelést.
A kockázatazonosítás (risk identification) a kockázat elemeinek feltárására,
felismerésére és leírására szolgáló folyamat.
A kockázatelemzés (risk analysis) egyrészt a kockázat sajátosságának megértését,
másrészt a kockázati szint meghatározását foglalja magában.
A

kockázatértékelés

(risk

evaluation)

a

kockázatelemzés

eredményének

összevetése a kockázati kritériumokkal annak megállapítására, hogy az adott
kockázat és/vagy annak nagysága elfogadható-e vagy elviselhető-e.
A kockázatkezelés (risk treatment) a kockázat módosítására irányuló folyamat.
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A figyelemmel kísérés/monitoring (monitoring) a folyamatos ellenőrzéssel,
felügyelettel, kritikus megfigyeléssel vagy állapot-meghatározással a megkövetelt
vagy elvárt teljesítményszint változásának azonosítása.
A kockázati kritériumok (risk criteria) jelentik azokat a feltételeket, amelyek
mellett a kockázat jelentőségét megítélik.
A kockázati szint (level of risk) egy vagy több kockázat nagysága vagy
valószínűsége és következménye kombinációjaként fejezhető ki.
A kockázatfelmérés és -kezelés (risk management) – melyet a továbbiakban
kockázatmenedzsment néven használunk – egy szervezet kockázatokkal kapcsolatos
összehangolt irányítási és felügyeleti tevékenységei.
Az alábbi ábra a kockázatmenedzsment folyamatmodelljét mutatja az MSZ ISO
31000:2015-ös szabvány szerint [2].

1. ábra: A kockázatmenedzsment folyamatának áttekintése az MSZ ISO 31000:2015
szabvány [2] alapján.
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Az ábrán szereplő folyamatlépések közül a kockázatértékelést ragadjuk ki, mivel
ez az a részfolyamat, melyhez a kockázati mátrixok és a kockázati térképek, mint
technikai segédeszközök a legszorosabban kapcsolhatók.
Fogalmak – Kockázati mátrix, vagy kockázati térkép
Első lépésként tisztázzuk, hogy mit értünk kockázati mátrix és kockázati térkép alatt.
Először a mátrix és térkép fogalmának általános értelmezéséből, melyet ezt
követően a kockázatmenedzsment területére értelmezünk.
A mátrix általában olyan téglalap alakú szerkezet (táblázat), mely a mennyiségeket
sorokba és oszlopokba, az ezek metszetében lévő cellákban elhelyezve tartalmazza.
A térkép hagyományos megközelítésben egy égitest felszínének, vagy a felszínre
vonatkoztatott természeti és társadalmi típusú tárgyaknak és jelenségeknek
meghatározott szabályok szerint síkba vetített, méretarányosan kicsinyített
felülnézeti

ábrázolása.

Általánosabb

megközelítésben

nevezhetjük

térbeli

vonatkozások mértékhez kötött, rendezett modelljének. (Definíciók a Wikipedia
nyomán.)
Mint látjuk, a mátrixos és a térképi ábrázolás közötti alapvető különbség az
ábrázolásmód diszkrét, illetve folytonos jellegéből adódik. A mátrixos ábrázolás
esetén az ábrázolandó objektumokat a táblázat celláiba helyezzük el, amelynek
koordinátáit az ábrázolás szempontrendszerét alkotó mennyiségek diszkrét
értéktartományai képezik. A térképi ábrázolás esetén ezek a szempontrendszert
alkotó mennyiségek folytonos tengelyen ábrázolhatók, és az ábrázolandó
objektumok folytonos n-dimenziós (n>=2) térben helyezhetők el.
Ebből látszik, hogy a kockázatok különböző szempontok, vagy tulajdonságok
szerint csoportosíthatók és grafikusan ábrázolhatók mátrixos (táblázatos), vagy
térképi megjelenítéssel.
Ezek a grafikus megjelentések nagy segítséget jelentenek a vezetők számára a
felmért kockázatok megértése, értékelése és a döntéshozatal során. A kockázati
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térképek különösen alkalmasak a kockázatok és a hozzájuk kapcsolódó tényezők,
illetve azok jellemzőinek a nekik tulajdonított mennyiségek folytonos átmenetének
szemléletes bemutatására, összehasonlítására és – igény szerint – kategorizálására. A
mai informatikai háttér lehetővé teszi ezen térképek hatékony elkészítését és vonzó,
informatív ábrázolását. Ezért találkozhatunk velük egyre növekvő mértékben a
vállalkozások, pénzintézetek, államigazgatási szervek, és nemzetközi szervezetek
kockázatelemzéseiben.
A kockázati mátrixok, vagy térképek elnevezésében szükség szerint célszerű
megjeleníteni az ábrázolás alapját képező tényezőket, vagy szempontokat. A
kockázatmenedzsment szakirodalmában a kockázati mátrix fogalom alatt az egyik
leggyakoribb szempontrendszer szerinti, a következmény–valószínűség mátrixot
értik. Ezek alapján:
A kockázati mátrix olyan táblázat, amely tipikusan a kockázati eseményeket – azok
előfordulási valószínűsége és a lehetséges hatásának mértéke szerint – sorokba és
oszlopokba rendezve mutatja be. Ez a meghatározás teljes mértékben összhangban
van az MSZ 13073:2014 szabvány definíciójával is: a kockázati mátrix (risk matrix)
olyan eszköz, amely képes a különböző kockázatokat megjeleníteni, valamint a
valószínűség és a következmény mértékének segítségével rangsorolni.
A kockázati mátrix és térkép fogalmával kapcsolatban sokszor előfordulnak a
kockázatok feltérképezésének és térképezésének fogalmai, amelyek használata a
gyakorlatban nem következetes. Ezen fogalmak alatt – a fenti terminológiának a
használatával – a következőket értjük.
A kockázatok feltérképezése nem a kockázatok térképi ábrázolására, hanem a
kockázatmenedzsment életciklusán belül a kockázatok azonosításának következetes,
rendszerezett módszerét jelenti. Ezzel ellentétben a kockázatok hozzárendelésének
(mapping) nevezzük a kockázatok értékelése során a grafikus ábrázolás érdekében a
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kockázatoknak egy megfelelően kialakított mátrix celláihoz való hozzárendelését,
vagy azoknak a térkép folytonos tengelyén való ábrázolását.
Meggyőződésünk, hogy a fogalmak ismételt szétválasztása nem öncélú: hozzájárul a
témakörben a pontosabb fogalomhasználathoz, ezáltal javítja a szaknyelv
hatékonyságát.
A konkrét alkalmazási területek rendkívül változatosak az általános működési
kockázatok bemutatásától az adott projektek kockázatelemzésein keresztül az egyedi
események kockázatainak értékeléséig.
A téma tárgyalása során a megfelelő hivatkozási alap biztosítása és az egységes
terminológia érdekében visszanyúlunk a témakör alapjait biztosító szabványokhoz.
A fogalmak további meghatározását, magyarázatát, elemzését nem tűzzük ki célul.
A kockázati mátrix
A kockázati, vagy precízebben a következmény-valószínűségi mátrix egy,
közvetlenül a kockázat fogalmán alapuló kvalitatív eszköz. Kockázati mátrixon
olyan táblázatot értünk, amelynek celláiba az összegyűjtött, és valamilyen szinten
megismert kockázati eseményeket helyezzük el. A táblázat oszlopkategóriái felelnek
meg az események bekövetkezési valószínűség növekvő sorrendjében képzett
kategóriáinak. A gyakorlatban általában 3 és 7 közötti számú kategóriát szokás
képezni. A táblázat sorai a kockázati események bekövetkezése esetén várható kár,
vagy veszteség – általában negatív következmény – mértékét tartalmazzák, szintén 3
– 7 kategóriába sorolva (l. alább részletesebben!). A mátrix alsó soraiban
szerepelnek a kisebb, felfelé haladva a növekvően egyre nagyobb lehetséges kárt
okozó események.
Ezen elrendezés esetén a mátrix bal alsó tartományába kerülnek a kis kárt okozó, és
kis valószínűséggel bekövetkező, vagyis a kis kockázatot jelentő kockázati
események. A jobb felső sarokban találjuk a bekövetkezésük esetén nagy kárt okozó,
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és egyben nagy valószínűséggel bekövetkező eseményeket. Ezek képviselik a nagy,
vagy kritikus kockázatokat.
A mátrix celláit a kockázatok mértéke szerint kategóriákba csoportosíthatjuk.
Beoszthatjuk például elhanyagolható, kis, közepes, nagy és katasztrofális kockázati
tartományokra. A besorolás alapján alapvetően meghatározhatjuk, hogy az adott
kockázati eseményt milyen módon kívánjuk kezelni. Például lehet, hogy az
elhanyagolható kockázatokkal nem akarunk foglalkozni, a katasztrofális kockázati
eseményeket viszont mindenképpen kezelni akarjuk.
A kockázati mátrix eredete:
A kockázati, vagy kockázatbecslési mátrix módszerének gyökereit, fogalmi alapjait
a

tárgyalásunkhoz

hasonló

módon

talán

legkorábban

amerikai

katonai

szabványokban találhatjuk meg. Az 1949-től kezdődően fokozatosan fejlődő MILSTD-1629-es szabvány [3] a hibamód- és hatáselemzés (FMEA, vagy FMCA)
módszer alapján a hibák okaira és a meghibásodási valószínűségekre összpontosít. A
módszer fontos célja, hogy ezeket az eseményeket sorrendbe állítsa, és a kezelésükre
prioritási sorrendet állítson fel.
A MIL-STD-882-es szabvány 2000-es változata már színkódokkal ellátott
kockázatbecslési mátrixot mutat be [4], mely alapvetően az MSZ EN 31010:2010-es
szabványban [5] leírtaknak felel meg, lényegében csak elrendezésében tér el attól. A
dokumentum teljes és részletes folyamat-végrehajtási modellt is tartalmaz.
A NASA szerzői módszertani könyvtárat állítottak össze a rendszerfejlesztő
mérnökök számára [6], melyben a biztonsági és megbízhatósági módszertanok,
illetve eszközök közt a kockázatbecslési mátrixot írták le a módszerek közül
legelsőként. Ebben az anyagban hangsúlyosan szerepel, hogy a módszer lényeges
célja a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedések kidolgozása érdekében a
kockázatok kategorizálása.
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A kockázati mátrix módszere az ISO 31010 szabvány szerint
Az MSZ EN 31010:2010 szabvány [5] leír számos, a kockázatfelmérés során
alkalmazható eljárást. Ezek közül a B.29-es fejezet foglalkozik a következményvalószínűség mátrix, vagy elterjedt nevén a kockázati mátrix módszerének
leírásával. A jelen szakaszban bemutatott ábrák és számértékek csak egy lehetséges
példát mutatnak be illusztráció gyanánt.
A szabvány szerint a „következmény-valószínűség mátrix a következmény és a
valószínűség minőségi vagy félig mennyiségi rangsorolásának kombinált eszköze
egy kockázati szint vagy kockázati rangsor előállítására”. ([5] B29.1)
Bemeneti információként vesszük az azonosított – hagyományosan legtöbbször
negatív hatásúnak tekintett – kockázatokat. Az egyszerűség kedvéért a tárgyalásban
maradunk ennél a megközelítésnél, de ne feledjük, hogy az új szabvány a kockázatra
nem feltétlenül negatív eseményként, hanem pozitív eseményként, lehetőségként is
tekint.
A kockázatok listája tartalmazza általában a kockázat (kockázati esemény)
megnevezését (célszerűen egy egyértelmű azonosítókóddal ellátva), az esemény
bekövetkezésének valószínűségét (gyakoriság, a bekövetkezés esélye), illetve az
esemény bekövetkezése esetén várható negatív következmény (kár, veszteség,
súlyosság, kihatás) nagyságát.
Az egyes kockázatokat célszerű azok előfordulási területei szerint kategóriákba
sorolni, mint például pénzügyi kockázatok, egészségi és biztonsági kockázatok,
környezeti kockázatok, hírnév- és jogi kockázatok, hogy a szabvány példájából
néhányat említsünk.
A bekövetkezési valószínűségre felállítható például a következő ötfokozatú skála:
„valószínű”,

„lehetséges”,

„valószínűtlen”,

„ritka”,

„nem

valószínű”.

A

gyakorlatban – a célszerűség és a terület igényei szerint – általában 3-tól 7 kategóriát
alkalmaznak, de például az FMEA módszer esetében jellemzően 10 kategóriát
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állítanak fel. Több kategória alkalmazásának – a kvalitatív megközelítés miatt – nem
nagyon van létjogosultsága. A skálára – ha a lehetőségek engedik, illetve a
célszerűség is úgy kívánja, illeszthetünk numerikus skálát. Az előbbi ötfokozatú
skálához alkalmazhatjuk például a 0-20%, 20-40%, 40-60%, 60-80%, illetve 80-100%
valószínűségi tartományok. Választhatunk nem lineáris skálát. Ennek tipikus esete
az, amikor a „valószínű”, illetve a „nem valószínű” kategóriatartományokat akarjuk
szűkíteni, és például a 0-5-35-65-95-100% osztást alkalmazzuk.
Hasonló a helyzet a következmények kategorizálása esetén, azzal az eltéréssel, hogy
míg a bekövetkezési valószínűségek esetén numerikus skálák bevezetésekor
egyértelműen %-os értékeket alkalmazhatunk, addig a következmények nagysága
esetén a következmény-kategóriákhoz próbálunk igazodni. A pénzügyi kockázatokat
igyekszünk pénzösszegekben kifejezni. Az egyéb jellegű (egészség, biztonság, …)
kockázatokat, amennyiben lehetséges, természetes mértékegységekben, vagy ezeket
értékelve, igyekszünk pénzben kifejezve megadni. Amennyiben ez nem lehetséges,
vagy túl bonyolult az elérendő célok tükrében, maradhatunk a becsült, kvalitatív
skálánál.
Ezt követően a következmény nagysága (következmény-rangsor), illetve a
valószínűségek rangsora szerint felállítjuk a következmény-valószínűség mátrixot.
Ennek celláihoz rendeljük hozzá a kár mértéke és a bekövetkezés valószínűsége
szerint az egyes kockázatokat. Az alábbi ábra a szabványban felrajzolt 6*5-ös
mátrixot mutatja.
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2. ábra: Minta kockázati mátrix az ISO 31010-es szabvány [5] szerint.
A kockázati mátrix összekapcsolja a kármértékeket a valószínűségekkel, és
lehetőséget ad az egyes kockázatok mértéke szerinti kockázatkategóriák
kialakítására.
A bekövetkezési valószínűség és a kárérték mértéke, valamint ezekkel
összefüggésben a kockázatok mértéke is kifejezhető konkrét számértékkel is: A
valószínűség és a kármérték kategóriáihoz növekvő – lineáris, vagy egyéb –
sorszámú skálázással konkrét számértékek rendelhetők. A kockázatok értékét
számíthatjuk a valószínűségek és a kármértékek értékeiből, például azok
összeadásával, vagy összeszorzásával. A kockázati értéktartományokhoz pedig
kockázati szinteket rendelhetünk, melyek meghatározzák a kockázatkezelési
igényeket.
Ebben az esetben látható, hogy az előző példában bemutatott pl. I-V-ig
meghatározott kockázatkategóriák megfeleltethetőek a kockázatok számítása során a
kockázati értékekből levezetett kockázati szinteknek.
A mátrix alkalmazásának jogosságát – a szabványt követve – úgy magyarázhatjuk,
hogy nyilván teljesen elfogadhatatlan egy nagy kárt okozó esemény nagy
valószínűségű bekövetkezése. Ez lenne a fenti mátrixban a I., az „elfogadhatatlan”
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kockázatok kategóriája. A növekvő római számok az egyre alacsonyabb kockázati
szinteket jelölik.
Ugyanakkor elfogadhatónak minősíthető a nagyon kis kárt okozó olyan esemény,
mely valószínűleg sosem fog bekövetkezni. Ez megfelel a fenti ábrán a római V-tel
jelölt cellák tartományának, melyhez az elfogadhatóan kis kockázatok tartoznak.
Az egyes kockázati kategóriákat gyakran jelölik színkódokkal, ahol „természetesen”
a piros jelöli a nagy, a zöld szín pedig az alacsony kockázatú tartományokat.
A folyamat végén a korábbiakban meghatározott kockázati kategóriákat vagy
szinteket döntési szabályokhoz kapcsolhatjuk, mint például: I – feltétlenül kezelendő,
V – nem foglalkozunk vele. A döntési kategóriák a kockázatkezelési intézkedések
olyan fontos paramétereit határozhatják meg, mint: az odafigyelés szintje (pontosság,
hiba-tolerancia, megfigyelési gyakoriság); az elhárítási képességre fordítandó
erőforrások nagysága; a szükséges válasz (ellenintézkedés) időskálája (prioritás,
sürgősség).
A szabvány szerint a mátrix módszer erősségei az egyszerű használat, és a
kockázatok kockázati kategóriákba vagy szintekbe való gyors besorolhatósága.
Hátrányként említi, hogy a módszert a körülményekhez mindig testre kell szabni;
nehéz és szubjektív a skálák meghatározása; a kockázatokat nem szabad összegezni
(n darab kis kockázat nem azonos egy darab közepes kockázattal); nehéz a
különböző kockázati dimenziók összehasonlítása; az eredmények az elemzés
részletességétől függenek. Feltétlenül elmondható azonban, hogy ez az átfogó
szinten viszonylag egyszerű módszer a valóságban, az egyes események részletes
értékelésekor mégis csak sok munkát igényel.
A mátrix módszer alkalmazása – éppen annak egyszerűsége miatt – manapság elég
széles körben elterjedt. Nem csak pénzügyi, vállalati kockázatelemzéseknek és
kockázatértékeléseknek képezik sokszor alapeszközét. Alkalmazzák szervezetek,
önkormányzatok, sőt a jogi szabályozásban is egyre többször alkalmazzák [7].
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Kockázati térképek
Hagyományos kockázati térképek
Egy kis kirándulás
Nézzük a kérdést kissé messzebbről! Akár kvalitatív, akár kvantitatív skálán
dolgozunk, feltételezhető, hogy a nagyobb valószínűségek a vízszintes skálán jobbra,
a nagyobb kárértékek a függőleges skálán feljebb helyezkednek el – feltételezve,
hogy a mérések, vagy a szakértői becslések során nem tévedtünk sokat. Érezzük,
hogy minél nagyobb a kár mértéke, és minél valószínűbb az esemény bekövetkezése,
annál nagyobb az érzékelhető a kockázati szint.
A kockázati mátrix módszerben – amennyiben a kockázati szintet nem csupán a
mátrix egyes celláihoz való kvalitatív hozzárendeléssel, hanem számszerű értékelés
céljából számítási úton is szeretnénk meghatározni, a fentiekből adódik az egyik
elterjedt számítási lehetőség: a kockázatot a kár mértéke és a bekövetkezési
valószínűség szorzataként számolhatjuk. Erre vonatkozóan ad szélesebb kitekintést
Zambon és munkatársainak cikke [8], ahol a kockázatoknak a kockázatkezelési
szabványokban elterjedt számítási eljárását az általa 5-ös kategóriába sorolt
számítási elv szerint tipizálja:
Kockázat(Esemény, Érték) = Valószínűség(Esemény) ⊗ Következmény(Esemény,
Érték)
A kockázat számítása tehát e szerint a típusmodell szerint a következő módon
történik. A kockázati esemény bekövetkezési valószínűsége attól függ, hogy mely
eseményről van szó. A következmény mértéke attól függ, hogy milyen káresemény
következett be, mekkora értékű objektumra vonatkozóan. A számított kockázat az
esemény bekövetkezésének valószínűségéből és a következmény mértékéből
számítható, ahol a szerzők a ⊗ szimbólumot használták általában valamilyen
„szorzásjellegű művelet” jelölésére. Ha művelet alatt annak legegyszerűbb eseteként
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a szorzást értjük, akkor kapjuk a valószínűség és a következmény nagyságának
szorzataként a kockázat számítására széles körben használt módszert.
Ezekkel a lépésekkel odajutottunk, hogy az eredetileg döntően kvalitatív
módszerben a fél-kvantitatív megoldásokon át eljutottunk a kvantitatív elemzés
lehetőségéig.
A hagyományos kockázati térkép
A kockázati térkép esetében a kockázati esemény jellemzőit szintén két tengely
mentén mérjük fel, és így ábrázoljuk azt a koordinátarendszer síkjában.
Hagyományosan a kockázati mátrix módszeréhez hasonlóan legtöbbször ez esetben
is az esemény bekövetkezési valószínűségét ábrázoljuk a vízszintes tengelyen, és a
kockázati esemény hatásának nagyságát a függőleges tengelyen. De természetesen
ábrázolható a tengelyek felcserélésével éppen fordítva is, ami a lényegen nem
változtat. A kockázati térképek legtöbbjén a mennyiségeket abszolút értékben
szokás szemléltetni.
A NASA korábban hivatkozott kockázatbecslési eszköztárában [6] a kockázati
mátrix módszerhez kapcsolódóan sematikus kockázati térképet mutat be. Ennek ott
elsődleges célja, hogy a fenti Kockázat = Valószínűség * Következmény
összefüggést, és az annak megfelelő azonos kockázatokat reprezentáló ún. izokockázati görbéket szemléltesse.
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3. ábra: A kockázati mátrix módszer alapján létrejövő azonos kockázati görbék
szemléltetése a NASA kockázatkezelési eszköztára alapján. (Az ábra átvéve a
NASA hivatkozott dokumentumából [6]).
Mennyiben léptünk előre a kockázati mátrixokhoz képest?
A kockázati térkép alkalmazásának úgy van valójában értelme és létjogosultsága, ha
a kockázatelemzést teljes mértékben kvantitatív módon végezzük. Természetesen
adódhatnak határesetek, vagy kivételek is.
A kockázati térképekről tehát általánosan azt mondhatjuk, hogy azok a kockázati
eseményeket pontszerűen ábrázolják. A szemléltetés kedvéért álljon itt egy
kockázati térkép a globális kockázati jelentés 2016-os kiadványból [9].
(Figyelem: az alábbi ábra a hivatkozott irodalom töredékes, átszerkesztett változata,
kizárólag csak szemléltetésre alkalmas, viszont jól szemlélteti a manapság „divatos”
nemzetközi ábrázolási módszereket.)
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4. ábra: Példa egyszerű kockázati térképre ([9], egyszerűsített változat)
Mi az előnye ennek az ábrázolásnak a kockázati mátrixokhoz képest?
Először is, ahogyan már megállapítottuk, a valószínűségeket és a hatások mértékét
kvantitatív skálán ábrázoljuk. Ebből az egyszerű tényből azonban számos más előny
következik. Egyrészt ez a megközelítés sokkal nagyobb felbontást tesz lehetővé. Az
egyes kockázatok mértékét, kisebb-nagyobb viszonyukat egymáshoz képest
pontosan szemléltethetjük. A térképen az egymáshoz közel fekvő eseményeket is
elkülönülten jeleníthetjük meg.
A kockázati térkép az emberi szemlélő számára automatikusan közvetíthet további
jelentéstartalmakat. Ilyen lehet például a kockázati események számossága egy
tartományban, vagy az ábrázolt pontok valamilyen szabályszerűségre – például
korreláció – utaló elhelyezkedése. Az emberi szemlélő számára azonnal felfedezhető
például a pontcsoportok sűrűsödése esetleges is, ami alapján a gyakorlathoz jól,

81

HÍRVILLÁM –SIGNAL BADGE
2017/1. szám
vagy jobban igazodó kategorizálást végezhetünk, mint pusztán csak mechanikus
módszerek alkalmazásával.
Kiegészítő lehetőségek
Kockázati kategóriák
A kockázati mátrixokban a kockázatkezelési kategóriák – tehát pl. tűrhetetlen,
csökkentendő, elfogadható – érzékeltetésre szokás színkódokat használni. Ha
átváltunk a kockázati mátrixon alapuló ábrázolásról a kockázati térképen történő
megjelenítésre, első ránézésre is feltűnik, hogy mivel minden egyes kockázati
eseményt külön pontban ábrázolhatunk, lehetőségünk van arra, hogy minden egyes
eseményt külön színkóddal lássunk el. Felhasználhatjuk ezt a pótlólagos lehetőséget
az adott kockázatok kockázati kategóriájának megjelenítésére, mint ahogyan a
globális kockázati jelentés fenti ábráján a kék szín gazdasági kockázatot, a zöld szín
környezeti kockázatot, a piros társadalmi kockázatot, stb. jelent.
A mennyiségek pontossága
Megállapítottuk, hogy a kockázati térképeken egyértelműen kvantitatív ábrázolási
lehetőségünk van. Ez egyben azt is jelenti, hogy az adott mennyiségek
ábrázolásához hibahatárokat is megjelölhetünk, melyekkel utalunk a valószínűségek
becslése, vagy a kockázat várható hatásnak megállapítása során alkalmazott
eljárások bizonytalanságára. Ezeket a hibalehetőségeket a diagramokon célszerűen
hagyományos módon a hibahatárokat jelölő vonalakkal, szakaszokkal mutathatjuk
be.
Erre a lehetőségre azért szeretnénk külön és hangsúlyosan is rámutatni, mert a
hibaértékek megjelenítésével lehetőségünk van arra, hogy a döntéshozónak, mint a
kockázati

térkép

felhasználójának

figyelmét

felhívjuk

az

információ

bizonytalanságára. Ilyen kiegészítő információk megfelelő bemutatásával, és
természetesen az ehhez szükséges háttér-információk biztosításával elvileg (!)
részben csökkenthető a téves döntéshozatal kockázata.
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A kockázat időbeli fejlődésének ábrázolása
A kérdéses kockázati események időbeli fejlődésének szemléltetése különösen
fontos lehet például egy vállalat vezetősége számára, hiszen a változás
irányvonalainak meghosszabbítása, extrapolálása révén előre jelezhetjük az ugyan
még éppen nem a „tűrhetetlen” kategóriába eső, de várhatóan oda fejlődő
kockázatokat.
a) Időszaki változás szemléltetése
Az alábbi ábrán a globális kockázati jelentésből [9] vett ábra kiválasztott kockázatok
változását szemlélteti a 2015-ös évről a 2016-os évre vonatkozóan a diagram bal
alsó sarkában látható jelölés szerint. (az ábra ez esetben is kivágott, szerkesztett
részlete az eredetinek, kifejezetten szemléltetési céllal).

5. ábra: Példa éves változás megjelenítésére kockázati térképen ([9], egyszerűsített
változat)
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b) Időbeli fejlődés szemléltetése
A következő kockázati térkép két lehetséges kockázati esemény időbeli fejlődését
szemlélteti hosszabb időtávon (saját szerkesztés). A korábbi példák alapján
érzékelhetjük, hogy még rengeteg információ megjelenítésére lenne lehetőségünk
további képi elemek felhasználásával.

6. ábra: Példa hosszabb időbeli fejlődés megjelenítésére kockázati térképen (saját
szerkesztés)
Csak, hogy néhány példát említsünk: a kockázati pontok szimbólumának alakja
jelölheti a kockázati kategóriát (pl. rombusz: pénzügyi kockázat, kör: környezeti
kockázat, stb.); a szimbólum színe jelölhetné az időegység alatti változás sebességét,
és/vagy irányát (pl. zöld: lassú változás, vagy a kockázat mértéke csökken; piros:
gyors változás, vagy a kockázat növekszik, illetve közelít a kritikus mértékhez). A
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szimbólum mérete jelölheti a kockázattal érintett egyedek számát (például
csődveszélyben, vagy likviditási problémákkal küzdő vállalatpopulációk nagysága;
adott betegség kockázatának kitett lakosok száma, stb.).
További kreatív kockázatábrázolási lehetőségek
Kockázati dimenziók ábrázolása

7. ábra: Szemléltető példa különböző kockázati dimenziók, például kockázati
kategóriák szemléltetésére, illetve két többdimenziójú kockázat összevetésére (A
diagram kizárólag szemléltetési céllal készült, az egyébként hivatkozott [9] irodalom
valós adataival nem áll összefüggésben – saját szerkesztés)
A 7. ábra diagramja egy, a több kockázati dimenzió bemutatására alkalmas ún.
sugár-diagramot mutatja be. A tengelyek mentén az egyes kockázati események
meghatározott paramétereit, vagy – ahogyan a minta mutatja – a már számított
kockázat értékét vehetjük fel. Jelentéstartalommal bírhatnak az egyes tengelyekre
felvett konkrét értékek, illetve az ezekből valamilyen számítással meghatározott
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módon származtatott mennyiségek értékei. Ilyen szemléletes mennyiség lehet
például a pontok által kirajzolt sokszög területe.
Kockázatok összefüggései
Ebben a szakaszban olyan kockázatábrázolási diagramra mutatunk példát, mely
tulajdonképpen nem tartozik a hagyományos értelemben vett kockázati térképekhez.
Nem feltétlenül az adott kockázati események paramétereit ábrázoljuk – vagy
legalább is nem azokat, melyeket az elterjedt módszertanokban megszoktunk, sőt
nem is feltétlenül koordinátarendszerben helyezzük el az egyes kockázatoknak
megfelelő pontokat.
A korábbi példával összefüggésben az alábbi ábra a globális kockázati jelentésből [9]
mutat példát a gráfokkal kapcsolt kockázatok ábrázolására (a bemutatott ábra az
eredeti diagramnak szintén csak részleges, szemléltetésre használható, szerkesztett
változata). A hivatkozott forrásban a diagram célja a kockázatok közötti kapcsolatok
erősségének szemléltetése. A vastagabb gráfélek erősebb kapcsolatot, vagy
összefüggést szemléltetnek. A megjelenítési módot használhatjuk például korreláció,
vagy ok-okozati összefüggések erősségének szemléltetésére is.
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8. ábra: Példa az egyes kockázatok közötti logikai összefüggések, vagy a
kapcsolatok erősségének megjelenítésére kockázati térképen. ([9], egyszerűsített
változat)
További információ megjelenítésére alkalmas ez esetben is a kockázati eseményt
jelző pont színkódja, mely ebben a példában változatlanul a kockázati kategóriát
jelöli. A kockázati eseménynek megfelelő szimbólum méretét is változtathatjuk. Az
itt látható példában a kockázati pont mérete az adott pontba összefutó élek számával
növekszik.
Valódi térképekhez kapcsolt kockázatábrázolás
A következőkben olyan diagramokra mutatunk példákat, melyekben a „térkép”
megjelölés arra utal, hogy a kockázati adatokat valódi, hagyományos értelemben
térképeken szemléltetjük.
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Regionális kockázati térkép
9. ábra: Az egyes régiók kiemelt
kockázatainak megjelenítése
Az ábra a globális kockázati jelentés
alapján [9] szemlélteti régiónként az
első három legfontosabb kockázati
tényezőt.
Ez esetben valóban a hagyományos
értelemben vett térképet láthatunk.
A négyzetek mérete a az egyes
kockázatok nagyságát jelzi. ([9],
szerkesztett

és

egyszerűsítet

ábrarészlet, kizárólag az ábrázolás
módjának illusztrálására alkalmas.)
A szimbólumok színkódja jelölheti
például a kockázati kategóriákat,
mint például politikai kockázatok,
társadalmi kockázatok, gazdasági
kockázatok.

Látható,

kockázatoknak
rendelése

a

sematikus,

hogy

a

térképhez
szemléltető

jellegű.
Közúti balesetkockázati térkép
A SENSOR projekt keretében készült magyar közúti kockázati térképet láthatjuk
alább (l. [10]). A kockázati térkép a milliárd útkilométerre eső halálos, vagy súlyos
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sérülésekkel járó balesetek számát ábrázolja az ország valóságos közúti térképére
vetítve, és így valóban szemléletes képet mutat a közutak baleseti kockázatáról.
A diagramon a színkódok a megadott kulcs szerint konkrét kockázati
értéktartományt jelölnek. Ebben az esetben az ábrázolt kockázati értékek az adott
térképhez pontosan hozzá vannak rendelve.

10. ábra: Baleseti kockázat nagyságának ábrázolása tényleges térképen
Összefoglalás
A cikkben összefoglaltuk a kockázati mátrixok és a kockázati térképek legfontosabb
tulajdonságait. A kockázati mátrix módszerét az MSZ ISO 31010:2010 szabvány
alapján röviden és egyszerűen mutattuk be.
A kockázati térképeket fogalmilag definiáltuk. Konkrét meghatározott módszertan,
vagy szabvány hiányában ezek felépítését, szerteágazó típusaik alkalmazási
lehetőségeit és a kockázatok szemléltetésében játszott szerepüket is több példa
segítségével érzékeltettük.
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Az alábbiakban összefoglaljuk a kockázati mátrixok és a kockázati térképek
legfontosabb jellemzőit, illetve az alkalmazás során felmerülő leggyakoribb
szempontokat: a röviden megfogalmazható előnyöket és korlátokat.
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Tulajdonság

Kockázati mátrix

Kockázati térkép

Kategóriák száma

meghatározott értékű (általában 3 –

folytonos leképezés

7)
kvalitatív

kvantitatív vagy kvalitatív

Szabványos

igen, pl. ISO 31010

nem

A

 egyszerű, szemléletes

 szemléletes

 kis

 további mennyiségek széleskörű

Az

ábrázolt

mennyiségek

előnyei

módszer

ráfordítással

elkészíthető,

könnyen alkalmazható

megjelenítési

lehetőségei

 elterjedt, szabványos

(szimbólumok

 a kockázatkezelési intézkedési

mérete; időszaki, időbeli fejlődés)

kategóriák

egyszerűen

hozzárendelhetők

a

mátrix

diagram

ábrázolt

színe,

mennyiségek

pontossága,

illetve

bizonytalansága (!) megjeleníthető

tartományaihoz
 a

 az

alakja,

akár

kézzel

is

(hibahatárok a diagramon)
 kreatív ábrázolási lehetőségek

egyszerűen lerajzolható

 valódi

térképhez

rendelt

szemléltetés lehetősége
Korlátok

 a

kategorizálás

sokszor

nem

 csak viszonylag pontos bemenő

elegendő
 az

egy

 elkészítése bonyolultabb

kategóriába

rendelt

elemek közötti viszonyt nem
szemlélteti

adatok esetén alkalmazható
 nagyobb,

pontosabb

előkészítő

munkát igényel

 a színkódolást a mátrix celláira
használjuk (egy cellán belül csak

 a

diagram

elkészítése

számítógépes eszközt igényel

egy színkód)
 az

egyedi

vonatkozó

kockázatokra

információkat

nem

tudjuk szemléltetni

A kockázati mátrixok tehát letisztult, egyszerűen alkalmazható, kiváló egyszerűsítő
eszközei a kockázatok értékelésének. Természetesen tisztában kell lennünk a
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korlátaival, és csak a módszer egyszerűsége mögött álló – sokszor nagyon is
túlegyszerűsítő – feltételezések tudatában, megfelelő gondossággal és óvatossággal
szabad, illetve kell őket alkalmazni.
A kockázati térképeknek adott esetben több olyan funkciójuk is van vagy lehet,
melyeket nyugodtan nevezhetünk magán a grafikus ábrázoláson túlmutató
hozzáadott értéknek. Ilyenek lehetnek például a kockázati térkép típusa szerint
„szemre”,
nagyságbeli

vagy „ránézésre”
viszonyok

megállapítható

megállapítása;

többletinformációk:

szabályszerűségek

egyértelmű
megállapítása

klaszterképzéssel; az időbeli változások iránya, szabályszerűségei; előrejelzés,
előretekintés, korai figyelmeztetés.
Külön

kiemeltük,

hogy

a

kockázati

térképeken

akár

az

információ

bizonytalanságának mértékét is megjeleníthetjük. Ennek a lehetőségnek azért
tulajdonítunk elviekben is új lehetőséget, mert ezzel csökkenthetjük a nem
megfelelő mélységig értelmezett, elemzett és ábrázolt kockázati mennyiségek miatti
téves döntéshozatal kockázatát.
Az információknak valódi térképekhez való hozzárendelését, azokon való
ábrázolását inkább tekinthetjük a kockázati térképek továbbfejlesztésének, vagy új
ábrázolási módnak (pl. egyes esetekben új diagramtípusnak). Így tűnik
tárgyilagosnak ez esetben az összevetés a kockázati térképen való ábrázolások és a
kockázati mátrixon való szemléltetések között. Ezt a megközelítést támasztja alá
véleményünk szerint az a tény is, hogy a földrajzi térképen való ábrázoláshoz – az
azonosított és megismert kockázatok adatain túl – a térképészeti adatokat is fel kell
használnunk. Vagyis adott alkalmazási területek esetén a nagyobb szemléltető erőt
többletinformáció – pl. nevezetesen földrajzi térképek – felhasználásával érhetjük el.
A kockázati térképek egy más típusú hozzáadott értéke a nagyobb kommunikatív
érték, mely elsősorban a több információt hordozó részleten, és az azokat jobban
alátámasztó látványelemeken alapul. Szerepét tekintve jobban szolgálhatja a
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figyelem felkeltését, befolyásolja a döntést, jobban meggyőzheti a kérdéses döntések
érintettjeit.
A projektek és a vállalatok külső kommunikációjában is jóval nagyobb lehet az
információs szerepük és az általuk közvetített üzenetek átütő ereje.
Következtetés
Megállapítottuk, hogy mind a kockázati mátrixok, mind a kockázati térképek a
kockázatelemzés hasznos segédeszközei.
Szerepüket a kockázatmenedzsment folyamatában főként a következő pontokhoz
köthetjük:


az azonosított kockázatok szemléltető ábrázolása



a szemléltetés hozzájárulása a kockázatok esetleges jobb megértéséhez



a kockázatok kategorizálása a kockázatkezelésre vonatkozó intézkedési
válaszok szükségessége és azok szükségletei szerint, jobb minőségű döntéselőkészítés

Azt, hogy mely eszközt milyen esetben miért, hogyan, esetleg a döntési lánc mely
szakaszában, vagy esetleg kombinálva alkalmazzuk, az előnyök és a hátrányok
általában egyedi mérlegelésével célszerű eldönteni. A mérlegelés során nem
hagyhatjuk el a gazdaságosság kérdését sem, vagyis hogy az adott módszer
alkalmazása mekkora erőforrás-ráfordítással jár, és ettől milyen előnyök remélhetők.
Ezen a ponton még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a megfelelő kockázati térkép
kiválasztása és alkalmazása a kockázatelemzésben valódi hozzáadott értéket
jelenthet. Egy jól megválasztott „színes és szagos” kockázati diagram adott
körülmények között jóval nagyobb kommunikatív értékkel és átütőbb meggyőző
erővel bírhat, mint egy egyszerű kockázati mátrix.
Kockázati mátrix, vagy kockázati térkép? Az alkalmazás tekintetében nem
állíthatjuk egymással szembe a két eszközt. Az egyik sem jobb, vagy rosszabb, mint
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a másik, csak más. Mindkét eszközt a korlátaik és a mögöttük álló egyszerűsítések
tudatában kell alkalmazni. Ez sok esetben lehet, hogy nem vagy-vagy kérdés.
Alkalmazhatjuk mindkettőt egymás kiegészítésére is az éppen elérendő célok
tükrében.
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Esmeralda Kadena, Andras Kerti: Security Risks of Machine-to-Machine
Communications

Abstract
Machine-to-Machine (M2M) systems and technologies currently have a huge focus
in the field of Information and Communication Technology (ICT). It is estimated
that they will be developed in various sectors of the industry at a rapid pace. The
main problem is security, more and more devices will be connected to the Internet in
which critical business processes depend and in the same time the risks to
applications increase.
This article attempts to put forward approaches which would address these risks. To
develop this work I am concentrated in three research questions: “How secure are
the data and the information on these systems and technologies?”, “Which are the
main challenges that came from M2M?” and “How can risks be addressed?”.
Keywords: Machine-to-Machine; Communication; Security; Risks.

Introduction
First of all definition is very important. M2M has several different meanings: it
stands for Mobile-to-Mobile, Machine-to-Machine, Machine-to-Man (or vice-versa),
Machine-to-Mobile (or vice-versa) (Galetic, Bojic, Kusek, Jezic, & Desic, 2011).
Here I will use it in the context of Machine-to-Machine communication. The
communication of M2M is set up between two or more entities and there is no need
of direct human intervention (Singtel, 2012) (3GPP , 2008).
There are several actors in such environment such as computers, mobile phones,
tablets, but also a broad range of sensors, actuators, pieces of industrial and medical
equipment, and too many of other everyday devices (Watson, Piette, Sezgen, &
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Motegi, 2004), (Emmerson, 2010). The concept of the underlying communication
network that allows bidirectional exchange of information between these devices, it
is another important aspect of M2M communication. It can be seen from its longer
acronym M2 (CN2) M that stands for Machine-to-(Communication-Network-to)Machine (Boswarthick, Elloumi, & Hersent, 2012). M2M systems find applications
in different areas such as home and industry automation (ETSI, 2012), connected
consumer (ETSI, 2013), smart metering (ETSI, 2010), healthcare (ETSI, 2013),
smart traffic (ETSI, 2013), and countless others. Through this wide variety of
possible uses, M2M communication helps to achieve the vision of connected things
- Internet of Things (IoT) (Atzori, Iera, & Morabito, 2010), a world where it is
thought that ubiquitous and intelligent applications contribute to a better, practical
and safer world.
It is concluded that the number of these connected devices is rapidly growing.
According to Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), 25 billion devices
were connected to the Internet on 2015 and 50 billion will be by 2020 (Evans, 2011).
Ericsson declare that their vision of more than 50 billion connected devices by 2020
may seem a bit ambitious today, but with the right approach, it is within reach
(ERICSSON, 2011). Is it clear that we are faced with a rapid growth and due to this,
the concept of M2M communication is becoming more and more significant. But
interaction between devices based on different access network technologies (i.e.
mobile: 2G/3G/4G, Wi-Fi, Bluetooth), using different platforms and data models is
still very limited. The idea consists on connecting a large number of different
devices communicating through different technologies, so to create a heterogeneous
environment. In order to enable connection of heterogeneous devices, globally
accepted standards have to be used and developed new ones to achieve ubiquitous
connectivity and security.
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M2M background
M2M Architecture
Even though every specific deployment of M2M is unique, exist four fundamentals
stages for the most M2M based applications (ETSI, 2013):


Collection of data;



Transmission of data through a communication network;



Assessment of data;



Response to the available information.

Figure 1: Basic M2M architecture
In the Figure 1 it is shown the M2M basic architecture. M2M devices reply to
requests for data contained within them or transmit the data automatically. Devices
can be of different kinds like temperature sensors, motion detectors, level indicators,
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etc. To enable the transmission of the data the machine (if it is sufficiently complex)
can use the module of the M2M device as its modem. Nevertheless, if the monitored
machine is made of switches and simple circuits and is not capable to point out a
sufficiently intelligent behaviour, then it is given the role of slave and is controlled
by the M2M module.
M2M devices may compose an M2M area network, which can be realized as, e.g. a
Bluetooth based personal area network of body sensors (Boswarthick, Elloumi, &
Hersent, 2012). M2M gateway provides interconnection of M2M devices and
forwards collected data from them to communications network.
The communication between M2M gateway and M2M end-user application or
server is realized via communications network such as cellular network, telephone
lines and communication satellites (Boswarthick, Elloumi, & Hersent, 2012). The
advantage of cellular data services is the ability to send frequently large amounts of
data. This means of data transfer is usually most convenient as telephone lines
require implementation that can be rather complicated, and satellite transmissions,
which are of particular use in remote monitoring over large distances, are commonly
very cost and energy-inefficient.
Finally, when data reach an M2M application, they can be analyzed, reported and
acted upon by a software agent or a process, depending on the specific system
design.
M2M Use Cases
-

Traffic Cameras

Traffic cameras with cellular connectivity may be installed in locations such as
motorway overpasses or remote stretches of roadway. Cameras may also require
simultaneous secure local WLAN connectivity to the next camera down the road,
e.g., when measuring average speed.
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Almost every house and office building has a gas, water, and electricity meter that
measures the use of these utilities. When it comes to measuring the usage, the
process is time inefficient and, therefore, a costly affair. Automatic meter reading is
the technology of automatically collecting data from energy meters, and transferring
that data to a central database for analysis and/or billing. Additionally, as the
adoption of smart metering technologies grows, the need to monitor usage on a realtime basis becomes more and more compelling as a business case to optimize use of
a smart grid for both energy usage, and for individual households to contribute to the
electrical grid.
-

Vending Machines

Vending machines are an efficient and cost-effective method of distributing retail
goods and it’s important that the service provider keep track of stock levels, and
whether the machines are working properly. Vending machines are subject to
regular attacks on their contents. This increases the threat to other items of value in
the machine, as well as to the collection of electronic payments. Additionally, in
some advanced applications, there is a desire to push multimedia marketing to
displays in the vending machines. Vending machine connectivity may come from a
variety of connectivity options within the customer premises.
-

Asset/Cargo Tracking

A remote asset/cargo tracking system allows owners or users of equipment to, for
instance, monitor critical parameters, perform remote commands, or monitor
movements. Asset and cargo tracking will often require that the M2M device be
placed in areas where physical access is difficult. Such placements would be part of
a service provider’s attempt to protect it from the environment, and to resist theft
and tampering of the M2M device. This placement, together with the fact that the
M2M device may be mobile, can make it difficult and costly to physically access the
M2M device.
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Challenges and security in M2M
Recently, an immense attention has been lavished on M2M communications. But
with comfort and convenience came some security risks. The Internet of Things can
turn into the Internet of Troubles. Any device that has network connectivity is
exposed to attacks, directly over the network or indirectly from an application. Here
the main focus is on data collected by devices and then processed by applications.
These data might include personal information that is always of value to data and
identity thieves/hackers. Devices and application of IoT are also in the center of
attention of people who are involved with cyber warfare, cyber espionage,
hacktivism, and even terrorism. Which is more a cyber-attack has the potential to
damage physical services and infrastructure and it is intelligible that it might even
take lives.
In June 2010, a highly sophisticated and unique computer worm called Stuxnet came
to the world's media attention. Stuxnet was designed to target only specific software
controls that are used at an Iranian nuclear plant. It used zero-day vulnerabilities in
Microsoft Windows to propagate across the nuclear plant's network and to scan for
the presence of Siemens Step7 software (Naraine, 2010). The Stuxnet malware
successfully compromised the Siemens application and issued instructions to rapidly
increase and decrease the velocity of the spinning centrifuges, which caused
vibrations that led to the centrifuges tearing apart. Between November 2009 and
January 2010, it is estimated that over 1000 centrifuges were destroyed by the
Stuxnet malware, setting back the Iranian nuclear program significantly (Zetter,
2014). The Stuxnet malware demonstrates that connected machines in the physical
world can be damaged by compromising the connected application that controls
them.
Based on a study by IOActive was found “a host” of vulnerabilities in sensors (used
to monitor metrics such as temperature and pipeline pressure) that leave them open
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to radio-borne attacks from as far as 40 miles away (Kirk, 2013). The main concern
is that if is abused by an attacker it could cause life loss. The researchers said that
sensors from three major wireless automation system vendors, which communicate
in the 900 MHz and 2.4 GHz bands, had a number of problems. For example, they
found some families of sensors shipped with identical cryptographic keys. It means
that several companies may be using devices that all share the same keys, putting
them at a greater risk of attack if a key is compromised.
According to Michael Lee report in 2013, there is a need to protect the integrity of
M2M communications (Lee, 2013). One particularly troublesome issue is that
sensors generally run on limited batteries. The goal of a distributed denial of service
(DDoS)1 attack is to take the device out of service by forcing it to field all of the
incoming requests. This will be done even more quickly if the demand kills the
sensor’s battery.
On the other side even when the M2M system is free of Malware some other
problems with regard to security seem to happen. Markus Breitbach has presented a
case study for the use of M2M in a networked security camera installation as an
example of the value of the technology (Breitbach, 2013). An M2M-based
surveillance solution saves security professionals from the consuming and often
incomplete task of manually evaluating data and images captured by networked
cameras. With M2M-enabled devices loaded with software, these smarter cameras
can analyze images and process relevant data and can even contact security
professionals over a mobile network by sending a text message to alert in a security
intrusion event.

1

A distributed denial-of-service (DDoS) attack is an attack in which multiple compromised computer
systems attack a target, such as a server, website or other network resource, and cause a denial of
service for users of the targeted resource (Rouse, 2013).
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The two issues, of course, are different: One deals with the security of M2M itself,
the other with how the technology can be harnessed for security applications. The
bottom line, though, is that both suggest the deep connection of M2M with everyday
activities. M2M will be a key to maintaining security or, if misused, disrupting it.
These outcomes, good and bad, will happen without human intervention. Great care
must be taken to directly design and deploy this technology.
Security threats
M2M devices have unique characteristics and deployment (3GPP , 2008). M2M
devices are typically required to be small, low cost, inexpensive, able to operate
unattended by humans for extended periods of time, and to communicate over the
wireless WAN or WLAN. M2M devices are typically deployed without having to
require much direct human intervention and, after deployment, they tend to require
remote management of their functionality. The flexibility in terms of subscription
management is also required.
These requirements introduce a number of unique security vulnerabilities for the
M2M devices and the wireless communication networks over which they
communicate. These security vulnerabilities are described in the following
categories:
-

Physical Attacks

May include insertion of valid authentication tokens into a manipulated device,
inserting and/or booting with fraudulent or modified software (“re-flashing”), and
environmental/side channel attacks, both before and after in-field deployment. These
possibilities then require trusted “validation” of the integrity of the M2M device’s
software and data, including authentication tokens.
-

Compromise of Credentials

Comprising brute force attacks on tokens and (weak) authentication algorithms,
physical intrusion, or side-channel attacks, as well as malicious cloning of
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authentication tokens residing on the Machine Communication Identity Module
(MCIM).
-

Configuration Attacks

Such as fraudulent software update/configuration changes, misconfiguration by the
owner, subscriber or user, misconfiguration or compromise of the access control
lists.
-

Protocol Attacks on the Device

These attacks are made against the device. For example here can be mentioned,
man-in-the middle attacks upon first network access, denial-of service (DoS) attacks,
compromising a device by exploiting weaknesses of active network services, and
attacks on OAM and its traffic.
-

Attacks on the Core Network

Here are included the main threats to the mobile network operator (MNO):
Impersonation of devices, traffic tunneling between impersonated devices, leak of
configuration of the firewall in the modem/router/gateways, DoS attacks against the
core network. Here can also be included the change of the device’s authorized
physical location in an unauthorized or attacks on the radio access network, using a
deceptive device.
-

User Data and Identity Privacy Attacks

Include secretly listening to other user’s or device’s data sent over the UTRAN2 or
E-UTRAN3; camouflaging as other user/subscriber’s device; user’s network ID or
other confidential data revealed to unauthorized third parties, etc. Some of the

2

The Universal Mobile Telecommunications System Terrestrial Radio Access Network (UTRAN) is
the fixed network infrastructure that contains the facilities for the transmission to and from the
mobile users over radio (Telecom ABC, 2015).
3

E-UTRAN (Evolved UTRAN) is the network architecture defined for the E-UTRA radio interface
as a part of 3GPP LTE physical layer specification (ECEE, 2013).
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vulnerabilities with focus on the subscription aspects of the M2M devices have also
been identified in (3GPP, 2009).
Addressing security risks
As it was mentioned above, while connectivity is convenient, it can also makes a
device vulnerable. A hacker could be after data, ID, gain access to the power grid or
simply searching targets of opportunity. In a fully connected environment, even a
seemingly low-value device such as a light bulb can be used as a bridge into more
critical systems and data.
To address the potential security risks/threats, is very important to have an
understanding that what makes a system secure enough. Security is a chain thus all
the links must be secured. First of all deep analysis should be made. In the table
below I have summarized the main points that organizations and (or) individuals can
take in consider:
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RISK ANALYSIS
Attack Probability
Cost of attack
Potential Damage
Table 1: Risk Analysis

DEFENSE ANALYSIS
Detection possible?
Prevention possible?
Cost of prevention?

Table 2: Defense Analysis
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EECatalog declares that for Korstanje, the solution consists on a multi-layered
architecture as it is shown on Figure 2, built on a foundation of trusted hardware
(Hayes, 2015). Rejecting unauthorized access to that hardware base is critical, but
assuming that the system is designed in the right way, safety and security are
inherent within each layer.

Figure 2: A multi-layer system

Design engineers have to find all the bugs in a system during development, while
the attackers only have to find one. In a multi-layered system an attacker has to go
through many layers to make the break but breaking through one does not damage
the others. Based on (Boswarthick, Elloumi, & Hersent, 2012), below are presented
the basics for creating a secure system.
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Trusted environment
To establish trust relationships in distributed systems, the systems must contain
security elements and capabilities which are essential to create the trust boundaries.
These components include methods to extend the trust boundaries and convey trust
to an external entity. This kind of environment provides hardware security measures
and a root of trust in order to construct systems which merge characteristics of trust
and enforcement. It is an entity, logically separated within M2M device and contains
all the necessary resources and functions to provide a trustworthy environment for
the execution of software and storage of sensitive data. The trusted environment
ensure isolation of software and data that are stored by separating them from the
M2M device in order to protect them from unauthorized access. To protect the
system behavior, the trusted environment provides hardware security trust measures.
To secure operations, root of trust is essential. It secures the internal system
operation and can expose properties or system’s identity to external entities. Based
on root of trust, the trusted environment is protected by a secure process which
provide this environment to reach the state of trustworthy. This process includes all
components and programs that are executed during the system boot, and can be
extended to the operating system and software, thus expanding the trust boundary
provided by the root of trust.
A model for this extension process is the verification of every new component when
it is loaded, by measuring its integrity at the time of its initialization. Through this
method every component, its state and configuration are uniquely identified. Then
the measurement result is stored and integrity is protected by the trusted
environment. Moreover this measurement can be compared with reference values
and is hand of the verification entity to decide if this new component should be
included in the extended trust boundary. As verification is intended to take place
locally, it relies on the assumption that the trusted environment is in a predefined
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state after a completed verification process. On the other hand, validation requires
that a reporting entity transfers the verification results to an external party. Then the
external validator can assess the device’s system state. Through validation, the
predictability of the trusted environment’s functions is made observable and as a
consequence, trustworthy. What is more this environment can provide protected
functions for the M2M device authentication towards the operator’s network. This
can be reached by storing the authentication data inside the trusted environment.
-

Requirements, Functionality and Interfaces

To perform security-related functions, the trusted environment must provide
cryptographic capabilities. These include:


Symmetric and asymmetric encryption and decryption;



Hash value calculation and verification;



Random number generation;



Digital signature generation and verification.

In addition, the secure storage for keys, credentials, and authentication data must be
provided by the trusted environment. The storage area can be inside or outside the
environment but security is protected by the trusted environment. Furthermore, the
trusted environment should be able to set secure channels for the communication
with other parts inside the M2M device. The interfaces which are needed to realize
this communication are initialized in the secure start-up process, integrity is
protected by the trusted environment, and so are supposed to operate correctly.
There are two categories of interfaces that can be distinguished.
1. Protected interfaces
This interfaces ensure integrity protection and/or confidentiality of the data carried
across them. This can be attained by the use of security protocols or hardware
interfaces. If security protocols are used, further functionality such as authentication
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of the entity with which the TRE communicates, and message authentication and/or
confidentiality, can be provided.
2. Unprotected interfaces
Facilitate communication between the trusted environment and the M2M device’s
general resources. Here M2M device is not supposed to be secured against
tampering and/or eavesdropping. Nevertheless, these unprotected interfaces can give
access to data which is cryptographically protected by the trusted environment for
instance when the trusted environment is in possession of pertinent key material, and
cryptographically secures data stored in unsecure memory. Even unprotected
interfaces can benefit from other security measures such as making the interface
available only after the trusted environment checks the code of its counterpart
resource across the interface, for example during a secure boot-up of the M2M
device. Figure 3 presents the components and interfaces of the trusted environment
in a M2M device (Boswarthick, Elloumi, & Hersent, 2012).

Figure 3: Components and Interfaces of the trusted
environment in a M2M Device

Figure 4: Components and Interfaces of the trusted environment in a M2M
Device
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Verification
Security is of the essence in the technological problem described above, and aims to
satisfying two concrete protection goals:


Ensuring that M2M device can reach and operate in a secure state without
network connectivity, locally.



Enabling establishment of assurance, locally and remotely, on the state of the
M2M device, to assess its security properties and so trustworthy operation.

With validation we can understand the ability to technically assess the state of a
system for all security-relevant properties. The argument for dedicated technical
means to validate if a M2M device is applicable to its whole lifecycle, from
manufacture to initial deployment (validation for installation verification),
maintenance (validation for diagnosis and success verification), through to
validation of correct configuration change.
Methods of system validating in its operational phase differ from pre-deployment
testing and certification, or formal security proofs on a design. They lead into the
realm of trusted systems and trusted computing. Here are defined three main
variants. Taking in consider closed systems like smart cards, autonomous validation
is their respective model. This model arrive at a secure state simply by local means
and do not communicate to the exterior state information. On the other extreme
stands remote validation, which was specified as remote attestation from the Trusted
Computing Group. Basically, an open system only reports state information in a
secure way in this second option. A wide spectrum of other variants consist on
between the ranges marked by these extremes. This spectrum is called (not a single
method) semi-autonomous validation (SAV). There exists just one concrete example,
namely, what the TCG’s Mobile Phone Working Group has specified as secure boot
(TCG, 2008), at least on the level of technical specifications.
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Standardized system needed
M2M involves several sectors such as the smart home, smart power grid, electronic
medical care, intelligent buildings, and intelligent transportation, etc., and each of
them comes with varied and complex standards. What is more, standards of the
industry are different from country to country. From the standard organizations
related to communications point of view, the international ones are: 3GPP, IEEE,
ETSI, ITU and IETF and also local ones in China: CCSA and CESI. All of them are
researching and developing M2M related standards.
Due to expansion of M2M communication globally there is a need to have success.
Therefore M2M needs a common framework on which all services and devices can
interoperate and scale, and be widely available, with maximum achievable
efficiency. ICT industry participants, as well as standardization and international
bodies, should continuously working towards a viable and sustainable ICT
framework for M2M progression. These workgroups will have to incorporate both
the needs of enterprises and behaviour of digital citizens in the next generation
M2M and IoT scenarios. The outcomes will go a long way in helping ICT industry
participants define future security considerations and propose solutions for the safe
operation of a connected world.
It is a must: Security should begin at the lower layers of M2M architecture, M2M
modules manufacturers, connectivity providers, and application enablement
platform firms will all play important roles in the creation of a market leading
portfolios and building a strong ROI business case for enterprises to deploy M2M.
Conclusions
M2M communication applications and scenarios are rapidly growing and lead the
way to new use and business cases. Due to the nature of M2M scenarios, which
involve un-guarded, distributed devices, new security threats have emerged. The use
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case scenarios for M2M communications bring with them new requirements for
security that also address the new requirement on flexibility, due to deployment
scenarios of the M2M devices in the field.
It was presented that data collected by devices and then processed by applications is
always with interest for hackers. So information stored on them is not secured and
giving solution to this concern first of all it is needed to have a deep understanding
what makes a system secure enough. Risk analyses and defense analysis are the
main points in which organizations should be focused. In this article a model of
secure system was given. The first is trusted environment that ensure isolation of
software and data that are stored by separating them from the M2M device in order
to protect them from unauthorized access. Furthermore securing operation is also
needed and for this root of trust is essential. It secures the internal system operation
and can expose properties or system’s identity to external entities. Based on root of
trust, the trusted environment is protected by a secure process which provide this
environment to reach the state of trustworthy.
Besides these and due to expansion of M2M communication globally there is a need
for a common framework on which all services and devices can interoperate and
scale, and be widely available, with maximum achievable efficiency. ICT industry
participants, as well as standardization and international bodies, should continuously
working towards a viable and sustainable ICT framework for M2M progression.
And do not forget! Security is a chain thus all the links must be secured!
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Farkas Tibor, Tóth András: Híradó szakharcászati gyakorlat végrehajtása
Ócsa Bázison

Absztrakt
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési rendszerében törvényi előírás a honvéd
tisztjelöltek részére csapatgyakorlat végrehajtása a Magyar Honvédség különböző
szervezeteinél. Ennek keretein belül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó
Tanszéke a hagyományoknak megfelelően 2017-es évben is megtartotta egy hetes
híradó szakharcászati gyakorlatát Ócsa Bázison.
Kulcsszavak: csapatgyakorlat, honvéd tisztjelölt, híradó szakharcászati gyakorlat,
MH LZ Ócsa Bázis
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszékének honvéd tisztjelölt állománya
a 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alap- és
mesterképzési

szakjainak meghatározásáról

és

azok képzési

és

kimeneti

követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról,
2. melléklet Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei 11.9.
pontjában foglaltak szerint „A honvéd tisztjelöltek az első szakmai gyakorlatot az
alapképzésben a 6. szemeszterben, 2 hetes időtartamban, a Magyar Honvédség
kijelölt katonai szervezeteinél, választott szaknak, illetve specializációnak megfelelő
feladattal hajtják végre. A második szakmai gyakorlat az alapképzés 8.
szemeszterében történik. Ez egybefüggő 4 hetes szakmai gyakorlatot jelent, amely az
első tiszti beosztásra való felkészítést is jelenti egyben.” Ennek megfelelően
tanszékünk hallgatói állománya csapatgyakorlatot hajtott végre három hét
időtartamban 2017. májusában a Magyar Honvédség különböző alakulatainál, ezt
követően pedig egy hét időtartamban (2017. május 29 – június 02) az NKE HHK
KÜI Híradó Tanszéke által lebonyolításra került záró gyakorlaton vett részt Ócsa
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Bázison. A híradó gyakorlat célja volt a valóságot megközelítő helyzetben felmérni
a negyed és harmad éves híradó honvéd tisztjelöltek híradás biztosításával
kapcsolatos jártasságát, valamint további szakmai képességeik fejlesztése.
A szakmai gyakorlat szerves részét képezi az oktatásnak, ennek megfelelően a
Nemeztei Közszolgálati Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatában a következő
pontok kerültek meghatározásra ezzel összefüggésben:


A szakmai gyakorlat időtartamát az ajánlott tantervek határozzák meg.



A szakmai gyakorlat teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak.



A hallgató a Neptun.Net rendszerben köteles felvenni a szakmai gyakorlat
tárgyat.



A szakmai gyakorlat megszervezésének, a jelentkezés és a gyakorlat
teljesítésének részletes rendjét a karok, illetve a karhoz nem tartozó intézet
által

gondozott

képzések

esetében

az

intézetek

szakspecifikusan

szabályozzák.
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Híradó Tanszékének honvéd tisztjelölt állománya
a 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet az államtudományi képzési terület alap- és
mesterképzési

szakjainak meghatározásáról

és

azok képzési

és

kimeneti

követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról,
2. melléklet Az alapképzési szakok képzési és kimeneti követelményei 11.9.
pontjában foglaltak szerint csapatgyakorlatot hajtott végre, ezt követően pedig egy
hét időtartamban (2017. május 29 – június 02) az NKE HHK KÜI Híradó Tanszéke
által lebonyolításra került záró gyakorlaton vett részt Ócsa Bázison. A híradó
gyakorlat célja volt a valóságot megközelítő helyzetben felmérni a negyed és
harmad éves híradó honvéd tisztjelöltek híradás biztosításával kapcsolatos
jártasságát, valamint további szakmai képességeik fejlesztése.
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A gyakorlaton részvevő állomány a biztonsági, tűzvédelmi és környezeti szabályok
ismertetését követően 3 helyszínen hajtotta végre a feladatait. A kőházban települt
állományt 2 fő negyedéves hallgató adta, az ő települési helyük szimbolizálta a
dandár vezetési pontot. A másik két helyen 3-3 negyed-, és 2-2 harmadéves
tevékenykedett, a parancsnoki feladatokat egy negyedéves hallgató látta el. A
bevezető úton települő állomás egy átjátszó állomásként üzemelt, míg a gyakorló
téren egy zászlóalj vezetési pont volt szimulálva.
Az elsődleges összeköttetés rádióeszközök alkalmazásával került kiépítésre, ezt
követően a két kitelepült állomás állománya nekilátott a sátrak felállításának, mivel
a gyakorlat teljes ideje alatt itt folyt a végrehajtás. A vezetési pontokon mindig
tartózkodnia kellett valakinek az állományból. Kialakításra került a hálókörlet,
valamint a munkaállomás.
A 25-ös híradó állomáson (zászlóalj vezetési pont) mikro antennákkal került
kiépítésre összeköttetés az 5-ös (dandár vezetési pont) és a 43-as (átjátszó állomás)
irányába, valamint az 5-össel LRE-vel tartalék összeköttetést épített ki a hallgatói
állomány. A végberendezések jellemzően laptopok, ISDN és IP telefonok és videotelekonferencia (VTC) eszközök voltak. Mindemellett folyamatosan kézi és háti
Kongsberg URH rádiókkal került biztosításra az összeköttetés. A gyakorlat
folyamán két LAN került kiépítésre, melynek során a telepített konténerek egy-egy
kapcsolóval voltak ellátva, melyeken keresztül folyt a kommunikáció. A teljes
rendszer felállítását követően a hálózat kibővítésre került egy IP kamerával, mellyel
a párhuzamosan mellettünk folyó gyakorlat során a felderítők által végrehajtott
gyakorlat során a telepített ellenőrző áteresztő pontról (EÁP) folyamatos éőkép
sugárzás került végrehajtásra kőházirányába.
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1. számú árba: A „Vihar 2017” gyakorlat vezetékes és rádiórelé híradás vázlata
Forrás: Herczeg Dávid Tamás htj.: „Vihar 2017” gyakorlat híradó intézkedése, 2017.
A felderítő gyakorlat híradásának kiszolgálásaként hallgatóinknak lehetősége nyílt
kipróbálni a Kongsberg rádiók relé üzemmódját, valamint ennek alkalmával több
típusú rádióval sikerült összeköttetést biztosítaniuk, így a BTR-ek R-173-as, a
híradó konténerek R-111-es és a Kongsberg háti rádióival.
Mindezeket követően a harmadéves állomány számára bemutatásra került a tanszék
digitális katona rendszerének összeállítása, továbbá a TDR táblázat alkalmazásának
oktatásán és gyakorlásán vettek részt.
A csütörtöki napon civil cégek képviseletében érkező vendégeknek nyújtottunk
betekintést

a

gyakorlat

menetéről,

elhelyezési

körülményekről,

valamint

meghallgattak egy előadást a tisztképzés felépítéséről. Ezzel párhuzamosan a
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honvéd tisztjelölt állomány is bepillantást nyerhetett a különböző civil cégek
jelfelderítést segítő eszközeinek működési mechanizmusaiba és egyéb eszközeik
fejlesztéseibe.
Összefoglalás
A zárógyakorlat kiváló lehetőséget nyújtott a negyedéves állomány vezetői
képességének fejlesztésére, a döntéshozatalok javítására, valamint az önálló
munkavégzés képességének javítására. Elmondható, hogy az állomány jellemzően
pozitívan állt a feladatokhoz, azokat a lehető legjobb tudásának megfelelően
próbálta végrehajtani. A felmerült problémákat az esetek többségében jól kezelték,
egy-egy kivétellel azt a lehető legrövidebb idő alatt önálló döntésekkel és feladatvégrehajtással orvosolták. A civil szolgáltatók által tett látogatás során az állomány
betekintést szerezhetett a más szervezetek által üzemeltetett rendszerek fejlesztési
irányaiba, és lehetőségük nyílt konzultációra a cégek képviselőivel.
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nyelven megjelentetésre szánt írásművek nyelvi lektorálása a szerzőt terheli.
Minden kézirathoz elektronikusan is mellékelni kell egy kitöltött "Kéziratbeküldési
űrlap"-ot, és egy "Copyright átruházási űrlap"-ot. Mindkét űrlapot ki kell nyomtatni
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és alá kell írni (többszerzős cikk esetében minden szerzőnek!), majd a kinyomtatott
és aláírt űrlapokat faxon (fax szám: +36-1-432-9025), vagy postai úton levélben
(levélcím: Hírvillám Szerkesztőség, 1581. Budapest Pf.: 15.) is meg kell küldeni a
szerkesztőségnek. Ezek hiányában a cikkeket a szerkesztőség nem lektoráltatja és
nem jelenteti meg!
Az űrlapok a szerkesztőségnél szerezhetők be.
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