
Név:  
E-mail:  
Neptun kód:  

Ludovika Szabadegyetem 
2015.03.03. 

 
Munk Sándor: 

Interoperabilitás: az informatika kék madara - 
avagy hogyan értsenek szót a számítógépek 

 
Tesztkérdések 

 

1.) Mit jelent a mindenütt jelenlévő informatika (ubiquitous computing)?  

a) az informatikai eszközök megjelenése az élet minden területén 

b) az informatika szolgáltatásainak, alkalmazásának elterjedése az élet minden területén 

c) az informatikai képességek, szolgáltatások beépülése a mindennapi tárgyakba, 

tevékenységekbe 

 

2.) Mit értünk interoperabilitás alatt? 

a) együttes tevékenységre (működésre) való képesség 

b) egymás mellett, egymás zavarása nélküli működésre való képesség 

c) másik objektum helyettesítésére, ugyanazon követelményeknek megfelelő működésre való 

képesség 

 

3.) Mikor jelent meg az interoperabilitás kifejezés (interoperable)? 

a) 1955-60 b) 1965-70 c) 1975-80 

 

4.) Melyik meghatározás írja le az információs interoperabilitás szemantikai 

szintjét? 

a) különböző szereplők kölcsönös képessége információ-reprezentációk – esetleges átalakítások 

közbeiktatásával történő – a hatékony együttműködéshez szükséges cseréjére 

b) különböző szereplők kölcsönös képessége a hatékony együttműködéshez szükséges informá-

ciókat hordozó anyagi reprezentációk cseréjére 

c) különböző szereplők kölcsönös képessége a hatékony együttműködéshez szükséges 

információ-reprezentációk – esetleges átalakítások közbeiktatásával történő – 

jelentésmegőrző cseréjére 

  



5.) Mi határozza meg az informatikai eszközök által kezelt adatok 

jelentését? 

a) az alkalmazók tudása, ismeretei 

b) az elsődleges alkalmazói kör szándékai, igényei, értelmezése 

c) az adatok formátuma, tartalma 

 

6.) Melyik állítás az igaz az alábbiak közül? Az informatikai eszközök által 
kezelt adatok értelmezésében és megjelenítési formáiban fennálló 
heterogenitás… 

a) korlátlan mértékben kiküszöbölhető, megszüntethető 

b) kiküszöbölésének, megszüntetésének csak ráfordításbeli korlátai vannak 

c) korlátlan mértékben nem küszöbölhető ki, vagy nem célszerű kiküszöbölni 

 

7.) Melyek a Többnemzetiségű Interoperabilitási Program (MIP) alapvető 
szolgáltatásai? 

a) üzenetcsere mechanizmus, adatcsere mechanizmus 

b) katonai levelező szolgáltatás, fordító szolgáltatás 

c) elektronikus levelezés, portálszolgáltatás 

 

8.) Körülbelül hány jellemzőt tartalmaz a NATO Összhaderőnemi C3 
Információcsere Adatmodellje (JC3IEDM)? 

a) 80-90 b) 800-900 c) 1800-2000 

 

9.) Az alábbiak közül melyik a legmagasabb szintű dokumentum? 

a) Európai Digitális Menetrend 

b) Malmö nyilatkozat (EU E-közigazgatási konferencia) 

c) EU E-közigazgatási akcióterv 

 

10.) Milyen időintervallumra szól az EU Interoperabilitási megoldások az 
európai közigazgatások számára (ISA) programja? 

a) 2007-2013 b) 2010-2015 c) 2014-2020 

 


