








Információ 
(jelentés) 

Adat 
(reprezentáció) 

Személyes/szervezeti információ 

Információs tevékenységek 
gyűjtés/megszerzés, tárolás, 

továbbítás, feldolgozás,  

megjelenítés/rendelkezésre bocsátás 
Technikai eszközökkel 

támogatott megvalósítás 

Hagyományos 

megvalósítás 







együttműködés kommunikáció 

(információcsere) 



Az interoperabilitás (szótári értelemben) kölcsönös kapcso-

latban, vagy tevékenységben történő felhasználásra, vagy 

működtetésre alkalmas. 

Együttes tevékenységre (működésre) 

való kölcsönös képesség 



Az interoperabilitás megvalósítását 

biztosító képességek 





Közös cél megvalósítása ér-

dekében együttműködő sze-

replők között fennálló viszony, 

az eredményes és hatékony 

együttműködést biztosító át-

fogó, kölcsönös képesség. 



nem informatikai 

fogalom 





A technikai szintű információs interoperabilitás különbö-

ző szereplők kölcsönös képessége – a rendelkezésre álló 

kommunikációs infrastruktúra és megfelelő technikai eszkö-

zök segítségével – a hatékony együttműködéshez szükséges 

információkat hordozó anyagi reprezentációk cseréjére. 

- az információt hordozó anyagi (fizikai) reprezen-

tációk kezelésére – előállítására, továbbítására, 

megjelenítésére – vonatkozó képességek összes-

sége; 

- az adott reprezentációnak megfelelő, egymással 

interoperábilis eszközök, eszköz-csoportok meg-

léte és rendeltetésszerű működése; 



A szintaktikai szintű információs interoperabilitás külön-

böző szereplők kölcsönös képessége információ-reprezentá-

ciók – esetleges átalakítások közbeiktatásával történő – a 

hatékony együttműködéshez szükséges cseréjére. 

- elemi szint a bitsorozat; 

- a különböző információ-reprezentációk cseréjére 

és felhasználására vonatkozó képességek ösz-

szessége; 

- adatszerű, szöveges, grafikus, illetve szemléletes 

reprezentációk,  

ASCII 

EBCDIC 

UNICODE 

JPEG 

GIF 

PNG 

INT 

DOUBLE 

REAL 

AVI 

WMV 

MOV 

… 



- az informatikai eszközök, rendszerek "nem 

ismerik" a kezelt adatok "jelentését"; 

- a kezelt adatokhoz rendelt jelentést az el-

sődleges alkalmazói kör egyeztetett szán-

dékai, igényei, értelmezése jelölik ki; 

- heterogenitás lehet az eszköz és a felhasz-

náló ember, illetve két eszköz között a 

(szándékolt) értelmezésben; 

Az informatikai (eszközök, rendszerek közötti) interope-

rabilitás kölcsönös képesség az általuk kezelt adatok szán-

dékolt jelentésüket, értelmezésüket megőrző - esetleges át-

alakítások közbeiktatásával történő – cseréjére. 





információcsere 

probléma 







Az üzenetorientált interoperabilitás egyeztetett közvetítő 

reprezentációra (szabványos üzenetekre) épülő interopera-

bilitási megoldás. 



ROUTINE 

R 061200Z MAR 93 

FM SHAPE 

TO AIG 6027 

BT 

NATO UNCLAS 

SIC XYZ 

EXER/CMX 93// 

MSGID/LOGHOLDLAND/SHAPE/001/MAR// 

REF/A/SHAPE/051200Z MAR 93// 

EFDT/121500Z/MAR// 

PART/1// 

GENTEXT/LOGISTIC HOLDINGS/NONE// 

COVAL/-/-/6/GE/-/ARMR/DIV/A/14/ATTACK// 

GENTEXT/PROBLEM AREAS/NONE// 

PART/2//   

ORGID/-/144/GE/-/ARMR/BM/A// 

1FWPNS 

/CODE  /NAME        /QTY-OH/QTYSVC/QTYTOE 

/ABC123/MARDER      /    37/    32/    50 

/XYZ789/120MM MORTAR/     3/     3/     6// 

... 

UNB+IATB:1+6XPPC+LHPPC+940101:0950+1' 

UNH+1+PAORES:93:1:IA' 

MSG+1:45' 

IFT+3+XYZCOMPANY AVAILABILITY' 

ERC+A7V:1:AMD' 

IFT+3+NO MORE FLIGHTS' 

ODI' 

TVL+240493:1000::1220+FRA+JFK+DL+400+C' 

PDI++C:3+Y::3+F::1' 

APD+74C:0:::6++++++6X' 

TVL+240493:1740::2030+JFK+MIA+DL+081+C' 

PDI++C:4' 

APD+EM2:0:1630::6+++++++DA' 

UNT+13+1' 

UNZ+1+1' 



Az adatelem olyan adategység, amelynek tartalma és formá-

tuma (definíciója, azonosítása, megjelenítése és megenge-

dett értékei) egyértelműen rögzítettek. 

Az szabványos adatelem valamely szabványosítási rend-

szerben rögzített adatelem. 

Felhasználás: adatbázisok közötti adatcsere során, 

vagy formatizált üzenetekben 

- elemi adatelem (részeinek nincs hasznosítható jelentése); 

- összetett adatelem (egységként kezelt együttes); 

- pld. ISO 11179, NATO Szervezeti Adatmodell, stb.; 







A szemantikai szintű információs interoperabilitás külön-

böző szereplők kölcsönös képessége a hatékony együttmű-

ködéshez szükséges információ-reprezentációk – esetleges 

átalakítások közbeiktatásával történő – jelentésmegőrző cse-

réjére. 

Szemantikai heterogenitás abban az eset-

ben áll fent, amikor egyet nem értés van az 

információk értelmezésében és szándékolt 

felhasználásában, vagy amikor a közös 

környezet ugyanazon jelenségét két rend-

szer különböző módon modellezi. 



ā ā Ū ā







Műveletek

Különleges műveletek
Légitámogatás

Adminisztráció

(személyügy)

Műszaki

műveletek

Légvédelem és

légtérfelügyelet

Felderítés és elektronikai hadviselés

Tűztámogatás

Híradás és

informatika

Harctámogatás

és logisztika

Harctéri általános 

kerékagy adatmodell 

Szárazföldi vezetési 

információcsere adatmodell 

(LC2IEDM ~ 1999-2002) 

Vezetési információcsere 

adatmodell 

(C2IEDM ~ 2003-2005) 

Összhaderőnemi C3 

információcsere adatmodell 

(JC3IEDM ~ 2004-től) 







http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Y2CMaoZRbR8FRM&tbnid=QARSVtgkqh5haM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.a-qua.eu/page3618.html&ei=X00cU6THEoaHswbbpIBQ&bvm=bv.62578216,d.bGQ&psig=AFQjCNHC96-VnrkMbeIa8qTfEodBJLIg3Q&ust=1394450111663174




CORE

VOCABULARY

PUBLIC
SERVICE

https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_person/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_business/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_location/description
https://joinup.ec.europa.eu/asset/core_public_service/description





