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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara fontossfontossfontossfontossáááágagagaga

Az Az Az Az üüüüzleti folyamatok struktzleti folyamatok struktzleti folyamatok struktzleti folyamatok struktúúúúrrrráááába szervezettek ba szervezettek ba szervezettek ba szervezettek 

adatfolyamadatfolyamadatfolyamadatfolyam
felfelfelfelüüüügyeletgyeletgyeletgyelet

szinkronizszinkronizszinkronizszinkronizáááácicicicióóóó

Az VIR folyamatoknak is tAz VIR folyamatoknak is tAz VIR folyamatoknak is tAz VIR folyamatoknak is tüüüükrkrkrkröööözni kell ezt a struktzni kell ezt a struktzni kell ezt a struktzni kell ezt a struktúúúúrrrráááát t t t 

adatfolyamadatfolyamadatfolyamadatfolyam
felfelfelfelüüüügyeletgyeletgyeletgyelet

szinkronizszinkronizszinkronizszinkronizáááácicicicióóóó

EllentmondEllentmondEllentmondEllentmondáááás esets esets esets esetéééén csn csn csn csöööökken a hatkken a hatkken a hatkken a hatéééékonyskonyskonyskonysáááág g g g 
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Napjainkban a VIR struktNapjainkban a VIR struktNapjainkban a VIR struktNapjainkban a VIR struktúúúúra visszahat az ra visszahat az ra visszahat az ra visszahat az üüüüzleti zleti zleti zleti 
folyamatokra folyamatokra folyamatokra folyamatokra 

úúúúj mj mj mj móóóódszerekdszerekdszerekdszerek

úúúúj szabvj szabvj szabvj szabváááányoknyoknyoknyok

gazdasgazdasgazdasgazdasáááági, technolgi, technolgi, technolgi, technolóóóógia megkgia megkgia megkgia megkööööttttööööttsttsttsttséééégekgekgekgek
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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara fogalmafogalmafogalmafogalma

ArchitektArchitektArchitektArchitektúúúúra: strukturra: strukturra: strukturra: strukturáááális lis lis lis éééés ms ms ms műűűűkkkkööööddddéééési alapelveksi alapelveksi alapelveksi alapelvek

Megadja a komponenseket, paramMegadja a komponenseket, paramMegadja a komponenseket, paramMegadja a komponenseket, paraméééétereit, megktereit, megktereit, megktereit, megkööööttttééééseitseitseitseit

Megadja a komponensek kapcsolatMegadja a komponensek kapcsolatMegadja a komponensek kapcsolatMegadja a komponensek kapcsolatáááátttt

DefiniDefiniDefiniDefiniáááálja  a klja  a klja  a klja  a küüüülslslslsőőőő kapcsolatokatkapcsolatokatkapcsolatokatkapcsolatokat

MeghatMeghatMeghatMeghatáááározza a mrozza a mrozza a mrozza a műűűűkkkkööööddddéééési, irsi, irsi, irsi, iráááánynynynyííííttttáááási, fejlesztsi, fejlesztsi, fejlesztsi, fejlesztéééési elveket si elveket si elveket si elveket 

Gyakorlati megkGyakorlati megkGyakorlati megkGyakorlati megköööözelzelzelzelííííttttéééés (s (s (s (DDDD’’’’SouzaSouzaSouzaSouza):):):):

TervezTervezTervezTervezéééési dsi dsi dsi dööööntntntntéééések egysek egysek egysek együüüüttese a rendszerre vonatkozttese a rendszerre vonatkozttese a rendszerre vonatkozttese a rendszerre vonatkozóóóólag, lag, lag, lag, 
melyek megtartmelyek megtartmelyek megtartmelyek megtartáááása megksa megksa megksa megkíííímmmméééél a felesleges tervezl a felesleges tervezl a felesleges tervezl a felesleges tervezéééési, si, si, si, 
karbantartkarbantartkarbantartkarbantartáááási munksi munksi munksi munkááááktktktktóóóól  l  l  l  

TervezTervezTervezTervezééééstststst, ir, ir, ir, iráááánynynynyííííttttáááást st st st éééés ms ms ms műűűűkkkkööööddddéééést lest lest lest leíííírrrróóóó vvvváááállalati modellllalati modellllalati modellllalati modell
nnnnéééézetek koherens egyzetek koherens egyzetek koherens egyzetek koherens együüüüttese, mely lehetttese, mely lehetttese, mely lehetttese, mely lehetőőőővvvvéééé teszi a teszi a teszi a teszi a 
vvvváááállalat irllalat irllalat irllalat iráááánynynynyííííttttáááássssáááához szhoz szhoz szhoz szüüüüksksksksééééges indikges indikges indikges indikáááátorok haszntorok haszntorok haszntorok hasznáááálatlatlatlatáááát.t.t.t.

GEIAL Kovács László



ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara szszszszüüüükskskskséééégessgessgessgesséééégegegege

IrIrIrIráááánynynynyííííttttáááás hibs hibs hibs hibááááiiii

- ttttúúúúl korai dl korai dl korai dl korai dööööntntntntééééseksekseksek
- ttttúúúúl kl kl kl kééééssssőőőői di di di dööööntntntntééééseksekseksek
- ttttúúúúl kevl kevl kevl kevéééés vs vs vs váááálasztlasztlasztlasztáááási lehetsi lehetsi lehetsi lehetőőőősssséééég az irg az irg az irg az iráááánynynynyíííítottaknaktottaknaktottaknaktottaknak
- nem egynem egynem egynem egyéééértelmrtelmrtelmrtelműűűű ccccéééél l l l éééés feladat kijels feladat kijels feladat kijels feladat kijelööööllllééééssss
- stratstratstratstratééééggggááááttttóóóól eltl eltl eltl eltéééérrrrőőőő tevtevtevtevéééékenyskenyskenyskenyséééégekgekgekgek
- vvvvéééégtelen stratgtelen stratgtelen stratgtelen stratéééégia egyeztetgia egyeztetgia egyeztetgia egyeztetééééssss
- áááátfedtfedtfedtfedőőőő rrrréééészterszterszterszterüüüületek, felelletek, felelletek, felelletek, felelőőőősssssssséééég terg terg terg terüüüületekletekletekletek
- hihihihiáááányos feladat ternyos feladat ternyos feladat ternyos feladat terüüüületek, felelletek, felelletek, felelletek, felelőőőősssssssséééég terg terg terg terüüüületek letek letek letek 
- rrrréééészoptimumokszoptimumokszoptimumokszoptimumok kereskereskereskereséééése a globse a globse a globse a globáááális optimum helyettlis optimum helyettlis optimum helyettlis optimum helyett
- hibhibhibhibáááás ks ks ks kööööltsltsltsltséééégggg---- éééés ids ids ids időőőőbecslbecslbecslbecslééééssss
- hihihihiáááányznyznyznyzóóóó megvalmegvalmegvalmegvalóóóóssssííííthatthatthatthatóóóóssssáááág elemzg elemzg elemzg elemzééééssss
- hihihihiáááányos kontrollnyos kontrollnyos kontrollnyos kontroll
- egyenetlen terhelegyenetlen terhelegyenetlen terhelegyenetlen terhelééééssss
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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara szszszszüüüükskskskséééégessgessgessgesséééégegegege

kkkküüüüldetldetldetldetééééssss

jjjjöööövvvvőőőőkkkkéééépppp stratstratstratstratéééégiagiagiagia

ccccééééloklokloklok szabszabszabszabáááályoklyoklyoklyok

iriririráááánynynynyííííttttáááási alapelemeksi alapelemeksi alapelemeksi alapelemek

StruktStruktStruktStruktúúúúra vra vra vra vááááltltltltáááás indokais indokais indokais indokai

- Jobbat termelniJobbat termelniJobbat termelniJobbat termelni
- olcsolcsolcsolcsóóóóbban termelnibban termelnibban termelnibban termelni
- mmmmáááás piacra termelnis piacra termelnis piacra termelnis piacra termelni

VVVVááááltltltltáááások levezsok levezsok levezsok levezéééénylnylnylnyléééésesesese

- iriririráááánynynynyííííttttáááássss
- projektek kezelprojektek kezelprojektek kezelprojektek kezeléééésesesese
- öööösszehangolsszehangolsszehangolsszehangoláááássss
- felfelfelfelüüüügyeletgyeletgyeletgyelet
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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara kidolgozkidolgozkidolgozkidolgozáááásasasasa

Az architektAz architektAz architektAz architektúúúúra kidolgozra kidolgozra kidolgozra kidolgozáááás s s s ééééletciklusletciklusletciklusletciklusáááának keretmodelljenak keretmodelljenak keretmodelljenak keretmodellje

AlapelvekAlapelvekAlapelvekAlapelvek

ElkElkElkElkéééépzelpzelpzelpzelééééssss

KKKKöööövetelmvetelmvetelmvetelméééényeknyeknyeknyek

ÜÜÜÜzleti zleti zleti zleti folyfolyfolyfoly....
architektarchitektarchitektarchitektúúúúrararara

RendszerRendszerRendszerRendszer
architektarchitektarchitektarchitektúúúúrararara

TechnolTechnolTechnolTechnolóóóógiaigiaigiaigiai
architektarchitektarchitektarchitektúúúúrarararaMegoldMegoldMegoldMegoldáááásoksoksoksokMigrMigrMigrMigráááácicicicióóóó

ImplementImplementImplementImplementáááácicicicióóóó

VVVVááááltozltozltozltozáááás s s s 
kezelkezelkezelkezelééééssss
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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara kidolgozkidolgozkidolgozkidolgozáááásasasasa

A gyakorlatban rendszerint lA gyakorlatban rendszerint lA gyakorlatban rendszerint lA gyakorlatban rendszerint lééééteztezteztezőőőő rendszert kell rendszert kell rendszert kell rendszert kell 
tovtovtovtováááábbfejlesztenibbfejlesztenibbfejlesztenibbfejleszteni

ArchitektArchitektArchitektArchitektúúúúra rekonstrukcira rekonstrukcira rekonstrukcira rekonstrukcióóóó: : : : úúúújratervezjratervezjratervezjratervezééééssss

-elvekelvekelvekelvek
-ccccééééloklokloklok
-mmmmóóóódszerekdszerekdszerekdszerek

adatgyadatgyadatgyadatgyűűűűjtjtjtjtéééés s s s 
a forra forra forra forráááásokbsokbsokbsokbóóóóllll

-forrforrforrforrááááskskskskóóóódddd
-dokumentdokumentdokumentdokumentáááácicicicióóóó
-interviewinterviewinterviewinterview

terveztervezterveztervezééééssss

----éééértrtrtrtéééékelkelkelkelééééssss
-áááátdolgoztdolgoztdolgoztdolgozáááássss
-absztrakciabsztrakciabsztrakciabsztrakcióóóó

áááátdolgoztdolgoztdolgoztdolgozáááássss

-UMLUMLUMLUML
-grgrgrgrááááf modellf modellf modellf modell
-adatmodelladatmodelladatmodelladatmodell

modell lemodell lemodell lemodell leíííírrrráááássss

-elemzelemzelemzelemzééééssss
-teszteltesztelteszteltesztelééééssss
-éééértrtrtrtéééékelkelkelkelééééssss

éééértrtrtrtéééékelkelkelkelééééssss

GEIAL Kovács László



ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara modellekmodellekmodellekmodellek

IEEE 1471IEEE 1471IEEE 1471IEEE 1471----2000: szabv2000: szabv2000: szabv2000: szabváááány szoftver architektny szoftver architektny szoftver architektny szoftver architektúúúúra modellra modellra modellra modell

architektarchitektarchitektarchitektúúúúrararara

StakeholderStakeholderStakeholderStakeholder (szerepl(szerepl(szerepl(szereplőőőők: fejlesztk: fejlesztk: fejlesztk: fejlesztőőőők,k,k,k,
felhasznfelhasznfelhasznfelhasznáááállllóóóók, tulajdonosok, partnerek  k, tulajdonosok, partnerek  k, tulajdonosok, partnerek  k, tulajdonosok, partnerek  

ConcernsConcernsConcernsConcerns (ir(ir(ir(iráááányelvek: hatnyelvek: hatnyelvek: hatnyelvek: hatéééékonyskonyskonyskonysáááág,g,g,g,
NyeresNyeresNyeresNyereséééég, ming, ming, ming, minőőőősssséééég) g) g) g) 

ViewpointViewpointViewpointViewpoint ((((vvvváááállalatllalatllalatllalat nnnnéééézzzzőőőőpontjai: pontjai: pontjai: pontjai: 
adatadatadatadatááááramlramlramlramláááás, modulok,Kapcsolatok)s, modulok,Kapcsolatok)s, modulok,Kapcsolatok)s, modulok,Kapcsolatok)

EnvironmentEnvironmentEnvironmentEnvironment (k(k(k(köööörnyezet)rnyezet)rnyezet)rnyezet)

ViewViewViewView (rendszer n(rendszer n(rendszer n(rendszer néééézet)zet)zet)zet)

ModelModelModelModel (a n(a n(a n(a néééézet egy vetzet egy vetzet egy vetzet egy vetüüüülete)lete)lete)lete)
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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara modellekmodellekmodellekmodellek

A IEEE 1471A IEEE 1471A IEEE 1471A IEEE 1471----2000 n2000 n2000 n2000 néééézzzzőőőőpontok az architektpontok az architektpontok az architektpontok az architektúúúúra tervezra tervezra tervezra tervezéééésssséééébenbenbenben

Folyamatok: milyen programok fussanak, hogyan kommunikFolyamatok: milyen programok fussanak, hogyan kommunikFolyamatok: milyen programok fussanak, hogyan kommunikFolyamatok: milyen programok fussanak, hogyan kommunikáááálnaklnaklnaklnak
egymegymegymegymáááássalssalssalssal

AdatkezelAdatkezelAdatkezelAdatkezeléééés: milyen adatelemekkel dolgozunk, honnan hovs: milyen adatelemekkel dolgozunk, honnan hovs: milyen adatelemekkel dolgozunk, honnan hovs: milyen adatelemekkel dolgozunk, honnan hováááá
mozognak az adatelemekmozognak az adatelemekmozognak az adatelemekmozognak az adatelemek

HHHHáááállllóóóózat: milyen csomzat: milyen csomzat: milyen csomzat: milyen csomóóóópontok vannak pontok vannak pontok vannak pontok vannak éééés milyen funkcis milyen funkcis milyen funkcis milyen funkcióóóókkalkkalkkalkkal

Modulok: milyen logikai modulokbModulok: milyen logikai modulokbModulok: milyen logikai modulokbModulok: milyen logikai modulokbóóóól l l l ééééppppüüüül fel a szoftver,l fel a szoftver,l fel a szoftver,l fel a szoftver,
milyen a modulok kapcsolatamilyen a modulok kapcsolatamilyen a modulok kapcsolatamilyen a modulok kapcsolata

FFFFüüüüggggggggőőőősssséééég: a programelemek tartalmazg: a programelemek tartalmazg: a programelemek tartalmazg: a programelemek tartalmazáááási, hsi, hsi, hsi, híííívvvváááási, fordsi, fordsi, fordsi, fordííííttttáááásisisisi
egymegymegymegymáááásra sra sra sra ééééppppüüüüllllééééseiseiseisei

Fizikai: a komponensek Fizikai: a komponensek Fizikai: a komponensek Fizikai: a komponensek áááállomllomllomllomáááány szintny szintny szintny szintűűűű elosztelosztelosztelosztáááásasasasa
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ArArArArcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara modellekmodellekmodellekmodellek

A IEEE 1471A IEEE 1471A IEEE 1471A IEEE 1471----2000200020002000 VIEWVIEWVIEWVIEW----banbanbanban foglalt elemekfoglalt elemekfoglalt elemekfoglalt elemek

éééérintett szereplrintett szereplrintett szereplrintett szereplőőőők kk kk kk kööööre re re re éééés szerepes szerepes szerepes szerepe

a kiela kiela kiela kielééééggggíííítendtendtendtendőőőő ccccéééélok, fejlesztlok, fejlesztlok, fejlesztlok, fejlesztéééési szempontoksi szempontoksi szempontoksi szempontok

a lea lea lea leíííírrrróóóó nyelv egynyelv egynyelv egynyelv egyéééértelmrtelmrtelmrtelműűűű definidefinidefinidefiniáááálllláááásasasasa

a fejleszta fejleszta fejleszta fejlesztééééshez felhasznshez felhasznshez felhasznshez felhasznáááált forrlt forrlt forrlt forráááásoksoksoksok

az elkaz elkaz elkaz elkéééészszszszüüüült modellek lelt modellek lelt modellek lelt modellek leíííírrrráááásasasasa

konzisztencia konzisztencia konzisztencia konzisztencia éééés teljesss teljesss teljesss teljesséééég elleng elleng elleng ellenőőőőrzrzrzrzéééési msi msi msi móóóódszerek dszerek dszerek dszerek 
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A A A A ZachmanZachmanZachmanZachman modellmodellmodellmodell

MeghatMeghatMeghatMeghatáááározza a modellezrozza a modellezrozza a modellezrozza a modellezéééés sarokpontjait, ts sarokpontjait, ts sarokpontjait, ts sarokpontjait, táááámpontot admpontot admpontot admpontot ad

Modulok SzervezetAdat kezelésFunkiók

ProgramVédelmi 
modell

DDL Részletezés

Technikai 

tervezés

Megjelentő

felületek

Fizikai DB 
modell

Technikai

Modell

Rendszer 
architektúra

Interfész 

vázrajz

Logikai modellRendszer

Modell

Üzleti modellWork-flowAdatmodellFogalmi

Modell

FunkciókSzervezetAdatObjektum

HogyKiMit
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A A A A ZachmanZachmanZachmanZachman modellmodellmodellmodell

MeghatMeghatMeghatMeghatáááározza a modellezrozza a modellezrozza a modellezrozza a modellezéééés sarokpontjait, ts sarokpontjait, ts sarokpontjait, ts sarokpontjait, táááámpontot admpontot admpontot admpontot ad

MunkastratégiaÜtemtervFizikai modellFunkiók

ReplikációIdőzítésHálózat 
architektúra

Részletezés

SzabálytervekVezérlő

Struktúra

Hálózati tervTechnikai

Modell

Üzleti 
szerepkörök

Processz
struktúra

Elosztás tervRendszer

Modell

Üzleti tervFő ütemtáblaLogikai modellFogalmi

Modell

CélokEseményHely Objektum

MiértMikorHol
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Az e3Value modellAz e3Value modellAz e3Value modellAz e3Value modell

Grafikus modell nyelvGrafikus modell nyelvGrafikus modell nyelvGrafikus modell nyelv

RRRRéééétegek:tegek:tegek:tegek:
---- éééértrtrtrtééééklklklklááááncncncnc
---- tevtevtevtevéééékenyskenyskenyskenyséééégggg
---- struktstruktstruktstruktúúúúrararara

üüüügyfgyfgyfgyfééééllll boltboltboltbolt

ppppéééénznznznz

áááárurururu

ÜÜÜÜzenet vzenet vzenet vzenet vááááltltltltáááásokon alapul :sokon alapul :sokon alapul :sokon alapul :
---- kkkkéééérrrréééés (s (s (s (rqrqrqrq))))
---- ííííggggééééret (ret (ret (ret (prprprpr))))
---- teljesteljesteljesteljesííííttttéééés (s (s (s (stststst))))
---- fogadfogadfogadfogadáááás (s (s (s (acacacac))))
---- vvvvéééégrehajtgrehajtgrehajtgrehajtáááás (ex)s (ex)s (ex)s (ex)

rqrqrqrq rqrqrqrq

prprprpr

exexexex

áááárurururu

ppppéééénznznznz

fizetfizetfizetfizet
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Az e3Value modellAz e3Value modellAz e3Value modellAz e3Value modell

ÜÜÜÜzleti folyamatokzleti folyamatokzleti folyamatokzleti folyamatok

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááás szolgs szolgs szolgs szolgááááltatltatltatltatáááássss

AlkalmazAlkalmazAlkalmazAlkalmazáááásoksoksoksok

HW/SW szolgHW/SW szolgHW/SW szolgHW/SW szolgááááltatltatltatltatáááássss

HW/SW elemekHW/SW elemekHW/SW elemekHW/SW elemek

könyv rendelés

könyv 
kereső

számlázó

számlázó
program

kereső
program

WEB portál Algoritmus

Web Server PC
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IR aIR aIR aIR arrrrcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara ttttíííípusokpusokpusokpusok

KliensKliensKliensKliens----szerverszerverszerverszerver

RRRRéééétegelt, monolittegelt, monolittegelt, monolittegelt, monolit

TTTTööööbbbbbbbb----komponenskomponenskomponenskomponensűűűű, , , , middlewaremiddlewaremiddlewaremiddleware

piactpiactpiactpiactéééér modellr modellr modellr modell

callcallcallcall
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IR aIR aIR aIR arrrrcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara ttttíííípusokpusokpusokpusok

Monolit modellMonolit modellMonolit modellMonolit modell

Egy kEgy kEgy kEgy köööözponti gzponti gzponti gzponti géééépen fut az alkalmazpen fut az alkalmazpen fut az alkalmazpen fut az alkalmazáááás minden elemes minden elemes minden elemes minden eleme

ElElElElőőőőnyei:nyei:nyei:nyei:

EgyszerEgyszerEgyszerEgyszerűűűűbb karbantartbb karbantartbb karbantartbb karbantartáááássss

CentralizCentralizCentralizCentralizáááált megoldlt megoldlt megoldlt megoldáááássss

kliensekkliensekkliensekkliensek kkkköööözponti gzponti gzponti gzponti géééépppp
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IR aIR aIR aIR arrrrcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara ttttíííípusokpusokpusokpusok

KliensKliensKliensKliens----szerver modellszerver modellszerver modellszerver modell

KKKKéééét gt gt gt géééép kp kp kp köööözzzzöööött megoszttt megoszttt megoszttt megosztáááásra kersra kersra kersra kerüüüülnek a funkcilnek a funkcilnek a funkcilnek a funkcióóóókkkk

ElElElElőőőőnyei:nyei:nyei:nyei:

Nagyobb rugalmassNagyobb rugalmassNagyobb rugalmassNagyobb rugalmassáááágggg

HHHHáááállllóóóózati fzati fzati fzati füüüüggetlensggetlensggetlensggetlenséééégggg

kliensekkliensekkliensekkliensek kkkköööözponti szerverzponti szerverzponti szerverzponti szerver
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IR aIR aIR aIR arrrrcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara ttttíííípusokpusokpusokpusok

TTTTööööbb komponensbb komponensbb komponensbb komponensűűűű modellmodellmodellmodell

kliensekkliensekkliensekkliensek

WebWebWebWeb
szerverszerverszerverszerver

adatbadatbadatbadatbáááázis zis zis zis 
szerverszerverszerverszerver

alkalmazalkalmazalkalmazalkalmazáááássss
szerverszerverszerverszerver
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IR aIR aIR aIR arrrrcccchitekthitekthitekthitektúúúúrararara ttttíííípusokpusokpusokpusok

MiddlewareMiddlewareMiddlewareMiddleware koncepcikoncepcikoncepcikoncepcióóóó

TTTTööööbb hbb hbb hbb háááállllóóóózati partner esetzati partner esetzati partner esetzati partner esetéééén szn szn szn szééééteshet a rendszer, ha teshet a rendszer, ha teshet a rendszer, ha teshet a rendszer, ha 
nincs ellennincs ellennincs ellennincs ellenőőőőrzrzrzrzéééés, hangols, hangols, hangols, hangoláááás  s  s  s  

MiddlewareMiddlewareMiddlewareMiddleware: a kliens : a kliens : a kliens : a kliens éééés szerver ks szerver ks szerver ks szerver köööözzzzöööötti kapcsolat tti kapcsolat tti kapcsolat tti kapcsolat 
menedzselmenedzselmenedzselmenedzseléééésesesese

FunkciFunkciFunkciFunkcióóóói:i:i:i:
adatkapcsolatadatkapcsolatadatkapcsolatadatkapcsolat

modulkapcsolatmodulkapcsolatmodulkapcsolatmodulkapcsolat

SzolgSzolgSzolgSzolgááááltatltatltatltatáááás nyilvs nyilvs nyilvs nyilváááántartntartntartntartáááássss

TerhelTerhelTerhelTerheléééés optimalizs optimalizs optimalizs optimalizáááálllláááássss

adatkonverziadatkonverziadatkonverziadatkonverzióóóó

VVVVéééédelmi szolgdelmi szolgdelmi szolgdelmi szolgááááltatltatltatltatáááásoksoksoksok
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