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MirMirőől lesz szl lesz szóó??

�� AdatvesztAdatvesztéés ns néélklküüli informli informáácicióóvesztvesztéés s 

lehetlehetőősséégege

�� DDööntntééshozshozóók k éés laikusok veszs laikusok veszéélylyéérzetrzetéének nek 

modellezmodellezéésese

�� Az eltAz eltéérrőő vvéélemleméények miatti konfliktus nyek miatti konfliktus 

valvalóószszíínnűűsséégege



AdatvesztAdatvesztéés ns néélklküüli li 
informinformáácicióóvesztvesztéés lehets lehetőősséégege

�� Az informatikai biztonsAz informatikai biztonsáág g 
problprobléémakmaköörréének egyik alapvetnek egyik alapvetőő terterüülete lete 
az informaz informáácicióóvesztvesztéés, amely a tuds, amely a tudáást st 
reprezentreprezentáállóó adatbadatbáázisokat fenyegetzisokat fenyegetőő
egyik legfegyik legfőőbb veszbb veszéély. ly. 

�� Az informAz informáácicióóvesztvesztéést st ááltalltaláában az adatok ban az adatok 
elvesztelvesztééssééhez kapcsoljuk. Az ilyen hez kapcsoljuk. Az ilyen 
adatvesztadatvesztéés az informs az informáácicióós rendszer s rendszer 
hardver hardver éés/vagy szoftver eredets/vagy szoftver eredetűű
meghibmeghibáásodsodáássáának knak köövetkezmvetkezméénye.nye.



Az informAz informáácicióóvesztvesztéés azonban s azonban 
mmáás ms móódon is bekdon is beköövetkezhetvetkezhet

�� Az adatok hozzAz adatok hozzááfféérhetrhetőők maradnak, de a k maradnak, de a 
bennbennüük rejlk rejlőő informinformáácicióó hasznhasznáálhatatlannlhatatlannáá
vváálik. Ennek oka pedig a konfliktus lik. Ennek oka pedig a konfliktus 
valamilyen egyvalamilyen egyééb eredetb eredetűű, de ugyanarra , de ugyanarra 
vonatkozvonatkozóó, l, léényegesen eltnyegesen eltéérrőő kköövetkeztetvetkeztetéésre sre 
mmóódot addot adóó informinformáácicióóval. Ilyen a laikus val. Ilyen a laikus 
kköözvzvéélemleméény helyesen mny helyesen műűkkööddőő veszveszéélylyéérzete, rzete, 
de ilyen a kde ilyen a köözzöönsnsééges rges réémhmhíír is. r is. 

�� Mivel pedig autentikusnak tekintett, komoly Mivel pedig autentikusnak tekintett, komoly 
kköövetkezmvetkezméényekkel jnyekkel jáárróó ddööntntééssééket ket 
megalapozmegalapozóó informinformáácicióók degradk degradáálláássáárróól, l, 
erkerköölcsi lenulllcsi lenulláázzáássáárróól van szl van szóó, ez a jelens, ez a jelenséég g 
ssúúlyos biztonslyos biztonsáági kgi kéérdrdééseket vet fel.seket vet fel.



DDööntntééshozshozóók k éés laikusok s laikusok 
veszveszéélylyéérzetrzetéének nek 
modellezmodellezéésese
�� A biztonsA biztons áág szintjg szintj éét a kockt a kock áázati zati 

esemesem éény elsny els őő bekbek öövetkezvetkez ééssééig eltelig eltel őő
ididőőszakasz hosszszakasz hossz áával mval m éérjrj üük. k. 

�� A A FechnerFechner −−WeberWeber pszicholpszichol óógiai giai 
ttöörvrv éény jny j óó kköözelzel ííttéést ad ennek st ad ennek 
éérzrzéékelkel éési szintjsi szintj éére.re.
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KockKockáázatbecslzatbecsléési si 
szituszituáácicióóban:ban:

�� IngerInger : a : a tt feltfelt éételezett hossztelezett hossz úússáággúú
ididőőszakasz kszakasz k éét egymt egym áást kst k öövetvetőő kockkock áázati zati 
esemesem éény kny k öözzöött. (Pl. egy adott ttt. (Pl. egy adott t íípuspus úú
atomeratomer őőmműűvi baleset minden vi baleset minden tt = 10= 1044 ééves ves 
mműűkkööddéés alatt, egy ms alatt, egy m áásik tsik t íípuspus úú baleset baleset 
minden minden tt = 10= 1055 ééves mves m űűkkööddéés alatt egyszer s alatt egyszer 
fordul elfordul el őő; ; tt00 egy egy éévet jelent.) vet jelent.) 

�� VVáálaszlasz : a : a t t éértrt éék emberi k emberi éérzrzéékelkel éési szintje, si szintje, 
amelyet amelyet ss((tt) jel) jel ööl (a pl (a p ééldld áában a ban a 
biztonsbiztons áággéérzet csak 4rzet csak 4 --rrőől 5l 5--re nre n öövekszik).vekszik).



A Fechner−Weber törvény 
alkalmazása

Ennek alternatív formája:

s(t) = ln t + 1
Ezt igazolja a „kognitív relativitás”
elve: az időérzet az élethelyzettől 
függően változhat. 
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LAIKUS KONTRA SZAKLAIKUS KONTRA SZAKÉÉRTRTŐŐI I 
VVÉÉLEMLEMÉÉNYNY

�� SSúúlyos tlyos táársadalmi feszrsadalmi feszüültsltsééghez ghez 
vezet, ha a kvezet, ha a kööznznéépet nem gypet nem győőzik zik 
meg egy projekt meg egy projekt éésszersszerűűssééggéérrőől.l.

�� A konfliktus oka lehet a laikus A konfliktus oka lehet a laikus 
kköözvzvéélemleméény helyesen mny helyesen műűkkööddőő
veszveszéélylyéérzete, de akrzete, de akáár  r  kköözzöönn--
sséégesges rréémhmhíír is.r is.



SSI-vel analóg matematikai 
modell

� SSI (strength-stress interference), 
magyarul: igénybevétel–teherbírás 
átfedés modell néven ismert. 

� A mérnöki gyakorlatban normális 
eloszlásokat használnak, 
esetünkben viszont célszerűbb az 
egyenletes eloszlás.



A problA probléémmáát a kt a köözvzvéélemleméény ny 
szempontjszempontjáábbóól kl köözelzelíítjtjüük meg.k meg.
�� Az egyszerAz egyszer űűsséég kedvg kedv éééért csak egyetlen rt csak egyetlen 

fajta kockfajta kock áázati esemzati esem éényt tnyt t éételeztelez üünk fel. nk fel. 
�� A kockA kock áázatot az elszatot az els őő bekbek öövetkezvetkez éésig sig 

terjedterjed őő ididőőszakasz hosszszakasz hossz áával jellemezzval jellemezz üük. k. 
�� ErrErrőől szl sz áámos kmos k üüllöönbnb öözzőő vvéélemlem éény lehet, ny lehet, 

amelyek akamelyek ak áár valr val óósak, aksak, ak áár rr r éémhmh íírek, az rek, az 
informinform áácici óós zuhatags zuhatag elv szerint terjednek, elv szerint terjednek, 
csoportokra osztva a tcsoportokra osztva a t áársadalmat. rsadalmat. 

�� A kockA kock áázatot zatot éértrt éékelkelőő vvéélemlem éények nyek 
eloszleloszl áása sa [[TT11, , TT22]] intervallumon egyenletes.  intervallumon egyenletes.  

�� A kA k öözvzvéélemlem éény ezeket az ny ezeket az éértrt éékeket a keket a 
FechnerFechner −−WeberWeber ttöörvrv éény szerint ny szerint éérzrzéékeli.keli.



Fl(T): τl eloszlásfüggvénye

τl a kockázati esem ény els ő bekövetkezéséig 
terjed ő idő hosszáról alkotott laikus vélem ény
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A konfliktus valószínűsége

Hasonló reláció igaz az ugyanarra 
vonatkozó szakértői véleményre, 
amelyet a τe véletlen változó ír le a 
[T3, T4] intervallumon. C esemény a 
konfliktust jelenti, azaz C = {τl < τe}
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A modellek grafikus szemléltetése



Köszönjük a figyelmet.
Kérdések


