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TAKARNET fizikai hálózat



TAKARNET hálózat



Földhivatalok rendelkezésre 
állása



Választómenű



Helyrajzi szám kiválasztás



Helyrajzi szám találatok



Nem hiteles tulajdoni-lap szemle



TAKARNET hTAKARNET háállóózat rendelkezzat rendelkezéésre sre áálllláásasa
vizsgált időszak: 2003. június vizsgált időszak: 2003. június –– 2003. december2003. december

Hiba oka Esetek száma Hiba maximális 
időtartama

Hiba átlagos 
időtartama

Áramszünet 38 1 nap 2 óra

Vonal hiba 30 8 óra 1 óra

Router hiba 5 2 nap 4 óra

Átviteli sebesség 
növelése

4 2 óra 1 óra

Földhivatal 
költözése

4 2 nap 1 nap



TAKARNET hTAKARNET háállóózat rendelkezzat rendelkezéésre sre áálllláásasa
vizsgált időszak: 2003. június vizsgált időszak: 2003. június –– 2004. február2004. február

Hiba oka Esetek száma Hiba maximális 
időtartama

Hiba átlagos 
időtartama

Áramszünet 46 2 nap 3 óra

Vonal hiba 47 26 óra 3 óra

Router hiba 7 2 nap 10 óra

Helyi hálózati
hiba

1 2 nap 2 nap

Átviteli sebesség 
növelése

22 4 óra 1 óra

Földhivatal 
költözése

5 2 nap 1 nap



Hálózati forgalom figyelő szoftverHálózati forgalom figyelő szoftver

-- Hálózati forgalom csomag szintű elemzéseHálózati forgalom csomag szintű elemzése
-- SessionSession szintű elemzésszintű elemzés
-- Hálózati hiba detektálás (eszköz, vagy Hálózati hiba detektálás (eszköz, vagy 

konfiguráció hiba)konfiguráció hiba)
-- "Lopakodó" üzemmód"Lopakodó" üzemmód
-- Statisztikák, jelentésekStatisztikák, jelentések



Betörés védelmi rendszerBetörés védelmi rendszer

-- Betörési kísérletek, nem szokványos hálózati Betörési kísérletek, nem szokványos hálózati 
forgalmak detektálásaforgalmak detektálása

-- HostHost alapú védelem (5 szerveren)alapú védelem (5 szerveren)
-- Hálózati szegmens védelem (egy Hálózati szegmens védelem (egy ethernetethernet

szegmensen)szegmensen)
-- Központi esemény adatbázisKözponti esemény adatbázis
-- Értesítés eÉrtesítés e--mailben betörési kísérletrőlmailben betörési kísérletről
-- Statisztikák, jelentésekStatisztikák, jelentések



Betörési tesztekBetörési tesztek
I. tesztI. teszt
Internet felöli betörési kísérlet (etikus Internet felöli betörési kísérlet (etikus hackhack--eléselés), ), 
ahol minden információt megadtunk a ahol minden információt megadtunk a 
vállalkozónak.vállalkozónak.

II. tesztII. teszt
Internet felöli betörési kísérlet (etikus Internet felöli betörési kísérlet (etikus hackhack--eléselés), ), 
amikor semmilyen információt nem adtunk meg a amikor semmilyen információt nem adtunk meg a 
vállalkozónak.vállalkozónak.

Mindkét esetben a rendszer feltörhetetlennek Mindkét esetben a rendszer feltörhetetlennek 
bizonyult.bizonyult.



Az eddig kiadott digitális 
igazolványok számának 

megoszlása főcsoportok szerint 
(kördiagram)



Külső felhasználóknak kiadott 
digitális igazolványok száma 
havonként (oszlopdiagram)



Külső felhasználóknak kiadott 
digitális igazolványok számának 

felfutása (grafikon)



Külső ügyfelek/digitális igazolványaik száma ügyfél Külső ügyfelek/digitális igazolványaik száma ügyfél 
típusonként (2004 február 29típusonként (2004 február 29--ig)ig)



Külső ügyfelek/digitális igazolványaik száma ügyfél Külső ügyfelek/digitális igazolványaik száma ügyfél 
típusonként (2003)típusonként (2003)
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Tulajdoni lap másolat lekérések számaTulajdoni lap másolat lekérések száma
2003. október 62003. október 6--ánán
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Tulajdonilap másolat lekérések száma
összeségben (külső és belső felhasználók 

együtt)



Külső felhasználók tulajdoni lap 
lekérdezéseik száma felhasználói 

csoportonként (2003 évben)



Külső felhasználók tulajdoni lap 
lekérdezéseik száma felhasználói 
csoportonként (2004 januárban)



Külső felhasználók tulajdoni lap 
lekérdezéseik száma felhasználói 
csoportonként (2004 februárban)



Belső felhasználók 
(földhivatalok) tulajdoni lap 
lekérdezéseik száma havonta



TAKARNET tulajdoni lap másolat lekérések TAKARNET tulajdoni lap másolat lekérések 
megyénkénti megoszlása (2004megyénkénti megoszlása (2004--ig összesen)ig összesen)



TAKARNET tulajdoni lap másolat lekérések TAKARNET tulajdoni lap másolat lekérések 
megyénkénti megoszlása (2003)megyénkénti megoszlása (2003)
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Köszönöm a figyelmetKöszönöm a figyelmet
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