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Az informatikai tantárgyak tanulás-tanítási folyamata nem a hagyományos elméleti
tantárgyakra jellemző, hiszen itt kevésbé fontos a tényadatok rögzítése, a konkrét
számon kérhető információk visszakérdezése, sokkal inkább előtérbe kerül a
gyakorlatközpontúság és a problémamegoldás. Ebben a folyamatban a tanulók
szabad mozgásteret kapnak a tapasztalatok megszerzésére, a problémák felfedezésre,
a kutatásra és a kísérletezésre. A központban a feladatvégzés és a problémamegoldás
áll.
Így az informatikai tárgyak oktatásánál rendkívül jól használható egy sajátos
oktatási irányzat, a problémamegoldó oktatási módszertan. Ahhoz hogy össze tudjuk
vetni a problémamegoldó módszertan eszközeit és egy valamely más tantárgyban
használatos módszertant, előbb meg kell ismernünk a problémamegoldás fogalmait
és jellegzetes eszközeit.
Kezdjük magával a problémamegoldás definíciójával. A téma egyik nemzetközileg
is ismert szakértője, a magyar származású Pólya György (2010) így határozza meg a
problémamegoldást: "olyan megfelelő tennivalót keresünk tudatosan, amely
alkalmas valamilyen világosan megfogalmazott, de közvetlenül meg nem
közelíthető cél elérésére." Majd fejtegetését így folytatja: "Tudatos gondolkodásunk
nagyobb része problémák körül forog. Ha nemcsak álmodozunk vagy ábrándozunk,
gondolataink valamilyen célra irányulnak... Márpedig a legjellemzőbb emberi
tevékenység a problémamegoldás, a célratörő gondolkodás, eszközök keresése
valamely kitűzött cél eléréséhez." (Pólya, 2010:129-130)
Pólya szerint maga a problémamegoldás folyamata is megérthető, sőt, elsajátítható
és fejleszthető. Egy másik híressé vált, "A gondolkodás iskolája" című könyvében a
problémamegoldást heurisztikus megközelítésből tárgyalja, és vizsgálja magának a
folyamat lépéseit is. Ugyanúgy mint minden másfajta feladatmegoldást, a
problémamegoldást is négy szakaszra bontja fel: 1. A feladat megértése 2.
Tervkészítés 3. A terv végrehajtása 4. A megoldás vizsgálata (Pólya, 2010).
A téma másik jeles képviselője, Lénárd Ferenc szerint Pólya általánosít, minden
probléma megoldását a gondolkodási műveletek helyes használatára vezeti vissza, és
nem veszi figyelembe az érzelmi töltetet a problémamegoldás folyamatában. Lénárd a
témát összefoglaló művében, "A problémamegoldó gondolkodás" című könyvében
nemcsak kiegészíti Pólya definícióját azzal, hogy számba veszi és kifejti ezeket a
gondolkodási műveleteket, de ki is bővíti azt az érzelmi töltettel és az emberi
tulajdonságokkal (Lénárd, 1984:44). Lénárd Pólyával ellentétben különválasztja a
feladatmegoldást és a problémamegoldást, és vizsgálja a problémamegoldás alkotóit,
a gondolkodási műveleteket – analízis, szintézis, elvonás, összehasonlítás, elvont
adatok összehasonlítása, összefüggések felfogása, kiegészítés, általánosítás,
konkretizálás, rendezés, analógia (Lénárd, 1984: 222-227), továbbá az érzelmi
összetevőket – csodálkozás, tetszés, bosszankodás, kételkedés, a munka feladása stb.
(Lénárd, 1984:194).
Látható, hogy bármelyik megközelítésből is vizsgáljuk a problémamegoldást, az
mindenképp egy komplex folyamat, amelyben teret kell biztosítani a kísérletezésre, a
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tapasztalatszerzésre, és a felfedezésre, majd végül egy megoldási rendszer
felállítására,
a
problémamegoldás
rekonstruálhatóságára.
Ha
újból
visszakanyarodunk az informatikai tantárgyak oktatásához, akkor kétségtelenül
felismerhető pár jellegzetes vonás a fent vázolt problémamegoldó módszertannal.
Nézzük meg ezeket konkrétabban is!
Az informatikai tantárgyak oktatási eszközei jelentősen eltérnek más elméleti vagy
műszaki tantárgyétól. Magától értetődő, hogy ez a tantárgy a számítógépet - mint
eszközt - nem csak szemléltetésre használja, hisz a tudás megszerzése a számítógépes
világgal kapcsolatos, de ettől elvonatkoztatva is jellemző a különböző IKT-s
segédeszközök (problémamegoldó szimulátorok, oktatást támogató alkalmazások,
multimédiás oktatóanyagok) előtérbe kerülése. Ezek használatával pedig igen mély
gyakorlati tapasztalatokat is képesek a diákok elsajátítani.
Egy-egy informatikai tankönyv kialakítása is magán hordozza a problémamegoldó
szemléletet. A Nagy Sándor kategorizálásában az ilyesfajta könyveket munkatankönyveknek nevezi, és egyben ki is tér a más tankönyvekkel szembeni
különbözőségekre (Nagy, 1997:138).
Az informatikai oktatások egyik fontos részterülete a műszaki szakirányú
középiskolákban, vagy a felsőfokú oktatási intézmények szinte mindegyikében
megtalálható hálózati informatika tanítása. A következőkben a problémamegoldó
oktatási módszertan bemutatását, használati lehetőségeit egy szűk részterületre
koncentrálva teszem meg. Ez az anyagrész a nagyvállalati környezetben történő IP
címek kialakítása, tervezése. Ez a részterület csak egy a sok más hálózatos terület
közül. Így az itt ismertetésre kerülő módszertan és részletesség a többi hálózatos, vagy
más informatikai részterület esetén is követendő példa lehet.
Az IP címek a hálózati összeköttetések által kommunikáló számítógépek, valamint
egyéb - valós vagy virtuális - informatikai berendezések egyedi azonosítói. A komplex,
több telephelyes hálózatban egyes számítógépek és egyéb eszközök IP címeit
általában nem egy külső szolgáltató határozza meg, ezért minden nagyvállalatnál
fontos az IP címek önálló módon történő megtervezése, amely egyben a lehető
leghatékonyabb felhasználást is lehetővé fogja tenni a vállalatok számára.
A tervezési folyamat során számos tudáselem készség- és jártasság szintű ismerete
az elvárt követelmény. Ennek ellenére létezik több olyan művelet vagy lépés, amely a
"tantermi világban" kevésbé jelentős, csak a szakmai élet során válik fontossá, így az
azokhoz tartozó tudáselemek ismerete nem mindig szükségesek a feladatok sikeres
elvégéséhez. Ezeket az elemeket a jártasság kategóriába sorolhatjuk. Most sorba
venném az IP címek tervezéséhez szükséges tudáselemeket, „(K)” jelzés jelöli, ami
elvárt készség a művelet elégséges elvégzéséhez és „(J)” jelzés áll azon tudáselemek
mellett, amely feltételezi a mélyebb összefüggések ismeretét, azokban való
jártasságot. A tervezési folyamat során használt különböző műveletek a következők:
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Ismerni az alapfogalmakat: hoszt, hálózat, alhálózat, alapértelmezett átjáró,
maszk, hálózati cím, broadcast cím. (K)
Ismerni a különböző hálózati címtartományokat (publikus/privát; A-B-C
osztály). (K)
Ha a hálózat egy komplexebb hálózat része, akkor ismerni a hálózat
címzésvilágát. (J)
Komplex hálózat esetén meghatározni a lehető legoptimálisabb címtartomány
értékét (cél egy későbbi hálózati cím összefogás – cím aggregálás – lehetővé
tétele). (J)
Meghatározni egy-egy kialakítandó hálózatban a szükséges hoszt IP címek
számát. (K)
Meghatározni egy-egy kialakítandó hálózatban a legoptimálisabb hálózat
nagyságát, annak alhálózati beállításait (maszk). (K)
Egységes rendszer szerint kialakítani a hálózat alapértelmezett átjáróját.
Például a hálózat első címe legyen az, vagy a utolsó? (J)
Szisztematikusan elvégezni a fenti lépéseket az összes szükséges telephely
tekintetében, figyelembe véve nemcsak a helyi hálózatokat (LAN), hanem a
WAN hálózatok IP cím igényeit is. (K)
Érdemes a jövőbeli bővülés lehetőségét is beletervezni a címtartományok
kialakításánál. (J)
Megtervezni az útvonalválasztó protokollok használata során elérhető
optimalizált címzési hirdetések rendszerét (OSPF esetében pl. különböző areak kialakítása, vagy CIDR beállítások). (J)
A „(K)” jelölésű elemek jelentik azt a tudást, amivel megoldható egy alapfokú
tervezési feladat, noha az optimális állapothoz képest nagy eltérések lehetségesek
(például különböző címzésvilágok használata egyazon hálózatban vagy szükségtelenül
nagy alhálózatok definiálása). A „(J)”-vel jelzett lépésekről pedig a hallgatók
ismereteket szerezhetnek a képzés során, tesztelhetik is azokat a lépéseket, noha
mélyebb összefüggések kibontására nem marad lehetőség. A jártasságnak jelölt
lépések által lehetővé válik egy-egy hálózat könnyebben elvégezhető hibajavítása,
komplexebb rendszerbe való beillesztése, optimálisabb működés kialakítása.
Ennek az ismeretanyagnak a megértésében fontos szerepet játszanak a különböző
kiegészítő segédeszközök használata, amelyek a konkrét tervezési lépések, vagy a
számítási feladatok elvégzése közben jelenthetnek nagy segítséget a témával
ismerkedők számára. Ezzel valójában nem csak a diákok számításait vagy az anyag
áttekinthetőségét tehetjük könnyebbé, de hatékonyabban támogathatjuk az új
tudásanyag lehorgonyzását is, beépülését az eddigi hálózati fogalomrendszerükbe
(konstruktivista pedagógiai megközelítés szerint).
Egy ilyen segédanyagra példa az itt látható táblázat (1. ábra), amely a különböző
számításokat könnyíti meg a tanulók számára (a lehetséges alhálózati maszk
értékekkel).
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1. ábra. Számítási segédlet, lehetséges alhálózati maszk értékek

Az ismétlést, vagy a "komoly" feladatok "játékos" felvezetését szolgálja, ha a
bináris-decimális számrendszerek közti átváltását játékpénzzel (kettő hatványai
címletekben) gyakoroltatja a tanár. Az ilyen feladatok segítik a ráhangolódást,
valamint a diákok aktív becsatlakozását a közös gondolkodásba. A játékpénzek
lehetnek előre elkészített sablonok is, ilyenkor az esztétikai szempontok mellett
további funkciókkal is ki lehet egészíteni a játékos tanulást (pl.: a 2. ábrán a pénzeken
szereplő arcképek a digitális technika úttörőit mutatják be, történetük ismertetésével
a tanár az emlékük előtt is tiszteleghet).
2. ábra. Játékpénzek a bináris-decimális számrendszerekhez (a képeken Shannon és Morse)

Hasznosak lehetnek még a különböző fogalomtárak, vagy az egyes fogalmak közti
kapcsolatokat feltáró elmetérképek is (3. ábra), amelyek az anyag összefoglalása
során nagyban megkönnyítheti a hallgató tanulási folyamatát, egyben nagy segítség
lehet egy újfajta probléma áttekintésére, a lehetséges irányok felvázolására.
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3. ábra. Elmetérkép az IPv4 címekről

Az elmetérképek használatával egy adott téma nagyon jól összefoglalható és
vizuálisan megjeleníthető, feltárva az egyes tételek közti összefüggéseket, egyben
segítve a tananyag értelmezhetőségét és tanulhatóságát is. Az elmetérképek
hatásmechanizmusát tekintve egyszerűségükben és strukturáltságukban rejlik
meglepő erejük (Buzan, 1994:35).
Elmetérképek készítéséhez nem kell több, csak egy papír és egy ceruza, így ez az
eszköz rendkívül jó – és bárki számára elérhető – jegyzetkészítési formát biztosít a
tanulás szinte minden terén (előadás jegyzetelése, egy tétel kidolgozása, egyéb
projektmunka). Természetesen erre a célra különböző – ingyenes és nem ingyenes –
számítógépes alkalmazások is rendelkezésre állnak, amelyekkel az elmetérképek
szerkesztése nem csak egyszerűsödik, hanem további értékes funkciókkal is kiegészül
(pl.: link és kép beszúrás, automatikus átméretezés vagy a kész térképből előadás
készítés). Egy alap funkciókkal rendelkező, ingyenes és online alkalmazás a
Text2Mindmap (www.text2mindmap.com).
A segédanyagok mellett szükséges megállapítani azokat a feladattípusokat is,
amelyek hatékony szerepet játszanak a választott témakör készségeinek és
jártasságainak ellenőrzésében (és egyben további fejlesztésében is). Egyszerű
feladattípusok - mint például a feleletválasztós tesztek alkalmazása - is eredményesen
használhatók az ellenőrzésre.
Példa#1: Egy változó hosszúságú alhálózati maszkokat (VLSM) támogató
hálózatban melyik az a minimális nagyságú hálózat, amely pont-pont vonali
összeköttetések esetén használható? Válassza ki a helyes maszk alakot!
a) /38

b) /30

c) /27
d) /23
Megoldás: b

e) /32

Az egyszerű feladatok mellett szükségesek az összetettebb, mélyebb megértést és
átlátást feltételező feladattípusok is, hogy a diákok valódi tervezési problémákkal is
találkozzanak. Ilyen feladat lehet a komplex hálózati címzések kialakítása, amely akár
tovább bővíthető a feladat topológiájának tényleges megvalósításával, valamint az
eszközök beállításainak (routing, hozzáférési szabályok) megtételével is (például a
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később ismertetésre kerülő Packet Tracer programalkalmazás használatának
segítségével).
Példa#2: Adott a 192.168.100.0/24-es címtartomány. Tervezze meg az alábbi több
telephelyes hálózat IP címzését, a lehető legoptimálisabb módon! Az ábrán az egyes
LAN telephelyek mellett feltüntetett számok az adott hálózat összes IP cím igényét
mutatják meg (hosztok és egyéb eszközök számára kiosztható IP címek, beleértve
minden eszköz jelenlegi és jövőbeli igényét). Tüntesse fel az összes hálózat
kialakítandó címtartományát, a kezdő és utolsó címek megadásával, valamint írja le a
szükséges alhálózat maszkját mindkét alakban (pl. 255.255.255.0 vagy /24). A cél,
hogy az IP címzés által egy működő, az egyes hosztok egymással kommunikálni képes
hálózata jöhessen létre (4-5. ábrák).
4. ábra. Komplex IP címzési feladat

5. ábra. Komplex IP címzési feladat megoldása

Ez a munkalap jó példája a problémamegoldó oktatási módszertan által használt
feladatoknak. A feladat megértése, szövegezése, illetve az utolsó mondat által indirekt
módon megfogalmazott részfeladat egy kihívásokkal teli problémahalmazt biztosít a
tanulók számára, amely egyben a valós életet is megpróbálja leképezni. Vagyis a
diákoknak a feladat megoldása során több hibalehetőséggel kell szembenézniük,
amelyeket a tanár egy-egy csoportfoglalkozás keretein belül kérdések formájában is
átbeszélhet velük (a csoport tudásához mérten a feladat elvégzése előtt, de haladóbb
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csoport esetén akár utólag is). Ilyen kérdések lehetnek: "Melyik telephellyel érdemes
kezdeni a címzéseket? A tartomány elejétől érdemes elkezdeni kiosztani a címeket,
vagy a végétől? Elég lehet-e egy /27-es maszk egy olyan telephely számára, ahol 31
darab IP cím igény van? Ha már minden telephely belső hálózatával végeztünk, akkor
készen vagyunk a feladattal?"
Ennél az utóbbi példánál a leginkább szembetűnő hibalehetőség (az elmúlt pár év
oktatói tapasztalata alapján) a WAN IP címekről való megfeledkezés. A WAN címek
nélkül nem képesek kommunikálni az egyes telephelyek. Erre a hibalehetőségre
„ráerősíthet” a kezdeti feladat látszólag hiányos megfogalmazása, ugyanis az első
képen a WAN hálózat mellett nem szerepel se megadott IP cím igény (ami pont-pont
összeköttetésnél mindig két IP cím), se kitöltendő mezők, csak a feladat
szövegezésének utolsó mondatában hangzik el, hogy elvárás a működőképes
kommunikáció (indirekt fogalmazású részfeladat). Ez egy olyan tudáselem, amelyet a
diákoknak a már előzetesen elsajátított készségek során tudniuk kell(ene).
A konkrét feladatok mellett az IP címek megtervezését és megértését nagyban
segítik a különböző IKT eszközök és alkalmazások. Az egyik ilyen IKT eszköz a
hálózati informatika minden terén használt forgalom analizátor szoftver, a
Wireshark. Noha magának az IP cím tervezésében nem nyújt támogatást, de fontos
szerephez jut egy hálózaton belüli kommunikáció teljes körű vizsgálatában, a
kommunikáló felek és csomagjaik beazonosításában. A szoftver készség szintű
ismerete által számos IP címmel kapcsolatos hibajelenségre is fényt lehet deríteni.
Az IKT eszközökre egy másik példa a Cisco Hálózati Akadémiai programban
használt speciális szimulátor, a Packet Tracer alkalmazás. Általánosan fogalmazva
egy-egy szimulációs szoftverre igaz, hogy használatuknál az egyik legfőbb törekvés a
valóság minél pontosabb megjelenítése. Komenczi Bertalan meghatározása szerint
„Ha a valós folyamatok lényeges jellemzőinek elégséges halmazát sikerül
meghatározni, illetve ezek kölcsönhatásait megfelelő algoritmusokkal leírni, akkor
azok a számítógépben működő modellként megjeleníthetők és tanulmányozhatóvá
válnak" (Komenczi, 2004).
Ezek a szempontok erre az alkalmazásra is igazak. A program képes végigkísérni a
diákokat egy működő hálózat komplett kialakításán, egészen a topológia
megtervezésétől kezdve, az eszközök üzembe helyezésén keresztül (a megfelelő
eszközmodulok kiválasztásával és azoknak az eszközök megfelelő modulhelyeire
történő beillesztésével) az eszközök beállításáig, sőt azok hibajavításáig bezárólag
minden fontosabb lépést szemléltetve (kiegészítve olyan szemléltető segédelemekkel,
mint a beépített protokoll szintű forgalom analizálás). Mindezt úgy, hogy a
kialakítandó hálózatnak nemcsak Cisco eszközök, hanem PC-k, szerverek, nyomtatók,
telefonok is részét képezhetik, vagyis ez az alkalmazás minden olyan típusú
berendezést is szimulál, amelyek a mai modern hálózatok szerves részét képezik.
A Packet Tracer és a hasonló programalkalmazások használata erősíti a gyakorlatiés az elméleti anyag közti kapcsolat elsajátítását, az elmélet átültetését a gyakorlati
életbe. Kitűnő segédeszköz egyszerű tanpéldák vagy komplex, egyedi megközelítéssel
bíró feladatok kidolgozására (lásd 6. ábra, amely egy maja világba helyezett
képzeletbeli utazást mesél el - hálózati eszközökre értelmezett feladatokkal). Egy ilyen
alkalmazás fontos szerepet tölt be a problémamegoldó oktatási módszertan
eszközeként, hiszen a feladatok megoldása mellett lehetőséget biztosít a valódi
eszközök működésének felfedezésére, egyedi körülmények előállítására, valamint
kísérletezésre és hibajavításra is.
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6. ábra. Egy mesebeli környezetbe helyezett informatikai feladat

Tóth Péter szerint a "problémafölvető célkitűzés a legértékesebb célkitűzés, mert
megteremti az oktatás motivációs bázisát és elősegíti a gondolkodás fejlesztését is. A
valódi, életszerű problémák a tanulót megragadják, és azok megoldására késztetik,
ugyanakkor arra is, hogy a meglévő ismeretei a probléma igényesebb
megoldásához nem elégségesek, kiegészítésre szorulnak" (Tóth, 2004:60).
Az informatikai oktatás sajátosságai, taneszközei által biztosított lehetőségek jól
illeszkednek a problémamegoldó oktatási módszertan szemléletéhez. Ennek
ismeretében az informatikai tanárok egyik feladata lehet, hogy ne csak feladatokat
adjanak hallgatóik számára, hanem minél többször állítsák őket valódi
problémahelyzetek elé.
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