
I. 270. 
Gema Barnabás 10. évf. 
Veszprém, Lovassy László Gimnázium 
e-mail: lyuki2@freemail.hu 

Az adatbázis szerkezete a következőképpen néz ki: (Az adatbázist elküldtem az Access 

formátumában i270_adatbazis.mdb néven) 

Táblák: 

eloford (id, bankjegyid, tulaj, helyid, hozzajut, elkolt, pill) 

id az előfordulás azonosítója (szám) (kulcs) 

bankjegyid a bankjegy száma (szöveg) 

tulaj a bankjegyet birtokló személy felhasználóneve (szöveg) 

helyid a bankjegy fellelési helyének azonosítója (szám) 

hozzajut a felhasználó mikor jutott hozzá a bankjegyhez (dátum) 

elkolt a felhasználó mikor költötte el a bankjegyet (dátum) 

pill időpint, amikor a felhasználónál volt a bankjegy (dátum) 

user (id, jelszo, lakhelyid, szulev, nem) 

id felhasználónév (szöveg) (kulcs) 

jelszo a felhasználó jelszava (szöveg) 

lakhelyid a felhasználó lakhelyének azonosítója (szám) 

szulev a felhasználó születési éve (szám) 

nem a felhasználó neme (igen/nem (nő/férfi)) 

bankjegy (banjegyid, cimlet) 

bankjegyid a bankjegy száma (szöveg) (kulcs) 

cimlet a bankjegy értéke (szám) 

kiadas a bankjegy kiadásának éve (szám) 

hely (id, orszag, megye, telepules) 

id a hely azonosítója (szám) (kulcs) 

orszag az ország (szöveg) 

megye a megye, ha az ország Magyarország (szöveg) 

telepules a település, ha az ország Magyarország (szöveg) 

Kapcsolatok: 
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Az informatikai rendszert egy mindenki számára elérhető weboldalnak képzeltem el, aminek 

az adatbázisa a mySQL rendszerben működne, az oldal motorját pedig a PHP nyelv adná 

esetleges javascript elemekkel. A megjelenítésben a HTML nyelvet használnám. 

Az oldal működése a következőképpen nézne ki:  

Az adatbázisba bejegyzéseket csak regisztrált tagok tehetnének, ezért van szükség a [user] 

táblára, amiben az egyes felhasználók adatait tárolnám (egy biztonságosabb rendszerben). A 

születési évre és a felhasználó nemére csak statisztika készítéséhez van szükség. A várost arra 

is fel lehetne használni, hogy a bejegyzések elkészítése egyszerűbb legyen, azaz a rendszer 

automatikusan a felhasználó lakhelyét írná be az adatok feltöltésekor a város mezőjébe, így 

kevesebb dolga lenne a felhasználónak.  

A felbukkanások közzétételekor négy lehetőség közül lehetne választani: 

 Ha a felhasználó napra pontosan tudja, hogy mikor jutott hozzá a bankjegyhez, és 

mikor költötte el, akkor ezt megadhatja az [eloford] tábla [hozzajut] és [elkolt] 

mezőiben. 

 Ha a felhasználó nem tudja, hogy mikor jutott hozzá a bankjegyhez, de tudja, hogy 

mikor költötte el, akkor azt megadhatja az [elkolt] mezőben. Ha esetleg tud egy napot, 

amikor már biztos az övé volt a bankjegy, akkor azt megadhatja a [pill] mezőbe. 

 Ugyanilyen módon járhat el a felhasználó, ha az elköltés időpontját nem tudja. Akkor 

a hozzájutás időpontját a [hozzajut] mezőbe fogja írni. 

 Ha a felhasználó csak egy napot tud, amikor nála volt a bankjegy, akkor azt is 

megadhatja a [pill] mezőbe. 

A feltöltéskor a magyar település nevét is meg kell adni, amit az elírások elkerülése végett 

egy listából lehetne kiválasztani. A lista három részből állna. Először az országot kell 

kiválasztani. Ha nem Magyarországon jutott hozzá a felhasználó a bankjegyhez, települést 

nem kell megadnia. Ezután a megyét kell kiválasztania, majd végül a települést. Ehhez 

szükség lesz két adatbázisra. Az egyik a magyar településeket tartalmazná megyénkénti 

bontásban, a másik pedig a világ országait. Az előbbi adatbázist sikerült megtalálnom a 

következő weboldalon  www.continentalcargo.hu/data/iranyitoszamok.xls (Az alábbi fájlt egy 

rendezettebb, számomra megfelelő formátumúvá alakítottam, amit csatoltam a fájlcsomaghoz 

i270_telepules.xls néven). Ez az adatbázis lesz a [hely] táblában eltárolva. 

Minden bankjegyről a bejegyzést a [bankjegy] táblába az a felhasználó tenné, aki először 

nyilatkozik róla. 

Az egyes bankjegyek útjáról a lekérdezést nem regisztrált felhasználók is megtehetnék. A 

megjelenítés egy táblázatban történne, amely a különböző időszakokat különböző színnel 

jelenítené meg. Az ismert időszakokat zölddel, az ismert időpontokat (ha csak a [pill] mező 

van kitöltve) kékkel, és az ismeretlen időszakokat pirossal. Esetleg ezt egy sávdiagramban 

összesíteni is lehetne. Ezt úgy képzeltem el, hogy ha a diagram egy adott pontja fölött állna az 

egérmutató, akkor kiírná az adott időpontok és ismert hely esetén a helyet. Ez javascript-tel 

megoldható lenne. Arra is gondoltam, hogy egy térképen nyomon lehetne követni a bankjegy 

útját, de sok előfordulás esetén zavaros lenne a kép. (Ez a probléma csak a weboldal későbbi 

stádiumában jelentkezne, amikor már népszerűbb lenne). Ezen megjelenítés kivitelezését is 

nehézkesnek tartom. Esetleg valamelyik online térképszolgáltatóval (pl.: A Google-lel a 

Google Maps szolgáltatása miatt) való megegyezés esetén lenne megvalósítható. 

A táblázatos megoldásról készítettem egy mintát, amit csatoltam a fájlok csomagjához 

i270_minta.html néven. A teljes megtekintéséhez szükséges a fejlec.jpg fájl is. Az oldal 

kinézete természetesen nem ez lenne. A fejléc alatti sötétebb szürke sávban helyezkednének el 

http://www.continentalcargo.hu/data/iranyitoszamok.xls


a menüpontok. Az oldal bal oldalán a felhasználói menü lenne, valamint mindkét oldalon 

hivatkozások lennének, vagy akár hirdetések. Jobb oldalra egy olyan modult is terveztem, ami 

a legújabban közölt adatokat mutatja, valamint itt kapna helyet a facebook-os népszerűsítő 

modul is.  

Külön megjegyezném, hogy jó ötletnek tartom a feladatot, és a nyár során, ha időm engedi, 

foglalkozni is fogok vele. Erre a célra már lefoglaltam a http://penzkoveto.atw.hu weboldalt. 

A frissítések itt lesznek nyomon követhetők. Az egész „projekttel” kapcsolatban csak az 

aggaszt, hogy az emberek mennyire vennék komolyan, tehát mennyire valódi adatokat 

adnának meg. 
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