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Az elmúIt hónapokban kevés dolog volt' ami jobban foglalkoztütta
volna az ínformatikai társadalműhaÍ, minl a 2000. év tltitumváIttistival
kapcsolatos problémc, A vtillalkozói és tl bank saférában a probléma
mego ldására ber uh ázott Íej lesztések befej eződtek, Az rillam igazgauisban, illetve a Mug!űr Honvétlségbenezen problémák felkutatúsa és
megoldása jelenleg folyamutbűÍt vannak, de űnnak hűtáStit I00 saizaIékig előre jelezni nem tudjak. E cikk célja, hogy a végrehajtotÍ faladatok közben szerzett tapasztűlatokal elemezze.

Az Y2000 összetevői'
Először is nézzük meg melyek is a 2000. év a dátumváltásáva| kapcsolatos gondok, illetve annak összetevői' lz Y2000 3 fő összetevőbőI tÍII:
l ') A számítógép (mint hardver) műszaki felépítésébőladódó pnlbléna: a számitőgép programoáató órája nem képes kezelni a dátumváltást.

2.) A számítógépet működtető
helyesen a dátumot.
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')

operációs rendszer nem képes kezelni

A felhasználó által alkalmazott szoftver nem képes kezelni helye-

sen a dátumot.

A három probléma sajnos nem fiiggetlen egymástól' A szoftverek leggyakrabban az operációs rendszertol veszik át a dátum, illetve idő ada_
tokat, ritkább esetben a számítógépet működtető BIoS (Basic Inputoutput System) segítségévelközvetlenül a programozható óra aktuális

adataihoz fémek hozzá. Az operációs rendszer szintén a programozható
óra adatait nyeri ki. Tehát ha a 2000.év dátumváltási probléma a számítőgép hardverétől fordul elő, akkor azt sem az operációs rendszer, sem az
alkalmazott szoftver kezelni nem képes' Viszont szintén probléma adódik,
ha a számítógép ugyan Y2000 kompatíbilis, de az operációs rendszer azÍ

mégsem képes korrekten követni. Súlyosbító körülmények, hogy a
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hálőzatba kötött valamely számítógép rendszerideje a hálózatot vezérlő
szerver rendszeridejéhez szinkronizálódik, így annak helytelen vise|kedése esetén, rá kapcsolt, esetleg hibátlan működó számítógépek szintén
nem fogják kezelni a problémát. Ez főIeg Novell x.x típusú hálóZatokban
fordul elő. Sajnos munkánk során kellett rájónni' hogy a Novell termékek
közül az MH Logisaikai Fóigazgatóság és alárendeltjei alkalmazott
szoftverei közül egyik sem kezeli rendszerdátumként a 2000. évet' Ezt a
problémát az említett cég nem deklará|ta, s kérdésünkre iizletei ajániataival bombázta kollegáinkat. A számítógép parkból összesen 4'7 darab
Számítógépet találtunk' amely nem kezelte helyesen a 2000' év dátumvá|tást. Az eszközök jelentós része elavult, de elofordult néhány hónapos
beszerzésű számítógépen is, hogy valamilyen dátumkezelési probléma

felmerült. Az alkalmazott szoftverek közüI főleg a Clipper program
nye|vén írt alkalmazásoknál fordult elő probléma. a régebbi a|kalmazá.óknál, hu az aóalbázis dátumrekordot taftalmaz, akkor a dátumszerinti
rendezésben adódhat probléma, illetve abban az esetben, lra program
kimenete fontos információként dátumot tartalmaz, pl.: számlázás esetén'

Az Y2000 köv'etkezményei
Az Y2000 az alábbi területekén jelent gondot:
1.) Automatikus riasztási és értesítésirendszerek;

2.) Analitikai nyilvántartásuk;
3.) Üzleti adatbiízisok;

4') Be- és kileptető rendszerek;
5.) Információ feldolgozó rendszerek, ahol az információ minőséget a
dátum határozza meg1'
6.)

Biáonsági rendszerek.

Kiivetkezmények:

a)

Üzemeltetői oWalról

1.) Hálózatok biztonsági rendszerek iizemképtelenné válhatnak;
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2.) Hálőzati adminisztráció helytelen adatokat tartalmaz;

3.) Néhány számítógépmárka esetén a számítogép el sem indul

hanem

BIoS beállításra vár;

,

4.) Számítógép vezérelt eszkciz nem működikhelyesen'
b.) FelhasznáIói oldalróI

l.) Alkalmazott adatbázisok helytelen dátumot hasznáInok;
2.) Alkalmazott adatbázisok helyes dátumot használnok ugyan, de a
dátum szerinti adatrendezés nem lehetséges;

3.) Eszközök nyilvántartásánál
információk keletkezhetnek;
4.) Problémák számliízásnál

..

a dátum helytelensége miatt

rossz

'stb.

A lehetőségek
Az Y2000 megoldására az a|ábbi eszközök

adódnak

:

I.) Fejlesztés: új Y2000 problémamentes számítógépek, operációs
rendszerek beszerzése, alkalmazói szoftV€rek fejlesáése. Finanszírozási
gondok miatt, erre csak a kiemelt feladatoknál volt lehetőség.
2) Átcsoportosíttis: Azok az eszköZök, melyek gondot jelenthetnek
a]kalmazásban (pl. adatbázisok kezelése) hasznosok lehetnek egy másik_
ban (pl. gépírói munkahely).
3.)

Pűích-ek használata: a számítógép park, amely nem kezeli helyeHOLMES FX és a YEAR2000 programokkal

sen a 2000. évi dátumot, a
kompatíbilissá tehetók.

4,)

Á

NoveII htÍIózatok operáciris rendszerek (}.Jovell 3'12, Novell

1'X) az IntemetrőI letölthetó patch-eléssel tehetó véglegesen kompatíbilissá.
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5.) Crackelés: Alkalmazói szoftverek áÍilása a fonáskód megléte
esetén.

6.) Hackelés: Alkalmazó szoftverek átírása a fonáskód megléte
nélküi különböZő visszafordító példák segítségével'Nagyon kockázatos'
csak végszükségesetén.

kiadott HM helyettes államtitkár intézkedés
szerve_
alapján felmértiik a MH Logisztikai Főigazgatóság és alárendelt
zetel számítástechnikai eszközei és szoftverei 2000' évi kompatibilitását'
A felmérésaá mutatta' hogy a meglévő eszközök kb' 40%o'a nem képes
és Koorvégrehajtani a dátumváltást helyesen, illewe a HM Tervezési
diíációs Főosztálya két alárendelt esetében ítéltmeg fejlesztési támo_
IRTELJ
gatást. A MH VAÉK_nélaz AMAR, míg a MH PCGTEK-néI az
csoinformatikai
a
HVK
irog.urnok kerültek fejlesztésre' Augusztusban
HoLMES
és
port"fontlk kezdeményezésérekiadásra kerültek a YEAR2000
i X p.og.umok, melyek az önálló számítógépeknéI fennálló kompatibilia
tási prolblémák mlntegy 99%o-át megoldofiák' Valószínűleg elkerülte
operációs
alapú
a
Novell
hogy
figyelmét' a projektet v;Zető SZemélyeknek,
hogy DoS partícióról indulnak nem képesek
."i'dr'"."t unnák
"ll"né'.,
főigazgatő
meg a rendszeridőt sem kezelni' A javaslatunkra a logis"tikai
az
amelyhez
patchelésére'
űr intézkedett a meglévő Novell rendszerek

Az ez éy áprilisban

intemet Segítségéveljutattunk hozzá.

próbálko zások a^ mutatják, hogy a publikált- javító kitek
anyagi
megoldják u .""*er"k 2000. év problémáját, s valószínűleg .kevés
katasztrófa
eIó
,aríait ls.ut a központi logisztikai szervezeteknél nem áll
alapján ez a
helyzet 2000. január 1_én, vagy késóbb' Az elozetes felmérések

Az első

kovetkenetésmárláthatóvolt,deamunkánkattöbbtényezőiSnehezítette:
eltúlozták a problémát, mert abban bíztak hogy
javulhat a jeJenlegi
további Számítástáchnikai eszközöket kapnak, s így
ellátottsági helyzetük.

Az

e|Iát6 központok

Az ellátó központoknál nem minden esetben található felkésziilt inforr olna adni
matikai szakembe1 aki ajelenlegi helyzetről Va|ós képet tudott

A rendelkezésre álló idók
hozaÍalÍtra'
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nem elegendóek megfontolt döntések meg-

A

beszerzés bürokratikus rendszere miatt az előkészítés(archiválá-

sok.; nehézkessé, lassúvá váltak'

Novell hálózatokat megfelelő szinten ismeró szakember kevés talál_
ható a logisáikában, s a parancsnokok nem gondoskodnak a kiképzésükről
sem. Igy a feladatokat központilag kellett megoldani.
Több éve vagy évtized,e fejlesáette szoftverek fonás kódjai nincse_
nek archiválva, így a javítást néhány esetben új szoftver fejlesaésével
lehetett megoldani.

Az

e|láÍő központok napi problémái mellett nem tudnak kellő kapacitást lekötni az informatikai feladatokra.

Az információ áramlás hiánya a projektet irányító szerv és a honvédA közös tapasztalatok átadásának még a

ség végrehajtó állománya között.
lehetősége sem volt meg.

Összegezve, c logÍsztikán beIüI nem mííködnek olyan nagy jelentőségíírendszetek mellnek kiesése eg) szeryezet tehetetlenségét efedménjezné. Í8! valós 2000. évi problémának csak kisebb jeteÍ mutatkoznak.

Nem nevezhetó dátumváltási problémának, ha a számítógépet csak
vagy dátumot nem kezelő alkalmazásra használjrí{<.
gond
ott sem
az Y2000' ahol 2000. január első munkanapján a bekapcsolás után a rendszer idő manuálisan átállítható és a továbbiakban már
szövegszerkesztésre,

helyesen kezeli a dátumot.

Néhány felelős beosztású kollégával nem értünk egyet a feladat végre_
hajtásának eszközeiben, aZ útemezett haladás, illewe a takarékosabb
megoldás tekintetében'

Természelesen köszönet illetí azokat u parancsnokoknűk és kollégdknak, akik munkánkban a probléma megoldtÍsúra koncentrdltak és
azt öt

laei k ke l s egítették.
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