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Logikai adatmodell 

tananyagelem 

1. Bevezető 
Jelen dokumentumban a tananyagelemek belső struktúrájának terve kerül bemutatásra. Az egyes 

részek bővebb kifejtése XML schema (XSD) formájában kerültek rögzítésre. 

A tananyagelem a rendszerben az a bináris állomány, amely  

a) nem bontható fel további, különböző tartalomtípusú (formátumú) bináris állományokra.  

b) Nem tartalmaz más bináris állományra vonatkozó hivatkozást 

Jellemző bináris állományok a szöveges típusú állományok, a multimédia állományok (kép, hang, 

mozgókép), valamint azon prezentációs állományok, melyek önmagukban hordozzák a 

prezentációban résztvevő összes bináris állományt.  Ezen tananyagelemekből épülnek fel a 

komplexebb tananyag struktúrák, a tananyagegységek.  

Minden tananyagelemhez tartozik pontosan egy metastruktúra, mely az adott tananyagelem 

rendszerben használatos hozzárendelt tulajdonságait tartalmazza. 

Ezen metastruktúrák belső szerkezetét sémák írják le. Az egyes sémákban szerepelnek közös, 

mindegyik elemtípusra jellemző tulajdonságok, valamint az adott elemtípusra jellemző 

tulajdonságok. A séma könnyű karbantarthtaósága és bővíthetősége érdekében ezen tulajdonságok 

alstruktúrákba szervezettek.  

2. Célok 
• struktúraEgyedekből sémabővítéssel új logikai egyedek definiálása. 

• az összetett, hierarchikus szerkezetű logikai egyedek egymásra épülő struktúraegyedekre 

bontása a metastruktúra sémakezelésével kapcsolatos funkciók kiszolgálása érdekében. 

• a fizikai struktúrák összetettségének redukálása a fizikai tárolás optimalizálása érdekében 

 

3. Egyedtípusok 
A rendszerben kétféle egyedtípus kerül használata: 

• Logikai egyed (RLO-hoz tartozó metastruktúra) 
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• Struktúraegyed (metastruktúra építőeleme) 

 

A Logikai egyed felel meg a rendszerbeli Egyed (RLO) fogalmának.  

A rendszerben szereplő logikai egyedek struktúraegyedekből épülnek fel. Új típusú logikai egyed 

létrehozásakor, vagy bővítésekor, módosításakor ezen struktúraegyedeken kell a megfelelő 

műveleteket végrehajtani. Az egyes struktúraegyedek al-struktúraegyedekből, és/vagy 

attribútumokból épülnek fel. 

 

A Struktúraegyed a sémakezelés (létrehozás, bővítés, stb.) szempontjából Egyednek tekintendő.  

4. Logikai Egyedek 

4.1. Tananyagelemek 

Logikai funkció: a Rendszerben tárolt RLO-k tovább nem bontható, elemi szintje. Az egyes 

tananyagelemek belső logikai struktúrája hierarchikus. 

4.1.1. Tanyagelem típusú logikai egyedek 

Megnevezés Leírás Típus 
tananyagelem Általános tananyagelem, fizikailag nem használatos tananyagelemType 
kep Kép típusú Egyed kepType 
mozgokep Mozgókép típusú Egyed mozgokepType 
hang Hang típusú Egyed hangType 
szimulacio Szimuláció típusú Egyed szimulacioType 
link Link típusú Egyed linkType 
tablazat Adat-, függvénytáblázat típusú Egyed tablazatType 
szoveg Szöveg típusú Egyed szovegType 
matek Matematikai képlet típusú Egyed szovegType 
fizika Fizikai képlet típusú Egyed szovegType 
kemia Kémiai képlet típusú Egyed szovegType 
kotta Kotta típusú Egyed szovegType 
tesztfeladat Tesztfeladat típusú Egyed szovegType 
 

4.1.2. Logikai Egyedek általános felépítése 

- Minden logikai Egyed a következő logikai szerkezettel rendelkezik: 
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Az egyes „*Type” részek megfelelnek egy-egy meta-alstruktúrának, az egyes „*Group” részek a 

struktúrából csoportba kifejtett meta-alcsoportnak. 

 

 

5. Attribútumok 
A kurzívan szedett attribútumok csak importálás-exportálás során szerepelnek, a rendszer maga 

nem tárolja, csak generálja. 

5.1. elemi Attribútum-típusok 

Az egyes elemi szintű attribútumok elemi attribútum-típusúak 
Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 

booleanType logikai típus xs:boolean  
datetimeType dátum-idő típus xs:datetime  
durationType időintervallum típus (csak idő) xs:duration  
floatType Valós szám típus xs:float  
idType azonosító típus xs:long  
idrefType azonosító-hivatkozás típus xs:string hossz: 2..64 char 
byteType byte típus xs:unsignedByte  
integerType Egész szám típus xs:integer  
shortstringType Rövid szöveg típus xs:string hossz: 0..100 char 
stringType szöveg típus xs:string hossz: 0..1000 char 
nyelvType Nyelv típus (RFC 1766 := nyelv:ISO 639, ország:ISO 

3166) 
xs:string hossz: 0..100 char

kötött értékkészlet 
(5 char) 

uriType URI, RFC 2396 (exportáláskor, egyébként string) xs:anyURI 
xs:string 

exportáláskor 
rendszerben 

5.2. összetett Attribútum-típusok 

Az összetett attribútum-típusok elemi attribútum-típusokból épülnek fel.  
Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 

langstringType Nyelvi változatú szöveg típusa, két attribútum-típusból 
épül fel („nyelvType”, „stringType”) 

xs:string Lásd a megfelelő 
attribútum-
típusoknál 

5.3. közös Attribútumok 

Az egyes Egyedek elemi tulajdonságainak listája (struktúrainformáció nélkül) 
Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 

azonosito Az Egyed azonosítója idType  
metasema Metadatok sémája uriType Rögzített 

értékkészlet 
diakmunka Az Egyed készítőjének pedagógiai szempontú, booleanType  
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Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 
logikai típusa (diák készítette-e) 

reszlet Az Egyed tartalmi szempontú, logikai típusa (az 
adott Egyed valamely fizikai produktum részlete-
e, pl. festmény egy része) 

booleanType  

datum Az Egyed adott alstruktúráján belül a dátum-idő 
értéke 

datetimeType  

nyelv metaadat nyelve nyelvType  
tipus Az Egyed Típus-kategorizálási rendszerében egy 

adott kategória-típus azonosítója 
shortstringType rögzített 

értékkészlet 
szerep A Egyeddel kapcsolatos tevékenységek során 

közreműködő szerepköre 
shortstringType rögzített 

értékkészlet 
uri Az Egyehez tartozó erőforrás URI-ja uriType  
formatum Az Egyedhez tartozó állomány formátuma (mime-

type) 
shortstringType Rögzített 

értékkészlet 
alkalmazasi-cel A tervezett alkalmazási, felhasználási 

megjelenítései cél 
shortstringType rögzített 

értékkészlet 
meret Az Egyedhez tartozó állomány mérete byte-ban integerType  
forrasnyelv Az Egyed (állományban tárolt tartalmának) nyelve nyelvType Rögzített 

értékkészlet 
muvter Az Egyed műveltségi besorolása shortstringType rögzített 

értékkészlet 
kulcsszo A kulcsszó azonosítója, amely két részből épül 

fel: („kulcsszo-rendszer”, „kulcsszo-azonosito”): 
A kulcsszavakat meghatározó rendszer 
azonosítója és a kulcsszavakat meghatározó 
rendszerbeli kulcsszó azonosítója 

stringType Rögzített 
értékkészlet 

cím Az Egyed címe langstringType  
targy Az Elem tárgya, leírása langstringType  
nevjegy A Egyeddel kapcsolatos tevékenységek során 

közreműködő azonosítója 
langstringType RFC 2425 és RFC 

2426 
leiras Az Egyedhez tartozó adatforráshoz kapcsolt 

magyarázat, leírás  
langstringType  

szabad-kulcsszo Az Egyedhez rendelt szabad szövegű kulcsszó langstringType  
 

5.4. egyedtípus-függő Attribútumok 

A meglévő készlet kiegészítése az egyedtípusra jellemző tulajdonságokkal. 

5.4.1. „szoveg” Egyedtípushoz kötött Attribútumok 

Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 
forrassema A szöveg alapú forrásállomány sémája (pl. matek 

esetében a MathML sémája) 
uriType  

kodolas a forrásállomány kódolása shortstringType Rögzített 
értékkészlet 

 

5.4.2. „tablazat” Egyedtípushoz kötött Attribútumok 

dimenzioszam az adattáblázat dimenziójának darabszáma byteType  
dimenzio-cim az adattáblázat adott dimenziójának címe langstringType  
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dimenzio-tipus az adattáblázat adott dimenziójának (elemeinek) 
típusa 

shortstringType  

5.4.3. „link” Egyedtípushoz kötött Attribútumok 

Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 
linkcim hivatkozás megjelenítésre kerülő címe langstringType  
linkuri hivatkozás URI-ja uriType  
linkakcio A link aktivizálásakor végrehajtandó akció. Pl. új 

ablakban megnyitás 
shortstringType Rögzített 

értékkészlet 

5.4.4. „szimulacio” Egyedtípushoz kötött Attribútumok 

Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 
szimulacio-tipus a szimuláció típusa (makett, modell is ide értendő) shortstringType Rögzített 

értékkészlet 
 

5.5. Egyed jellegéhez kötött Attribútumok 

5.5.1. „audiojeltulajdonsag” Attribútumok 

kép, hang, mozgókép. A egyes attribútumok értelmezése eltérő az adott Egyedtől típusától függően 
Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 

audiojel-kodolas a kódolásának leírása (pl. codec értéke) shortstringType  
audiojel-minoseg a jel minőségi szintje (pl. alacsony, közepes, 

magas, kiváló) 
shortstringType kötött értékkészlet 

audiojel-formatum a hordozó jel formátuma shortstringType kötött értékkészlet 
audiojel-zaj jel-zaj viszony shortstringType  

5.5.2. „videojeltulajdonsag” Attribútumok 

kép, hang, mozgókép. A egyes attribútumok értelmezése eltérő az adott Egyedtől típusától függően 
Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 

videojel-kodolas a kódolásának leírása (pl. codec értéke) shortstringType  
videojel-minoseg a jel minőségi szintje (pl. alacsony, közepes, 

magas, kiváló) 
shortstringType kötött értékkészlet 

videojel-formatum a hordozó jel formátuma shortstringType kötött értékkészlet 
videojel-zaj jel-zaj viszony shortstringType  

5.5.3. „latvanytulajdonsag” Attribútumok 

kép, mozgókép, szimuláció 
Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 

Szelesseg állomány megjelenítésbeli szélességi tulajdonsága 
pixelben 

integerType  

Magasság állomány megjelenítésbeli magassági tulajdonsága 
pixelben 

integerType  
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5.5.4. „folyamattulajdonsag” Attribútumok 

mozgókép, hang, szimuláció 
 

Megnevezés Leírás Alaptípus Szűkítések 
Tartam Az Egyed folyamatos lejátszásának időtartama durationType  
Folyamatossag Az Egyed lejátszásának típusa (pl. folyamatos, 

szakaszos (pl. időzített diasorozat), stb.) 
shortStringType  

 

6. Struktúraegyedek 

A szürke mintázatú sorok jelzik, hogy az adott elem logikai alstruktúra jellege, és/vagy a 

számossága miatt kifejtést igényel. 
 

6.1. alap tulajdonságcsoportok 

6.1.1. Elsőfajú tulajdonságcsoportok 

Az elsőfajú tulajdonságcsoportok csak Attribútumokat tartalmaznak, vagy csak olyan 

tulajdonságcsoportokra hivatkoznak, amelyek csak Attribútumokat tartalmaznak. 

6.1.1.1. „tipuskatGroup” 

A „tipuskat” alstruktúra csak csoportosító jelleget tölt be. 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

tipus A típus-kategória kódszótár 
szerinti azonosítója 

shortstringType 1-15 

6.1.1.2. „muveltsegi-teruletGroup” 

A „muveltsegi-terulet” alstruktúra csak csoportosító jelleget tölt be. 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

muvter A műveltségi terület kódszótár 
szerinti azonosítója 

shortstringType 1-15 

6.1.1.3. „altalanosGroup” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
Azonosito Egyed azonosítója idType 1 
Metasema Egyedleíró séma azonosítója uriType 1 
Cím Egyed megjelenítéskor használt címe langstringType 1-10 
Targy Egyed leírása, témája langsringType 1-10 
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Diakmunka Egyed készítőjének típusa  booleanType 0-1 
Reszlet Egyed  booleanType 0-1 
Kozremukodo Az Egyed készítésével 

lektorálásával, stb. kapcsolatos 
közreműködők {tartomány} 

kozremukodoType 0-30 

Nyelv Egyed leírása során használt nyelv nyelvType 1-10 

6.1.1.4. „allomanyGroup” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
uri Az állomány URI-ja uriType 1 
formatum az állomány tartalomtípusa (mime-

type) 
shortstringType 1 

meret az állomány mérete byte-ban integerType 1 
forrasnyelv az állomány tartalmára jellemző 

nyelv  
nyelvType 0-1 

6.1.2. másodfajú tulajdonságcsoportok 

A másodfajú tulajdonságcsoportok alstruktúrákat is tartalmaznak. 

6.1.2.1. „technikaiGroup” 

Az „<egyed-név>technikaiType” prototípusa.  
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

tipuskat Az Egyed tartalmi típus kategóriája típuskatGroup  
adatforras Az egyedhez tartozó adatforrások adatforrasType 1-100 

6.1.2.2. „tartalmiGroup” 

Megnevezés Leírás Típus Számoság 
muveltsegi-
terulet 

Az Egyed műveltségi 
terület/tantárgy szerinti besorolása 

muveltsegi-teruletGroup 1 

kulcsszo Meghatározott kódszótáron alapul 
kulcsszavak 

kulcsszoType 1-40 

szabad-kulcsszo Szabad kulcsszavak langstringType 0-40 

6.2. alap tulajdonságstruktúrák 

Az alap struktúrák az általános tananyagelem egyed alstruktúráit írják le 

6.2.1. elsőfajú tulajdonságstruktúrák 

Az elsőfajú tulajdonságstruktúrák Attribútumokat tartalmaznak, vagy csak elsőfajú 

tulajdonságcsoportokra hivatkoznak. 

6.2.1.1. „kozremukodoType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
szerep A közreműködő szerepköre shortstringType 1 
nevjegy A közreműködő azonosítója langstringType 1 
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datum A közreműködés dátuma datetimeType 1 

6.2.1.2. „kulcsszoType”- A 

Logikai szerkezet (exportálás-importálás) 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

kulcsszo-
rendszer 

A kulcsszavakat tartalmazó rendszer 
meghatározása 

shortstringType 1 

kulcsszo-
azonosito 

A választott rendszerbeli kulcsszó 
azonosítója 

shortstringType 1 

6.2.1.3. „kulcsszoType”- B 

Fizikai szerkezet (tárolás) 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

kulcsszo A kulcsszó azonosítója, amely két 
részből épül fel: („kulcsszo-
rendszer”, „kulcsszo-azonosito”): A 
kulcsszavakat meghatározó rendszer 
azonosítója és a kulcsszavakat 
meghatározó rendszerbeli kulcsszó 
azonosítója 

shortstringType 1 

6.2.1.4.  „adatforrasType”  

Az „<egyed-név>adatforrasType” prototípusa, ahol az <egyed-név> helyére a tananyagelem-típus 

illesztendő, pl. szöveg esetében „szovegadatforras”, kép esetében „kepadatforras”. 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

leiras Az adatforrással kapcsolatos 
kiegészítő információk 

stringType 0-1 

alkalmazasi-cel Az adott adatforrás rendszerbeli 
felhasználási célja (pl. web-es 
előkép) 

shortstringType 1 

allomany Az adott adatforrás állományának 
tulajdonságai 

allomanyGroup 1 

 

6.2.2. másodfajú tulajdonságstruktúrák  

6.2.2.1. „tananyagelemType” 

A logikai tananyagelem prototípusa 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

altalanos Egyed általános tulajdonságai altalanosGroup 1 
technikai Egyed technikai tulajdonságai technikaiGroup 1 
tartalmi Egyed tartalmi tulajdonságai tartalmiGroup 1 
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6.3. kiterjesztések 

A Logikai egyedek a következő struktúraegyedekből épülnek fel. 

6.3.1. „<egyed-név>Type” 

Adott nevű Egyed alapú tananyagelemek prototípusa, a „tananyagelemType kiterjesztése. 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

altalanos Egyed általános tulajdonságai altalanosGroup 1 
technikai Egyed technikai tulajdonságai <egyed-név>technikaiGroup 1 
tartalmi Egyed tartalmi tulajdonságai tartalmiGroup 1 

6.3.2.  „<egyed-név>technikaiType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
tipuskat Az Egyed tartalmi típus kategóriája típuskatType  
<egyed-
név>adatforras 

Az egyedhez tartozó adatforrások <egyed-
név>adatforrasType 

1-100 

6.3.3.  „<egyed-név>adatforrasType”  

Az „adatforras” az EgyedTípus-tól függően egységes szerkezetű, kivétel a Link típusú Egyed. Az 

összes többi már meglévő egyed esetében a következő a szerkezet: 
Megnevezés Leírás Típus Számosság 

Leiras Az adatforrással kapcsolatos 
kiegészítő információk 

langstringType 0-1 

alkalmazasi-cel Az adott adatforrás rendszerbeli 
felhasználási célja (pl. web-es 
normál) 

shortstringType 1 

<egyed-név>allomany Az adott adatforrás állományának 
tulajdonságai 

<egyed-
név>allomanyGroup 

1 

 

6.3.4. „linkadatforrasType” 
 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
Leiras Az adatforrással kapcsolatos 

kiegészítő információk 
langstringType 0-1 

alkalmazasi-cel Az adott adatforrás rendszerbeli 
felhasználási célja (pl. web-es 
normál) 

shortstringType 1 

Kepallomany Az link logoállományának 
tulajdonságai 

kepallomanyGroup 1 

Hivatkozas A link hivatkozási tulajdonságai hivatkozasGroup 1 
 
 

6.3.5.  „dimenzioType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
dimenzio-cim Adott dimenzió címe adott nyelven. langstringType 1-10 
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dimenzio-tipus Adott dimenzió elemének 
adattípusa 

shortstringType  

dimenzio-nev Adott dimenzio elemeinek 
megnevezése 

stringType 1-unbounded 

A „dimenzio-nev” sorrendje kötött! 

Ez a tulajdonságstruktúra várhatóan változni fog. 

6.3.6. „hivatkozasType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
linkcim Az adott link megjelenítendő címe.  langstringType 1-10 
linkuri A link hivatkozott egyede uriType 1 
linkakcio A linkhez rendelet akció (pl. új 

ablakban megnyitás) 
shortStringType 0-1 

6.3.7.  „<egyed-név>allomanyType” 

Az Egyedekhez tartozó állományok tulajdonságainak közös részét az „allomanyType” írja le. Az 

Egyed típusára jellemző értékeket az „allomanyType” kibővítéseképp kapott „<egyed-

név>allomanyType” írja le. 

6.3.7.1.  „szovegallomanyType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
  allomanyType 1 
Forrassema A szöveges állomány sémája (pl. 

„matek” esetében a MathML-é) 
uriType 1 

Kodolas Szöveg kódolása (pl. UTF-8) shortstringType 0-1 
 

6.3.7.2. „tablazatallomanyType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
  szovegallomanyType 1 
Dimenzioszam A adattáblázat dimenziójának 

száma 
byteType 1 

Dimenzio Az adattáblázat vektorainak 
jellemzői 

dimenzioType 1-10 

6.3.7.3. „kepallomanyType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
  allomanyType 1 
  videojeltulajdonsagGroup 0-1 
  latvanytulajdonsagGroup 0-1 
 

6.3.7.4. „mozgokepallomanyType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
  allomanyType 1 
  audiojeltulajdonsagGroup 0-1 
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  videojeltulajdonsagGroup 0-1 
  latvanytulajdonsagGroup 0-1 
  folyamattulajdonsagGroup 0-1 
 

6.3.7.5. „hangallomanyType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
  allomanyType 1 
  audiojeltulajdonsagGroup 0-1 
  folyamattulajdonsagGroup 0-1 
 

6.3.7.6. „szimulacioallomanyType” 

Megnevezés Leírás Típus Számosság 
  allomanyType 1 
  latvanytulajdonsagGroup 0-1 
  folyamattulajdonsagGroup 0-1 
szimulacio-tipus a szimuláció típusa (makett, modell 

is ide értendő) 
shortstringType 1 

 
 

7. Sémabővítés 

A struktúraegyedek csak csoport, vagy típus típusúak lehetek (globális elemet nem tartalmazhatnak) 

A új tananyagelem készítésekor a tananyagelem megfelelő alstruktúráinak kiterjesztésével kell 

elvégezni. A tárolás tulajdonságai miatt ez valójában ez egy új, a származtatás forrásától független 

struktúraegyed létrehozását jelenti, így az alstruktúrák hierarchiamélysége csökken. A séma 

bővítésekor az adott struktúraszinten lévő struktúraegyedről másolat készül. Ezen másolatba 

kerülnek a kiterjesztés alapjául szolgáló elsőfajú struktúraelemek. A kiterjesztett új struktúraegyedet 

tartalmazó struktúraegyedet is ki kell terjeszteni, és így tovább, egészen a legfelső szintig. 

7.1. Példa 1 

A kép tananyagelem a tananyagelem megfelelő alstruktúráinak kiterjesztésével készült. A 

kiterjesztés célja a kép tananyagelem állományára vonatkozó tulajdonságok bővítése.  

7.1.1. „allomany” kiterjesztése 

Az „allomany” struktúra elem kiterjesztésre kerül a „jeltulajdonsag” és „latvanytulajdonsag” 

tulajdonságcsoportokkal.  

„allomany”: 
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„kepallomany”: 

 

7.1.2. „adatforras” kiterjesztése 

Az „adatforras” típus alapján új típus létrehozása, amely az „allomany” részében különbözik a 

származtatottól. 

„adatforras”: 

 

„kepadatforras” 

 

7.1.3. „technikai” kiterjesztése 

A „technikai” típus alapján új típus létrehozása, amely az „allomany” részében különbözik a 

származtatottól. 

„technikai”: 
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„keptechnikai”: 

 

7.1.4. „tanyagelem” kiterjesztése 

A „tananyagelem” típus alapján új típus létrehozása, amely az „technikai” részében különbözik a 

származtatottól. 

„tananyag”: 

 

„kep” 

 

7.2. Példa 2 

Az előző példában létrehozott „kep” struktúratípus szolgál alapul a „link” struktúratípusnak: 

Az „adatforras” szintjen van különbség (bővült a „hivatkozas” alstruktúrával), ezért ettől a szinttől 
kezdve kell a szükséges szülő-struktúraegyedeket („linkadatforras”, „linktechnikai”, link”) 
elkészíteni 
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7.3. Példa 3 

Valamely Tananyagelem alapján új logikai egyed definiálása 

A „Szöveg”, „Matek” tananyagelem típusa a „szoveg” struktúratípus. 

„szoveg”:  

 
„matek”: 

 


