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V.

„... valamely fizikai elmélet pusztán csak matematikai modell, ezért nincs
értelme megkérdezni, megfelel-e a valóságnak. Mindössze arra lehetünk
kíváncsiak, hogy az elmélet előrejelzései összhangban vannak-e a
megfigyelésekkel.”
(Stephen E. Hawking)

1. BEVEZETÉS
A döntést segítő, döntést támogató rendszerek fejlődése az utóbbi 15-20 évben
felgyorsult és szerteágazóvá vált. A fejlődés eredményeként a számítástechnikai
eszközök alkalmazása mind szélesebb szerepet kapott az emberi élet szervezésében. A sajátosságai miatt lassabban változó mezőgazdaságban is fokozódik a döntést támogató rendszerek iránti igény, bár a gazdálkodók még sokszor jobban bíznak saját tapasztalataikban, mint a „mesterséges intelligenciák”, számítástechnikai
eszközök által felkínált információkban (Guilhermo, M. - Esslemont, D. 1993).
Ahhoz viszont, hogy a különböző döntést segítő, döntést támogató rendszerek,
programok, modellek használata még hatékonyabbá és szélesebb körben elterjedtebbé váljon, elengedhetetlen ezen alkalmazásokban a felhasználói igényeknek az
eddigieknél erőteljesebb érvényre juttatása (Vestergen, A.A.M. 1992). E folyamatban az oktatás is kiemelkedő szerepet kap: egyrészt az eszközhasználat
elsajátíttatásában, másrészt a számítástechnika kínálta előnyök közérthető világos
bemutatásában. A gazdálkodás folyamatának elemzése, értékelése, operatív és
hosszú távú döntések meghozatala összetett és bonyolult tevékenység, amelyben
nemcsak az adott folyamatot jellemző paraméterek ismeretére van szükség, hanem
legalább ugyanakkora jelentőséggel bír a gyakorlatban elsajátított tapasztalat, a
megszerzett ismeretek készségszinten való alkalmazása, a kialakult helyzet reális
értékelése is.
1.1. A TÉMA AKTUALITÁSA, JELENTŐSÉGE
Az elmúlt évtizedekben a téma folyamatosan a kutatók figyelmének középpontjában állt. A mikroszámítógépek elterjedésével és a számítástechnika újabb eredményeinek megjelenésével jelentősége tovább növekedett. Különösen igaz ez az
információs rendszerekre és az információs rendszerekkel összefonódó, azt kiegészítő, vagy magába foglaló döntéstámogató rendszerek fejlesztésére. A döntések
segítése, támogatása egyre inkább összekapcsolódik „gépi” intelligencia kutatás
fejlődésével, törekvéseivel. Az üzleti intelligencia szerepe az információs rendszerekben szintén növekszik. A döntéstámogató rendszerek mezőgazdasági alkalmazása azonban a fejlett országokban sem éri el a szakemberek által remélt, illetve kívánt szintet, a velük kapcsolatos kutatások is hol megerősödnek, hol újra visszaesnek és sokszor még divatszerű áramlatoktól sem mentesek. Ezért is visszatérő témája a tudományos-szakmai konferenciáknak az informatikai alkalmazások terje1. oldal

désének korlátait, akadályait, feltételeit vizsgáló tudományos munkák megjelenése.
A sikeres gyakorlati alkalmazások készítésének és eredményes felhasználásának
alapja mindezen problémák forrásainak pontos ismerete.
A tervezés szerteágazó sokféle optimumot kereső feladatai szükségessé tették
matematikai módszerek kifejlesztését, alkalmazását a vizsgált problémák megoldásának megkönnyítésére. A mezőgazdaságban erre a célra leggyakrabban igénybe
vett matematikai módszerek a matematikai statisztika, a függvény analízis, a hálótervezés és a lineáris programozás. Ezekkel az úgynevezett analitikus eljárásokkal
meghatározható az „egyetlen” optimális megoldás, de az úgynevezett legjobb megoldásra törekvő módszerek alkalmazásáért nem kis árat kell fizetni. Ezek a
módszerek ugyanis a sok kötöttség mellett gyakran saját felhasználhatóságuk alkalmazási területeit szűkítik le. A lineáris programozás esetében például a modellbéli
kapcsolat lineáris kapcsolatra „kényszerít”, pedig a mezőgazdaság kérdésköreire,
folyamataira a legritkábban jellemző az ilyen összefüggés.
A döntési helyzet kiértékelésének egy másik lehetséges megoldási módja, hogy
olyan modelleket hozunk létre, amelyek a valóság körülményeit utánozzák, majd a
kapott modelleken kísérleteket végezünk és így jutunk az optimum közelébe. (Bár
gyakran nem célunk azt elérni.) Az ehhez hasonló szimulációs „jellegű” módszerek
nagyobb rugalmasságot, szélesebb körű felhasználási kört, alternatív megoldási
lehetőségeket adnak a különböző szintű mezőgazdasági döntések meghozatalában.
Gyakran szokták mondani, hogy a valóságban a szimulációs modellezés, illetve a
Döntéstámogató Rendszerek, Szakértői Rendszerek alkalmazása szűk területre vonatkozó egyedi megoldás, hiszen a vizsgált problémák is nagyon különbözőek lehetnek. Túlzás lenne azonban azt állítani, hogy a szimulációnak és a Döntéstámogató Rendszerek területén kialakított módszereknek nincsenek általánosan alkalmazható elemei és szabályai. Az igaz ugyan, hogy a szimulációnak és az említett
rendszereknek — a jellegükből következően — nincs olyan értelemben vett formális eljárásuk, procedurális megoldási menetük, mint az analitikus matematikai
módszereknek, de mégis megfogalmazhatunk megoldási módokat, eljárási
módszereket, probléma feltárási metódusokat, szemléletmódot, mely segítségünkre
lehet a gyakorlati fejlesztésekben. A szimulációs jellegű módszerek előnyeinek
példáján okulva keresnünk kell tehát azon módszerek alkalmazásának szélesebb
körű használatát, melyek nem csak abszolút megoldásokra törekszenek. Az eltérő
módszerek nyújtotta megoldások a hatékonyabb gyakorlati alkalmazhatóságot is
elősegítik.
1.2. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI, A KUTATÁS HÁTTERE
A doktori munka előzményeként kutatásaimat a Döntéstámogató Rendszerek,
Szakértői Rendszerek és Szimulációs módszerek témakörében végeztem. Előzőleg
már hallgatói éveim alatt több Döntéstámogató Rendszer fejlesztését kezdtem meg,
mint például: a meteorológiai adatokat gyűjtő és feldolgozó rendszer (Gyenge, B.
1992 „AGYFER” Adat Gyűjtő Mérő és FEldolgozó Rendszer), majd tudományos
2. oldal

diákköri dolgozat és diplomamunka keretében egy, a szarvasmarha ágazatra alkalmazott döntési helyzetet szimuláló szakértői modellt készítettem, melyeknek során
szembesültem a szimulációs modellek és döntést segítő rendszerek gyakorlati fejlesztései nehézségeivel (Gyenge, B. 1995 „Döntési folyamatot szimuláló számítógépes oktató-modell a tejelő szarvasmarha ágazatban”). A gyakorlati fejlesztések
során világossá vált, hogy használható rendszerek fejlesztése során interdiszciplináris és multidiszciplináris ismeretekre van szükség. A legnagyobb feladatot az
informatikai megoldások és a mezőgazdasági rendszerek találkozási pontjainak
megszerkesztése jelentette. Hasonló fejlesztési kérdésekkel kapcsolatban hollandiai
tanulmányút során szereztem értékes tapasztalatokat, ahol állami támogatás keretében, Szakértői és Döntéstámogató Rendszerek intenzív fejlesztését végzik. (Prof.
R.Huirne, Prof. A. Dijkhuisen, Wageningen Agricultural University and STOAS).
1.3. A TÉMA IDŐSZERŰSÉGE, MEGALAPOZOTTSÁGA
A kutatás időszerűségét az a tény határozza meg, hogy az irányítás eszközeinek
fejlesztése sokáig a vezetés szervezetének korszerűsítésére és a dolgozók anyagi
érdekeltségi rendszerére irányult, de lényegében változatlanul hagyta a döntési mechanizmust, és az információs rendszereket. Ez a káros tendencia azt a veszélyt
hordozza magában, hogy az irányítás színvonala elmarad a műszaki-technikai
feltételektől, aminek káros hatásai a hatékonyság csökkenésében jelennek meg. Az
irányítás eszközrendszereinek fejlődése, ezek közül is elsősorban a számítástechnika fejlődése, lehetővé tette az információknak, mint erőforrásoknak a szélesebb körű alkalmazását. A fejlődés hatására az adatok felhasználási területeinek és
feldolgozási módjainak számtalan új útja nyílt meg az elmúlt évtizedben. A
fokozódó piaci verseny szintén szükségessé teszi az irányítási eszközök folyamatos
fejlesztését. Segítségükkel a mezőgazdasági termelők elkerülhetik a hatékonyságot
veszélyeztető, kockázatos döntési alternatívákat. A kisgazdaságok, családi
gazdaságok egyik legfontosabb sajátossága, hogy méretüknél fogva érzékenyek,
nem rendelkeznek elegendő tartalékkal, ennek következtében nehezen viselik a
hatékonyságot veszélyeztető eseményeket. A korábbi nagyüzemi struktúrában a
gazdálkodás keretében nem volt számottevő a szakember hiány. Ezzel ellentétben
az új gazdasági formában a kisgazdaságok, családi gazdaságok kialakulásával
felértékelődött a mezőgazdasági szaktanácsadás szerepe, ami azt is jelenti, hogy
fokozott igény van olyan eszközök kifejlesztésére is, melyek a menedzsment
információs rendszerek, a döntéstámogató rendszerek területén nyújtanak
segítséget a vezetőknek, szaktanácsadóknak. Újra kell értékelnünk mindazokat a
menedzsmenti, szervezési, döntéshozási mechanizmusokat, amelyeket eddig alkalmaztunk és igazítani kell mindezeket a családi vállalkozások keretében történő
mezőgazdasági termeléshez is. Mindezeknek az igényeknek azonban az oktatási
struktúrában is meg kell jelenniük, komplexebb, integráltabb, az élethez közelebb
állóbb feladatok készítésével, melyekből használható gyakorlati tapasztalatok
szerezhetők.
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2. CÉLKITŰZÉSEK
Értekezésem tárgya a döntést támogató, döntés-előkészítő rendszerek vizsgálata,
a szerteágazó, sokféle megvalósítás határainak és mezőgazdasági alkalmazhatóságának elemzése. Lényeges szempont, a jelen kutatásai mellett a már megvalósult
rendszerek használhatóságának tisztázása. Fontos továbbá, hogy az informatika
korszerű és legújabb vívmányai, a rendszerek nyújtotta többlet lehetőségek megjelenjenek a gazdálkodás szintjén azokon a területeken, ahová azokat eredetileg
szánták. Az elemzésem fókuszában a Szimulációs, valamint a Szakértői
Rendszerek állnak, melyek jó megvilágítással tükrözik a Mesterséges Intelligencia
módszerek integrált alkalmazásának előnyeit.
Célkitűzéseim a következők:
1. A vezetői döntésekben használható rendszerek, számítástechnika adta eszközök áttekintése, rendszerező értékelése, alkalmazhatóság szerinti csoportosítása. Egy olyan rendszerezési struktúra kialakítása, mely lehetővé teszi gyakorlatban megvalósuló sokrétű, és sokcélú eszközök egymáshoz való viszonyának feltárását.
2. A döntést támogató rendszerek fejlesztése szempontjából azoknak a
kulcstényezőknek a meghatározása, melyek a mezőgazdasági, biológiai
rendszerek sajátosságaiból fakadnak és a döntést támogató rendszerek fejlesztését alapvetően befolyásolják.
3. A mezőgazdasági termelési tevékenység sajátosságaiból fakadó legfontosabb döntési alaptípusok, döntési területek, jellemző döntési problémák
elhatárolása, valamint az alkalmazható eszközöknek, mint módszereknek
az összekapcsolása.
A kitűzött célok elérésének lépései:
a Döntéstámogató Rendszerek fogalmának kiterjesztése, az átfogó csoportosítási rendszer létrehozása érdekében;
az egységes rendszerezés megalkotása;
a jelenleg korszerűnek tartott legismertebb döntést támogató rendszerek
áttekintése, elemzése, értékelése;
a döntések és a döntést támogató rendszerek információs hátterének
vizsgálata, előnyök, hátrányok felvetése;
az egyes módszerek alkalmazási feltételeinek, nehézségeinek elemzése;
a mezőgazdasági döntések, a döntést támogató rendszerek fejlesztéséből
fakadó sajátos kulcstényezők és körülményeinek vizsgálata;
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a döntést támogató rendszerek alkalmazhatóságának, a módszereknek és a
döntési alaptípusok, jellemző döntési problémák, mint alkalmazási területeknek az összekapcsolása.
Vizsgálataimat arra a felismerésre alapozva végeztem, hogy annak ellenére,
hogy sokan magas szintű tudományos igénnyel rendszerezték a menedzsment területén használható döntést segítő, döntést támogató rendszereket, mégsem alakult ki
egységes, mindenki által elfogadható struktúra. Az egyes szerzők eredményeiket
általában a teljes rendszerhez képest, annak részrendszereiben helyezik el. További
probléma, hogy a jelen fejlesztések irányai a felhasználók sajátos igényei felé mozdultak el, így igen nehéz egységes átlátható rendszerezést teremteni. Mindezek
együttes hatása során olyan helyzet alakult ki melyben nem csak az alkalmazott
terminológiák átfedők, nehezen kezelhetők, de előfordul az is, hogy a konkrét
megoldások olyan tévutakra vezetnek, melyek a gyakorlati alkalmazásokat erősen
megnehezítik, sőt lehetetlenné is teszik (lásd például: Általános Problémamegoldó
Modell, GPS). Meglátásom szerint sok nehézség van a meglévő rendszerek
kiválasztása, alkalmazása terén, mely tényállítás mögött a kiválasztási szempontok
rendkívüli összetettsége és a rendező elv hiánya hózódik meg. Ezt a helyzetet
látszik igazolni, hogy mind gyakrabban jelennek meg olyan publikációk, melyek a
fenti kérdéssel behatóan foglalkoznak (Kovács, Á.E. 2000).
Kutatómunkám céljainak elérése érdekében beható elemzésnek vetettem alá a
mezőgazdasági döntésekben használható rendszerek népes családját, azok informatikai hátterét. A fenti cél megvalósítása érdekében:
A rendelkezésre álló szakirodalom feldolgozásával kívánok átfogó képet
nyújtani az elérhető rendszerekről, megvalósításokról, a legfontosabb kutatási területek elméleti hátteréről.
Kulcstényezőket fogalmaztam meg, melyek alapvetően befolyásolják a
mezőgazdasági döntéshozást és a velük kapcsolatban kialakított rendszerek
megvalósítását. Mivel ez utóbbi terület meghatározásához interdiszciplináris információkra volt szükségem, így a felhasznált irodalmak igen széles
szakterületeket ölelnek fel.
Elemzésem kiterjedt azokra az emberi tényezőkre is, melyek befolyásolják,
segítik, vagy nehezítik a mezőgazdasági vezetői döntéshozást, illetve
szaktanácsadást, valamint az említett folyamatban a korszerű számítástechnikával támogatott informatikai rendszerek használatát és elterjedését.
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2.1. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZEREK
Az irodalmi háttér feldolgozása a döntést segítő, döntést támogató rendszerek,
áttekintése, elemzése, értékelése, előnyök hátrányok vizsgálata során szövegelemzéssel, összehasonlító analízissel dolgoztam. A téma feldolgozása során felhasználtam a hazai és külföldi szakirodalmakat. A munkám során egyaránt figyelembe
vettem összefoglaló jellegű munkákat, valamint a legismertebb alkalmazások
irodalmi hátterét is. Átfogó megközelítést csakis interdiszciplináris megközelítéssel
tudtam elérni, így a felhasznált irodalom több különböző tudományterületet is
felölel. Az irodalmi áttekintés során felmerülő esetleges ellentmondásokat,
problémákat részekre bontottam és az összevonható állításokat szintetizáltam.
Az eszközök rendszerezése során egységes kritériumrendszert határoztam meg,
mely segítségével csoportosítottam a különböző eszközöket. Az vonatkozó
források feldolgozása során a jellemző tulajdonságok feltárásához figyelembe
vettem a leggyakrabban alkalmazott Interneten elérhető információit is. A
meghatározott kritériumok a következők voltak:
1. Legfeljebb két dimenzió mentén rendszerezhetők legyenek a döntéstámogatásban használható eszközök.
2. Az alkalmazott dimenziókban kapjon szerepet, hogy a rendszerek különböző
mértékben adnak támogatást a döntéshozás során.
3. A rendszerezés során érvényesüljön az a szempont, hogy a rendszerekben
megjelenő mesterséges intelligencia mértéke és milyensége alapján a rendszerek
elkülöníthetőek legyenek.
4. Az alkalmazott rendszerezés legyen egységes és legyen alkalmas olyan eszközök besorolására is, melyek még nem léteznek, vagy felépítésüket és fejlesztési
céljaikat tekintve egyedi jellegűek, speciálisak.
5. Az alkalmazott csoportosítások tegyék lehetővé a csoportok közös jellemzőinek
megfogalmazását és az eszközök, valamint a döntési probléma típusok
összekapcsolását.
A dolgozatban taglalt elméleti kérdéseket modellezési, modell-alkotási módszerrel is vizsgáltam. A dolgozatban esettanulmány keretében egy elkészült
modellt is bemutattam. A mezőgazdaságban alkalmazható Döntéstámogató Rendszerek fejlesztése során felmerülő leggyakoribb kérdéseket szintetizáltam. Meghatároztam a nehézségek mögött meghúzódó leggyakoribb okokat, és
megállapítottam az általam legfontosabbnak tartott kulcstényezőket, melyek
alapvetően befolyásolják a már kidolgozott rendszerek alkalmazhatóságát.
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3. IRODALMI ÁTTEKINTÉS
A mikroszámítógépek tömeges megjelenésével és elterjedésével együtt szinte
azonnal megjelentek a vállalati menedzsment területén alkalmazható, különböző
rendű és rangú számítógépes rendszerek. A számítástechnika fejlődése során a különböző rendszerek vállalati döntésekben betöltött szerepe szerint, különböző elnevezések jelentek meg és terjedtek el a köztudatban. Sorra megjelentek olyan elnevezések, mint: TPS (Transaction Processing System), DBS (Data Base System), IS
(Information System), CBIS (Computer Based Information System), MIS
(Management Information System), MSS (Management Support System), DBMS
(Data Base Management System), OAS (Office Automatization System), DSS
(Decision Support System), ES (Expert System), KS (Knowledge Based System),
PPS(Problem Procesing System), ESS(Executive Support System), EIS (Executive
Informaton System), DSIM (Decision Simulation), (lásd: Gábor, A. 1986, Herdon,
M. 1998, Dobay, P. 1997, Turban, E. 1990). Mindezek a fogalmi meghatározások
és besorolások igen szövevényesek, nehezen áttekinthetők, sőt használatukat illetően gyakran divatszerű hatások is érezhetők. Általános igénynek tekintettem, hogy a
fogalmakat rendszerezzem, tartalmukat a mai korszerű technikák nyújtotta megoldások ismeretében értelmezzem. Az irodalom áttekintése során különböző csoportosítási szempontokat és halmazokat találtam.
Bizonytalan
jövő

DSS

Adat
és
kapcsolatok
ESS

Jelentés
és
megjelenítés

Elemzés
és
diagnózis

EIS

Elemzési
lehetőségek

1. ábra:

Biztos
múlt

A DSS, ESS és EIS dimenziói [Herdon, M. 1998]

A különböző csoportosítások általában három szempont rendszer szerint épültek
fel, melyek: menedzsmenti; információelméleti, vagy bővebben Információ Technikai (IT, Information Technology); és végül számítástechnikai megközelítéseket
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tükröztek. Kombinált, vagyis több szempont szerinti (több dimenzió szerinti) csoportosítást alkalmaz például Herdon, M. (1998) (lásd: 1. ábra:).
Információs Rendszerek (adatgyűjtés)
Az Információs technológia fogalmainak áttekintéséhez (Peter, W. 1992),
(Pohlmann, J. M. 1993/1994), (Kovács, G. 1994), (Dobay, P. 1997), (Dinnyés, J.
1993) az Információs Rendszerek fogalmainak áttekintéséhez (Burt, P. V. et al.
1990), (Dobay, P. 1997), (Davis, G. B. et al. 1985), (Herdon, M. 1998, 1994),
(Holsapple, C. W. – Whinston, A. B. 1987) (Arató, I., Schwarczenberger, I. 1993),
és végül az Információs Rendszerek ágazati kérdéseihez (Kapronczai, I.
1994,1997), (Barakonyi, K. 1984, 1993), (Kovács, G. 1994), (Harnos, Zs. 1993),
(Vörös, M. 1994), (Zilahi - Szabó, M. G. 1994), munkái adtak jelentős irodalmi
hátteret. Az Információs Rendszerek megjelenése az 1950-es években megkezdődött az adatbázis kezelő, nyilvántartó rendszerek készítésével. Hamar megjelentek
a TPS Tranzakció Feldolgozó és Követő Rendszerek, melyek kezdetben ipari
folyamatok pontosabb nyomon követését, esetleg beavatkozását tették lehetővé
(Völgy, Cs. S. 1991), (Pflacner, S. 1992), (Mikola, Z. 1999). Az Információs
Rendszerek alkalmazásának természetes felhasználási szükségességét támasztotta
alá a vállalati menedzsment információs igénye, így természetszerűleg megindult a
menedzsment irányultságú információs rendszerek fejlesztése. Ezeket a
rendszereket összefoglaló néven MIS (Management Information System) -nek
nevezték el. Ezeknek a rendszereknek csakúgy, mint a vezetői tevékenységnek is a
döntéselőkészítés áll a középpontjában. A Menedzsment Információs Rendszerek
áttekintését a következő szerzők munkáira támaszkodva mutatom be (Charles, S. P.
1989), (Herdon, M. 1998, 1994), (Székely, Cs. 1994), (Davis, G. B. - Olson, M. H.
1985).
Döntéstámogatás (tervezés és választás)
A számítástechnika eszközeinek, és azok továbbterjedésével, valamint a vállalati
menedzsment igényeinek erősödésével megjelentek azok az alkalmazások,
amelyek az operatív és stratégiai szintű döntéshozás támogatását tűzték ki célul.
Megjelentek azok a rendszerek, amelyek valamilyen formalizált „tudásra”, vagyis
„tudásbázisra” építve igyekeztek a döntéshozást nem csak információkkal, hanem
javaslatokkal, döntési alternatívák előkészítésével is támogatni. Ezek a rendszerek
a Döntéstámogató Rendszerek DSS és a Szakértői Rendszerek. A DSS, EIS és ES
rendszereket nevezte (Turban, E. 1990) együttesen MSS (Management Support
System) Menedzsment Támogató Rendszereknek. A döntéstámogató rendszerek
irodalma igen széles, melyhez a következő forrásokat dolgoztam fel (Holsapple, C.
W. – Whinston, A. B. 1987), (Bentley-Ho, 1986), (Jeffrey L. W.- Lonnie, D. B.Thomas I.M. 1986), (Herdon, M. 1998), (Székely, Cs. 1990).
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Döntés
A Szakértői Rendszerek fejlesztéséhez nagy reményeket fűztek a kutatók, mert
az emberi intelligencia gépi megfeleltetését látták bennük. A Szakértői Rendszerek
kutatásának mind a hazai, mind a külföldi irodalma igen széles, így az alábbi
forrásokat vettem alapul: (Gábor, A. 1988), (Borgulya, I. 1995), (Nagy T. - Gault
D.- Nagy M. (1988), (Nigel, B. 1989), (Simons, G.L. 1987), (Harmon, et al. 1988,
1994, 1993), (Gonzalez, A.J. - Dankel, D.D. 1993), (Sántáné, T. E. 1997),
(Watterman, D. A. 1986). További irodalmak foglalkoznak a Probléma Megoldó
Rendszerek (Newell, A. Simon, H. A. 1992), és tudás alapú rendszerek (Stefik, M.
1995), (Michael, L. B. - John, M. 1986) ismertetésével.
A nyolcvanas évekre a legtöbb fejlesztő konfrontálódott a klasszikusnak nevezhető döntéstámogatási modellek komplexitási problémáival, és a kutatások kezdtek
új irányt venni. Felhagytak a sokszor nagy költségen kifejlesztett, ennek ellenére
mégis ritkán bővíthető „prototípus”- modellek készítésével. Egyre inkább
jellemzővé vált az, hogy ha kisebb „szeleteket” igyekeznek megragadni a vezetői
menedzsment széles területéből, akkor sikeresebb alkalmazásokat tudnak
létrehozni. Az így létrehozott rendszereknek viszont jóval pontosabban meghatározott felhasználói igényeket kellet teljesíteni. Az új fejlesztések során a 90-es
évekre megjelentek a Vezetői, vagy Felsővezetői Menedzsment Információs
Rendszerek EIS és Vezetői Menedzsment Támogató Rendszerek ESS. A kialakult
rendszerek mélyreható vizsgálatát, alkalmazási követelményeinek elemzését végezte el Kovács Árpád (2000) és rámutatott az integrált, moduláris rendszerek
várható előtérbe kerülésére.
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Mesterséges Intelligencia Rendszerek (automatikus döntés)
A Mesterséges Intelligenciakutatás igen széles irodalommal rendelkezik,
melynek áttekintéséhez olyan összefoglaló munkákat használtam mint: (Yoshiaki,
S. – Jun-ichi, T. 1987), (Jenny, R. – William, B. 1994), (Rich, E. - Kniht K. 1991),
(Sántáné, T. E. 1997), (Fekete, I. et al. 1990), (Harmon, P.- King, D. 1985). A
Mesterséges Intelligencia kutatás matematikai hátterét, a bizonytalansági változók
kezelését Molnár Károly (1990), valamint a neuronháló modellek matematikai
alapját Horváth Gábor (1995) munkái alapján vizsgáltam. A Mesterséges Intelligenciakutatás rohamosan fejlődő területét képzik a különböző függvény generátor
modellek, függvényevolúciós eljárások, és neurális hálók. Ez utóbbi neurális
hálózatok segítségével már napjainkban is igen széles körben használható
gyakorlati alkalmazásokat hoztak létre. Felépítésükről jó áttekintést nyújtanak
(Sárközy, F. 1999) munkái.
Elemzés, ellenőrzés (megvalósítási változatok)
A szimulációs modellezés szintén több évtizedes múltra visszatekintő eljárás, de
bizonyos területeken alkalmazása kevéssé terjedt el. A szimulációs modellek felépítésével és alkalmazásával kapcsolatban kevés hazai publikáció született és a
gyakorlati alkalmazások terén is sokszor mellőzés volt tapasztalható, különösen, ha
a mezőgazdasági területekre gondolunk. Mindössze az utóbbi években érezhető a
szimulációs modellek újraéledése. A szimulációs modellezés elméleti hátterét
(Csáki, Cs. 1976), és (Székely, Cs. 1978, 1981) munkái alapján tártam fel.
Kiértékelő Rendszerek (döntés optimalizálás)
Mindezekkel a fejlesztésekkel párhuzamos és folyamatos fejlődést mutattak a
matematikai, illetve egyéb analitikus módszerek, melyek szintén szoros részévé
váltak a számítógépes döntés támogatás módszereinek. Sok gyakorlati és elméleti
eredmény született például az operációkutatás területén, melyek ismertetéséhez az
alábbi irodalmakat használtam (Csáki, Cs. – Mészáros, S. et al. 1981), (Fredrick, S.
H. - Gerald, J. L. 1994), (Andrássy, A. 1998), (Székely, Cs.- Kiss, E. 1975). A
hálótervezés szintén sokat használt gyakorlati eszközzé vált (Kovács, Á. E. et al.
1999), mely főleg az operatív tervezés és project kontrol területén jelentett
előrelépést.
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Az Információ Technológia új eszközei
Hasonlóan folyamatos, de rendkívül dinamikus fejlődés következett be az információs csatornák fejlődése terén is. Megjelent a „Világháló” World Wide Web,
WWW melynek jelentősége nem csak abban áll, hogy az információk
elérhetősége, továbbítása könnyebbé, globalizálttá vált, hanem abban is, hogy
további rendszerek úgynevezett „On-Line” rendszerek fejlesztését tette lehetővé
(Domján, E. - Sebestyén, Zs. 1996), (Pásztor, M.Zs. - Pitlik, L. - Popovics, A.
1999), (Herdon, M. 1998). Az Internet újabb lehetőségeket nyitott a már ismert
rendszerek előtt. Így jött létre kapcsolat például a lokális hálózatokkal (LAN)
szoros összefüggésben álló Irodaautomatizációs rendszerek és a nagy kiterjedésű
hálózatok (WAN), illetve az Internet között is. Az automatizált iroda és irodaszervezési, ügyvitel szervezési kérdésekben (Dobay, P. 1996), és (Adamcsik, J.
1998, előadásvázlat) Magyarországon megjelent munkáit használtam.
A mai korszerű rendszerek felépítésében megfigyelhető, hogy a széles információs bázis (Internet kapcsolat) mellett a differenciált felhasználói igényekhez
modularitással alkalmazkodnak. (Lásd: SAP, Oracle, Integrált Vezetői Rendszerek). Ezeknek a rendszereknek a megvalósítását az objektumorientált technika tette
lehetővé. Az objektumorientált tervezés és programozás területén (Juhász, M. et al.
1996), (Marco, C. 1998) és (Angster, E. 1997) munkái adtak jó alapot. Az
objektumorientált szemlélet alkalmazása ma már nem csak a programozás, de a
rendszer-tervezés során is ismert. Legfontosabb jelentősége, hogy segítségével a
rendszertervező absztrakciós szintjét feljebb emelhetjük, így nagyméretű összetett,
mégis „egyszerű” – átlátható modellekhez juthatunk (Gyenge, B. – Györök, B.
1998).
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4. A DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK
A fejlődés eredményeképpen a számítástechnika az élet csaknem minden szférájába betört úgy mint tervezés, innováció, analízis, szervezés ...stb. A felvázolt folyamatok természetszerűleg a mezőgazdaságot sem hagyják érintetlenül. Az utóbbi
időben egyre gyakrabban jelennek meg különböző, mezőgazdasági felhasználásra
is alkalmas információs bázisok, irányító, adatrögzítő, feldolgozó, döntést támogató és egyéb rendszerek. Mégis, vagy éppen ezen rendszerek rendszerezetlen
sokasodása miatt, úgy érezhető, hogy az egyre bővülő eszközök kihasználtsága és a
bennük rejlő adottságok kiaknázása elmaradni látszik a lehetőségektől. A jelen
helyzetben így megújult igény jelentkezik a létező rendszerek fejlesztésére, illetve
új irányú megoldások keresésére egyaránt. Messzemenően új perspektívát
jelenthetnek a Mesterséges Intelligencia kutatások, új modellezési módszerek.
A kezdetekben a fő cél az volt, hogy lemásolják az emberi gondolkodást, problémamegoldást (mintha a gép is ember lenne). Az 1950-es években kifejlesztették
az Általános Problémamegoldó Modellt (GPS). A fejlesztés két lépésben történt, az
első lépés, egy egyszerűbb modell volt, a másodikban kiterjesztették és ellátták
volna intuíciós képességekkel, valamint azzal, hogy a saját hibáiból tanulni tudjon.
A kísérlet azonban túl sokat akart egyszerre és miután a fejlesztők szembekerültek
a kérdések komplexitásával a második lépésre sosem került sor. Még maguk a
szerzők is úgy vélekedtek, hogy a rendszer teljes zsákutca, továbblépésre
alkalmatlan. Sok hasonló sikertelenség után a fejlődés irányt váltott és a kutatás
kiszélesedése akkor indult meg, amikor a tudósok a továbbiakban minden
problémát külön problémának tekintettek, és egyedileg kezdték el kezelni őket. Ez
volt jellemző a 60- 70-es évekre DENDRAL (molekulaszerkezet-azonosító rendszer), MYCIN (fertőző vérbetegségeket azonosító rendszer), vagy a R1 csomag a
Digital Equipment-től, ami egy Számítógép konfiguráció felépítő program.
Ez a lépés jelentette egyrészt a kutatások kiszélesedését és irányzatokra való
szétbomlását, de ugyanakkor azt is jelentette, hogy az ilyen irányú rendszerek
számának emelkedése nem hozott minőségi változást, és a rendszerek kusza
szövevénye alakult ki. A fellelhető irodalmakból is kitűnik, hogy még részleteiben
sincs egységes kép a már kialakult rendszereket és az elnevezéseket illetően sem.
Mind a megnevezés, mind a felépítés, mind a funkciók között, ellentmondásos kép
alakult ki. A nehezen áttekinthető helyzet, az újonnan kialakult fogalmak átfedései,
lefedettlenségei, perspektivikus, ámde gyakran valószínűtlen megnevezései miatt
alakult ki. A fogalmak nehéz áttekinthetősége hazánkra ugyan úgy jellemző, mint a
külföldi szakirodalomra, és a szakirodalom fordítása során gyakran jelentkező
„nyelvi korlátok” még inkább nehezítik a tisztánlátást.
Értekezésemben olyan fogalmi rendszerezést alakítottam ki, mely lehetővé teszi
a továbbgondolkodást, egyértelmű és egyszerű, jól definiált csoportokra bontja a
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lehetséges rendszereket, ennek kapcsán lehetővé teszi az „eszközök” és a problémák, mint „alkalmazások” hatékony összekapcsolását. A rendszerezés során kísérletet tettem a sok esetben egymásnak is ellentmondó — a legtávolabbra visszatekintve is csak, mint egy fél évszázada kialakult, és ma is formálódó — fogalmak,
kutatási területek definícióinak korszerű újra értelmezésére, kapcsolódási pontjainak felvázolására.
A fogalmi „háború” feloldását feltételezhetően a döntéstámogató rendszerek
fogalmának kiterjesztésével lehet elvégezni. Ha a fogalom számítástechnikai
szakterülettel összekapcsolható implementációját vesszük alapul, akkor a Decision
Support System, DSS jelentése Számítógépes Döntéstámogató Rendszer. A DSS
tartalmi összetevőit megvizsgálva viszont az informatika fejlődésével találjuk
szembe magunkat. A DSS a hetvenes évek elején elsősorban azokat a computer
alapú rendszereket jelentette, melyek célja interaktív módon a döntések
meghozatalának segítése volt. A tudomány a számítógépes megoldást egyfajta
módszernek tekintette. Később az értelmezési hangsúly eltolódott az adott
problémák modellszerű számítógépes kiértékelése és megoldása felé. Itt a fő
hangsúly már nem a döntéshozási folyamaton, mint inkább a computerrel
támogatott kiértékelésen volt (vö. C. W. Holsapple, A. B. Whinston 1987), és a
DSS fogalma kezdett önálló életet élni. Mára azonban, a döntéstámogató rendszerek kiszélesedett palettájáról beszélhetünk, amelyben döntő szerepet kapnak a
Mesterséges Intelligenciával rendelkező rendszerek, szimulációk, illetve a Szakértői Rendszerek. Mindezeket figyelembe véve a továbbiakban a hagyományosan
értelmezett Döntéstámogató Rendszer (DSS) fogalma helyett a szélesebben
értelmezhető „döntést támogató rendszerek” elnevezést fogom használni. A
fejlődés során tehát szembetűnő folyamat volt, hogy a számítógépes döntés
támogatás fogalma mind szorosabb összefüggésbe került az AI (Artificial
Intelligence) — magyar megfelelője MI (Mesterséges Intelligencia) —
fogalmával, illetve az ES (Expert System) — magyar megfelelője SZR (Szakértői
Rendszer) — fogalmával, azonban mégis lényegesen különbözik attól. A
következő fejezetekben ezen fogalmak pontos definícióit és csoportosításának
újszerű lehetőségeit vizsgálom.
4.1. A DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK RÉSZTERÜLETEI

(DECISION SUPPORT SYSTEMS, DSS)
A döntéshozás összetett folyamat, melyben az intuíción kívül rengeteg objektív
és szubjektív szempont jut kifejeződésre. Ezekben a szempontokban megjelennek a
szerzett tapasztalatok, tanult és tudatosult ismeretek, vagyis mindazok az információk, amik segíthetik a döntést. A szakértők és döntéshozók igyekeznek minden
fellelhető eszközt, így a számítógépet és a számítógép adta lehetőségeket is felhasználni, hogy minél jobb, de még ennél is fontosabb, hogy minél megalapozottabb, így vállalható döntéseket legyenek képesek hozni. A megszerzett információk
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mellett számítástechnikai eszközöket, algoritmusokat, illetve azok eredményeit is
figyelembe vehetjük, ha rendelkezünk olyan egyértelmű kritérium-rendszerrel,
amely segítségével meghatározható a legkedvezőbb egyetlen, vagy a kedvező esetek néhány alternatív változata.
4.1.1. A Döntéstámogató Rendszerek fogalmának kiterjesztése
A Döntéstámogató Rendszerek szélesebb körű értelmezése magában foglalja
mindazokat a számítógéppel támogatott módszereket, melyek részt vesznek a döntéshozás egyes szintjeiben. Az így definiált gyűjtőfogalom („döntést támogató
rendszerek”) csoportját különböző rendszerek alkotják, melyek közé éppúgy
tartoznak olyan rendszerek, amelyek alternatívákkal, javaslatokkal aktívan segítik a
döntéshozást, mint azok a rendszerek, melyek csak a döntések előkészítésben, vagy
a már meghozott döntés megvalósításában, illetve ellenőrzésében játszanak szerepet.
A döntést támogató rendszerek nagy halmazának közös tulajdonsága, hogy
mindenképpen valamilyen formalizált tudáson alapszik (2. ábra:). A szakértői tudás, ábrázolása nem más, mint annak szimbólumokkal történő leírása. A legegyszerűbb szimbólum rendszer például: a beszélt nyelv, illetve írás. Ebben az értelemben egy szakkönyv is természetes tudásbázis, mely döntéshozó segítségére lehet. A tudásábrázolás számítógépes módszereit tudásreprezentációnak nevezzük,
mely kulcsfontosságú terület a Mesterséges Intelligencia-kutatásban.
A számítógépes rendszerek célja, és egyben a tudásreprezentáció minőségi
szintjei1 az alábbiak:
1. A tudás megszerzése, kinyerése.
2. A megszerzett ismeretek számítástechnikai reprezentálása,vagyis formalizálása, és ennek kapcsán történő megjelenítése.
3. A megszerzett ismeretek hasznosítása, vagyis feladatmegoldásra való
felhasználása.
A döntést támogató rendszerek tehát olyan számítógépes rendszerek, melyek
egyik oldalról valamilyen szintű tudásreprezentációt valósítanak meg, másik
oldalról bizonyos típusaik a Mesterséges Intelligenciákkal is kapcsolatosak, azokra
jellemző megoldásokat alkalmaznak. A hovatartozás mértékét a tudásreprezentáció
megvalósításának szintje, és alkalmazott megoldások együttesen döntik el.

1

Más szerzőknél (pl.: Sántáné T. E. 1997) a tudásreprezentáció szintjei az általam említett első
két szinttel kapcsolatosak, miszerint „Tudás szint”— a valós világ dolgainak tudati visszatükröződése, „Szimbolikus szint”— A tudatosult tudás ábrázolható, formalizálható része, és a
„Technikai szint”— Számítógépes ábrázolás, tudásbázis, algoritmusok segítségével.
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Számítógépes tudásreprezentáló
rendszerek

Döntést támogató
rendszerek

2. ábra:

Mesterséges
Intelligenciájú
Rendszerek

A döntést támogató rendszerek szélesebb körű értelmezése

A tudásreprezentáció szintjei szerint az első szintet csaknem minden rendszer
kielégíti, hiszen ha egy gondolatot, következtetést megfogalmaztunk, akkor azzal
már a verbalizálás során is egyfajta reprezentációt hajtottunk végre. A szakértő
számára az első szint az adatok beszerzése, megértése, az összefüggések felfedezése, és/vagy elsajátítása. Az adatokból a megértés során információ lesz, míg az
összefüggések megértése teljessé teszi a tudatosulást. A számítógépes rendszerek
fejlesztése során az első szint két nagyobb részre bontható. A tudás megszerzése
lehet egyrészt a rendszer megalkotását megelőző tervező fázis, melynek során
meghatározzuk, hogy a rendszer felépítéséhez milyen információk-ra, összefüggésekre, vagyis milyen tudásra van szükségünk. A tárgyköri ismeretek megszerzése
elsősorban szakértők segítségével történik (lásd még: Szakértői Rendszerek, tudásmérnök). A tudás megszerzésének másik lehetséges módja, ha maga a rendszer végez olyan műveleteket, melyek alkalmasak a tárgyköri ismeretek összegyűjtésére.
Az ilyen rendszerek adatokat vesznek fel környezetükből, azt tárolják, megfelelő
összetételűre transzponálják, felhasználható formára hozzák, vagyis valódi információkká alakítják. Természetesen a tudásreprezentáció második szintje, a tudás
ábrázolása ebben az esetben nem elválasztható az előző szinttől. Az automatikus
tudásszerző rendszerek lehetnek egészen egyszerű, csak az adatok begyűjtésével,
rendszerezésével, egyszerűbb feldolgozásával foglalkozó, adatgyűjtő (Gyenge, B.
1992), monitorozó és egyéb Információs Rendszerek, de lehetnek egészen
bonyolult Mesterséges Intelligenciát alkalmazó bizonyos adatstruktúrákat
felismerő „megtanuló” neurális rendszerek is.
A tudásreprezentáció második szintje tehát a tudás ábrázolása, vagyis annak a
szimbólum-rendszernek a felhasználása, ami lehetővé teszi a tudás átadását, felhasználását. A szakértők tudását az úgynevezett tudásmérnökök formalizálják. Az
Információs Rendszerek tudásának ábrázolása még egyszerűbb feladat, és az alkalmazhatósághoz csupán a pontos szintaktikai szabályok betartására van szükség.
A feladatok megoldására is lehetőséget nyújtó tudásreprezentáció viszont már jóval
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nehezebb feladat, melyben megkülönböztetünk procedurális, logikai, matematikai,
strukturált, vagy keret alapú és hibrid reprezentációt, melyek további alcsoportokra
is bonhatók (lásd bővebben: Sántáné, T.E. 1997).
4.1.2. Tudásreprezentációs módszerek
Procedurális reprezentáció: valamely procedurális programozási nyelv eljárásai, függvényei.
Logika-alapú reprezentáció:
- logikai nyelveken írt programok, mint például a Prolog és a LISP
programok;
- szabályalapú reprezentációk, mely feltételtől függő állítások, tevékenységek leírására alkalmas módszerek;
- formális nyelvtanok, melyek (mesterséges) nyelvek tulajdonságainak
felismerésére alkalmazható módszerek (ezek speciális rendszerek,
amelyeknél a tevékenységek kizárólag a nyelv jelsorozatainak manipulálását végzik);
- algebrai kifejezések: speciális matematikai ismeretek reprezentálására
alkalmas formalizmusok.
Matematikai reprezentáció: matematikai kifejezések formájában megfogalmazott összefüggés rendszerek, melyek célja a kiértékelhetőség:
- LP modell függvényei, változói, és feltételei;
- Munkalapok (például: Microsoft Excel) reprezentáció, gyakrabban
procedurális és logikai elemekkel hibrid reprezentációban.
Strukturált, vagy keret-alapú reprezentáció:
- asszociatív vagy szemantikus hálók, fogalmak, tulajdonságok, és
mindezek kapcsolatainak címkézett gráfokkal történő ábrázolása;
- keretek más néven frame-ek: tulajdonságaikkal és hierarchikus
kapcsolataikkal leírt manipulálásra alkalmas módszerek;
- rokonsági hierarchiák szinonim megnevezések: taxonómiák, rendszertanok (mint a szemantikus hálók speciális esetei);
- döntési fák osztályozási feladatoknál alkalmazott módszerek (ezek
felfoghatók olyan rokonsági hierarchiáknak, melynél a csúcsok a
döntési szempontoknak, az élek azok értékeinek, a levelek pedig a
fogalom-osztályoknak felelnek meg);
- forgatókönyvek (script-ek) tipikus szituációk, esemény-sorozatok
oksági kapcsolatának leírására alkalmas módszerek (ezek a kereteknél
specifikusabb ábrázolási módok).
Hibrid reprezentáció: keret-alapú reprezentáció, kiegészítve szabály-alapú
és procedurális elemekkel. Az objektumorientált reprezentáció tulajdonképpen frame reprezentáció megvalósítása, procedurális nyelvi környezet19. oldal

be ültetve. Hibrid jelzővel általában az MI különböző részterületein kidolgozott technikák együttes alkalmazását illetik (például sok valós alkalmazás együttesen alkalmaz tudásalapú, neurális és beszédfeldolgozó technikákat).
4.1.3. Céltábla-Modell
A tudásreprezentáció harmadik szintje a tudás hasznosítása, vagyis a döntési alternatívák kidolgozása. A döntést támogató rendszerek egy része, magában a döntéshozásban is részt vesz, döntési javaslatok kidolgozásával. Ezeknek a rendszereknek a többsége a Mesterséges Intelligenciájú rendszerekkel állnak erősebb kapcsolatban. A Mesterséges Intelligenciájú rendszerek határvonala, azonban igen
bizonytalan, nehezen megítélhető kategória. A később megadott teljesebb
definíciót megelőzve, egy szubjektív véleményt felhasználva a „Mesterséges
Intelligencia az, amit annak tartunk” szemléletmód szerint mégis elkülöníthető
rendszerekről van szó. A Mesterséges Intelligenciával alkotott kapcsolat és a
döntéshozásban való aktív részvétel kettős dimenziója szerint a döntést támogató
rendszereket egységesen rendszerezhetjük.
Számítógépes Tudásreprezentációs
Rendszerek
- Ds: Decision support
- AI: Artificial Intelligence

Aktív

Aktív

MSS
MIS

PPS
ES
KS

LP prog.
Project prog.
EIS
WWW
ESS
IS
MSS
DS MIS

Tisztán IS

LS
NN
Robotic

SIM

AI
Passzív

Passzív

Ds

WWW: World Wide Web
IS:
Information System
DS:
Data Base System
EIS:
Executive Information System
ESS:
Executive Support System
LP:
Linear Programming
Project: Network Planning
MIS:
Management Information System
MSS: Management Support System
SIM:
Simulation
PPS:
Problem Processing System
KS:
Knowledge Based System
ES:
Expert System
Language System
LS:
NN:
Neural Network, Artificial Seeing
Robotic: Robotic systems

Tisztán AI

Átmeneti zóna

3. ábra:

A döntést támogató rendszerek osztályozása „Céltábla - Modell”

Az előző ábrán (3. ábra:) megfigyelhetjük, hogy milyen kapcsolat van a döntést
támogató rendszerek (az ábra baloldala), valamint a Mesterséges Intelligencia
(jobboldal) között. A fent említett két nagy csoportnak vannak közös, és elkülönült
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részei. A kör baloldala szimbolizálja a döntést támogató rendszerek csoportját, míg
az ábra jobb fele szimbolizálja a Mesterséges Intelligenciák szintén nagy csoportját. A középső részben a vegyes tulajdonságú rendszereket találhatjuk. Az elkülönítés második dimenziója függőlegesen két részt alakít ki aszerint, hogy az adott
módszer milyen szerepet játszik az emberi döntéshozatalban. Az alsó csoportot az
emberi döntéshozás szempontjából a ”passzív” rendszerek alkotják, melyek nem
hoznak önálló döntéseket, mindössze támogatást adnak annak meghozatalához. A
felül elhelyezkedő csoportot azok az úgynevezett ”aktív” rendszerek alkotják, melyek a döntéshozásban maguk is részt vesznek, döntési javaslatok előállításával.
A függőleges tengelytől balra elhelyezkedő és a közös részből a Mesterséges Intelligencia területével is kapcsolatban levő rendszerek együttesen alakítják ki döntést támogató rendszerek népes családját. Mindezek legjellemzőbb tulajdonsága,
hogy az emberi döntéshozatal elősegítését látják el. A fenti „Céltábla-Modellnek”
nevezett csoportosítás lehetőséget ad arra, hogy a már megadott, legismertebb
rendszercsoportok mellett, a fejlesztők saját rendszerüket is elhelyezhessék a már
ismertek mellett. A grafikus ábrázolás lehetővé teszi továbbá, hogy a lefedett
terület méretével és elhelyezkedésével mindenki számára, szemléletesen, könnyen
áttekinthetően tudjuk jellemezni a kérdéses rendszereket. (lásd a modell első
verzióját: Gyenge, B. - Illés B. Cs. 1996 „A mezőgazdasági szakértői rendszerek
alkalmazásának helyzete és lehetőségei.”)
A következő fejezetekben ismertetem a számítógépes tudásreprezentációt megvalósító rendszerek alapvető kategóriáit és legfontosabb jellemzőit.
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4.2. KIÉRTÉKELŐ RENDSZEREK
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4. ábra:

A kiértékelő rendszerek

Az ábra felső részében azok a döntést támogató rendszerek kaptak helyet, amelyekben a rendszer konkrét javaslattal, döntési alternatívával segíti a döntéshozó
döntését (lásd: 4. ábra:). Ezek a rendszerek valamilyen szinten tehát algoritmizálják
a döntést, illetve a döntéshozatalt. Az ebbe a halmazba tartozó rendszerekkel olyan
döntési szituációkat modellezhetünk, amelyekben a döntési probléma automatizálható, vagyis leírható algoritmikus lépések sorozatával. A számítógép és a program
feladata ebben az esetben a bonyolult és sokszor ismétlődő számítások gyors kiértékelésében van, míg a döntéshozó szerepe a helyes paraméterek és kiinduló értékek meghatározásában, a helyes döntési kritérium, vagy célfeltételek megfogalmazásában és az eredmény megfelelő értelmezésében van. Mint ez utóbbi megállapításból is kitűnik a döntéshozó szerepe továbbra sem mellőzhető. (Mindezek miatt,
ezen algoritmizálható, így automatizálható döntéseket sem lehet egyszerű választásnak tekinteni.)
4.2.1. Egyéb analitikus rendszerek
Az analitikus módszerek matematikai módszerek, melyek megoldható matematikai kifejezések, egyenletek, egyenletrendszerek, függvények segítségével egyetlen szélsőértéket, vagyis optimumot adnak eredményül. Az analitikus modellek
lényege egy formalizált megoldás, melyet levezetés során kapunk, és konkrét érté22. oldal

kekkel behelyettesítve kapjuk meg a végleges eredményt. Az analitikus modellek
csoportjába tartoznak például a következő legismertebb módszerek:
Termelési, keresleti és kínálati függvények elemzése, lásd még: „Ökonómiai kritériumok szerinti döntési alaptípusok”.
Analitikus statisztikai módszerek. Lásd „Statisztikai módszerek”.
Matematikai programozás. Lásd: „Lineáris programozás”.
Hálótervezés, lásd: „Project módszer”.
Input-Output analízis (ÁKM modell).
Játékelméleti modellek.
Készletgazdálkodási modellek.
A függvényszerű megoldások egyik nagy korlátját jelentik a függvények által
leírt összefüggések valódiságának elfogadása. Gondoljunk a termelési függvények
meghatározásának „megismételhetetlenségére”. (A kísérleti tapasztalatok nem tekinthetők abszolút érvényűnek, hiszen a kísérletek során figyelmen kívül hagyjuk a
nem kontrollálható, de befolyásoló tényezők nagy részét.)
A függvényszerű megoldások másik nagy korlátját jelentik a matematikai
módszerek, egyenletrendszerek megoldásának matematikai korlátai. A jelenlegi
matematikai módszerek csak néhány-változós egyenletrendszerek megoldását
teszik lehetővé, miközben az időtényező figyelembevétele parciális
differenciálegyenletek bevonásával komoly nehézségekkel jár, vagy egyenesen
lehetetlen (Székely, Cs. 1996, 135p.). A különböző egyenletrendszerek
megoldhatóságának határait a következő összefoglaló táblázat tartalmazza:
1. táblázat:

Egyenletek alkalmazásának korlátai

Az egyenlet
Típusa
algebrai egyenlet
közönséges
differenciálegyenlet
parciális
differenciálegyenlet
*
**

Lineáris egyenletek
egy
egyenlet

néhány
egyenlet

Sok
egyenlet

triviális

könnyű

TL*

könnyű

nehéz

TL

nehéz

TL

L

Nem lineáris egyenletek
egy
egyenlet
nagyon
nehéz
nagyon
nehéz

néhány
egyenlet
nagyon
nehéz

sok
egyenlet

L

L

L

L

L

L**

Többnyire Lehetetlen
Lehetetlen

[Székely, Cs. 1996, 136p.]
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4.2.2. LP programok
A Lineáris Programozás a 60-as évektől máig alkalmazott, kvantitatív analitikus
matematikai, optimalizáló modellek közé tartozik, mely gyakorlatát tekintve determinisztikus és statikus. (Részben dinamikus modellezésre is van lehetőség.) A matematikai modellek megalkotása során cél az erőforrások, az inputok és outputok
közötti összefüggések pontos, valósághű matematikai megadása és az így kapott
feltételrendszer előre meghatározott célfüggvényekkel történő kiértékelése. A feltételrendszer és a célfüggvény együttes kiértékelhetősége esetén a modell megadja az
optimális, vagyis a célfüggvénynek megfelelő legjobb extremális (szélsőérték)
megoldását. A célfüggvények kérdéskörével a „racionális döntéshozó célhatékonysága” című alfejezet foglalkozik. A lineáris programozási modell eredményesen alkalmazható, ha jól strukturált adatbázissal, világos optimum-kritériummal rendelkezünk és a modell-összefüggéseket is sikerül olyan mértékben „degradálni” (egyszerűsíteni: aggregáció, elimináció), hogy az matematikailag megoldható legyen.
Az LP modell általános megadása a következő:
1. egyenlet: Az LP feladat általános feltétele
n

∑ aij x j ≤ bi

vagy

j =1

n

bi − ∑ aij x j ≥ O

[1 ≤ i ≤ m]

j =1

n

extremális ∑ c j x j
j =1

Operáció kutatás munkafázisai:
probléma, illetve rendszerelemzés,
modellszerkesztés,
számítógépes megoldás,
modell ellenőrzés,
modell eredményeinek bevezetése a gyakorlatba.
4.2.3. Project módszerre épülő programok
A Project módszer az 50-es években kidolgozott olyan hálótervezési módszer,
melyben az önálló, de egymással kapcsolatban lévő részfolyamatok operatív tervezését lehet végezni. A megválasztott kritériumtól függően a kiértékelés lehet optimalizáló vagy sem. A grafikusan tervezett hálót klasszikusan időre ütemezik, de
lehet a felhasznált erőforrásokra, vagy azok költségére is tervezni. Ez utóbbiakat
nevezik erőforrás-allokációs illetve hálós költségtervezésnek.
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A project módszer lépései a következők:
Hálószerkesztés, mely a tevékenységek (nyilak), és a különböző
tevékenységek hatására bekövetkező események (körök, csomópontok)
felderítése, és a függőségi rendszerben történő irányított, hurok és kör
mentes, kronologikusan felépített gráfban történő elrendezése. Az így
kapott hálók lehetnek idő, tevékenység és esemény orientált hálók.
Háló kiértékelése több módszer szerint történhet. Időtervezéskor a teljes
feladat legrövidebb időtartamának meghatározása a cél, beleértve a részfolyamatok időszükségletét és az időtartalékokat. Kétfajta módszere, a CPM
(Critaical Path Method, Kritikus Út Módszer) a determinisztikus tervezéshez, és a PERT (Program Evaluation and Review Techique,
Programellenőrző és Kiértékelő Technika) a sztochasztikus tervezéshez.
Költségtervezéskor minden tevékenység esetén egyedi költségfüggvényt
definiálunk, mely a felhasznált erőforrások költségéből és a késlekedés
költségéből tevődik össze. A feladatban kereshetjük az adott idő alatti
legkisebb költséget (időkorlátos feladat), vagy kereshetjük adott költség
mellett a legrövidebb idejű megoldást (költségkorlátos feladat). Az előző
módszerekben is és az erőforrás-allokációs feladatokban is a tevékenységek akkor végezhetők el, ha a tervezett időben a megfelelő
erőforrás-kapacitás rendelkezésre áll. Ha az erőforrás nem áll rendelkezésre (ütköző tevékenység), akkor esetleges költségnövekedéssel a
tevékenység eltolható a tartalékidőben. Ha nem áll rendelkezésre elég
tartalékidő az erőforrás eléréséhez, akkor a teljes folyamat hossza fog
növekedni és az adott tevékenység a kritikus út részévé válik.
A Project módszer különlegessége, hogy az elkészült háló folyamatos működési
kontrollt, operatív beavatkozási lehetőséget és azonnali újraértékelést is lehetővé
tesz, ilyen értelemben rokonságot mutat a Tranzakció Követő Rendszerekkel.
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4.3. TISZTÁN INFORMÁCIÓS RENDSZEREK
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5. ábra:

Az információs rendszerek kapcsolatrendszere

Ha a számítástechnika eszközeivel tisztán csak az információ-ellátottságot akarjuk növelni, akkor az ábra alsó felében elhelyezkedő rendszereket kell használnunk
(Lásd:5. ábra:). A passzív döntést támogató rendszerek közé tartoznak mindazok a
rendszerek, amelyek a megfelelő szintű informáltság elérésében a nagy tömegű
adatok gyűjtésében, feldolgozásában játszanak szerepet. Ide sorolnám az Adatszolgáltató Rendszereket (Data Support Sytems, DS), magukat az adatbázisokat, a statisztikai elemző rendszereket, melyek ráépülnek az adatszolgáltató rendszerekre,
vagy az adatbázis rendszerek és a statisztikai rendszerek szoros kapcsolatából kialakuló összefüggés kereső rendszerek egyszerűbb változatait, melyet az angol elnevezés nyomán „Adat Kinyerő Rendszereknek” nevezhetnénk (Data Mining
Systems, DMS). Ide tartozik továbbá az Internet (World Wide Web, WWW),
mely egyszerűbb, vagy bonyolultabb formában segíti az információk összegyűjtését, feldolgozását. Az Információs Technológia (IT) adatcsere funkciójára összpontosít az EDI (Electronic Data Interchange – Eleketronikus Bizonylat Csere). A
tárgyalt csoportba tartoznak továbbá az Információs Rendszerek gyűjtőnévvel ellátott, rendkívül sokféle rendszert egyesítő nagyobb halmaz olyan változatai is, melyek funkciói nem mennek túl az informáltsági szint növelésén. Ilyenek a következők: TPS (Transaction Processing Systems), OAS (Office Automatization
Systems), EIS (Executive Information Systems).
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Mindezek a rendszerek fő jellemzője tehát, hogy különböző összetételben csak
adatokat, információkat szolgáltatnak, miközben az „értékelés” az emberi agyra
hárul. Az ilyen döntési folyamatban a technikai eszközök csupán kiegészítései az
emberi ítélet kialakításnak (vö. Holsapple, C. W- Whinston, A. B. 1987). A
döntéshozás szempontjából passzív információs rendszernek minősülnek az
alábbiak:
4.3.1. Internet, vagy Világháló (World Wide Web, WWW)
Az Internet kialakulását a számítógépes hálózatoknak köszönheti. Az Internet
őse a 60-as években született az USA-ban a U.S. Defence Department’s Advanced
Research Projects Agency (ARPA) irányításával és finanszírozásával. A katonai
céllal létrehozott hálózat célja a katonai biztonság volt. A biztonság miatt az egész
hálózatot decentralizáltan építették fel. Az építési elv lényege: az egymással kapcsolatban álló, de egyenrangú és saját címmel rendelkező számítógépek, valamint a
csak kapcsolatok fenntartását szolgáló kiegészítő számítógépek (gateway-ek,
rooter-ek, csomópontok, kapcsológépek) hálózatba kapcsolása volt. Az adatokat
„csomagokba” illesztették, amelyek tartalmazták a feladó és a címzett gép pontos
címét. Ha egy ilyen hálózatba kötött gép csomagot kap, akkor megnézi, hogy mi az
ami neki szól, azt megtartja, majd a többit tovább küldi az általa legjobbnak vélt
irányba. A csomagok tehát ide-oda utaztak a számítógépek között előre meghatározott útvonalak nélkül. Az ARPANet néven kiépült rendszer nagyon gyorsan népszerű lett. A 70-es években az ARPA segített a különböző protokollok kifejlesztésében, így a különböző típusú számítógépek összekötése sem okozott további gondot. Az Internet nevét is az „interworking” szóból kapta. Az Államok kormánya is
felismerte a lehetőségeket és a katonai hálózat leválasztása után, megkezdték az
egyetemeken és kormányzati intézményekben az új rendszer kiépítését, amit
information superhighway-nek (információs szupersztrádának) keresztelték el.
A rendszer az adatokon túl lehetővé tette nem csak szövegek, hanem hang és
kép, videó és ezek kombinált lehetőségeit kiaknázó multimédia források közvetítését is (lásd bővebben: „hypermedia, multimédia-publishing”, Gyenge, B. 1997).
Az Internet szerepe a döntéshozás során elsősorban az informáltsági szint növelésében van. Az információ-kezelés alapfunkciói az információk gyűjtése, tárolása,
előfeldolgozása, megjelenítése együttesen érvényesülhet a WWW-n keresztül. A
döntéshozás lépéseinek klasszikus modelljében az információszerzés megelőzi a
probléma felismerését. Más szerzők a probléma azonosítása után tüntetik fel a
szükséges információk begyűjtést. A valósághoz akkor járunk a legközelebb, ha az
információszerzés szakaszát két szintre bontjuk (lásd 6. ábra. ). Az első szinten
általánosabb információk beszerzése történik, melyek lehetővé teszik a probléma
felismerését. Az információk beszerzésének második szintje a probléma felismerését követi, de az előző szinthez viszonyítva annál sokkal specifikusabb, és a felismert problémára irányuló információk beszerzését jelenti.
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A.) általános információk gyűjtése I.
B.) probléma felismerés, cél megfogalmazása
C.) specifikus információk gyűjtése II.
D.) döntési kritérium meghatározása
E.) döntési alternatívák kidolgozása
F.) optimális alternatíva kiválasztása
G.) döntés operatív intézkedésekre bontása, végrehajtás
H.) következmények, mérése elemzése

6. ábra.

Az információszerzés két szintje ( A.) és C.) ) a döntési folyamat lépéseiben

[Saját szerkesztés, Szakál, F. 1998 nyomán]

Az Internet információszolgáltató szerepe mindkét fenti igényeinek megfelel.
Az Internet, mint speciális személyre szabott média olyan általános információkat
nyújthat, mint például tőzsdei információk, támogatások, tendenciák, trendek, várható hatások, termelési információk, piaci információk, versenytársakkal kapcsolatos fenyegetettségek, lehetőségek stb. A specifikus információk általában Internetre
telepített speciális célrendszereken keresztül érhetők el. (Általában belépési és
használati díjjal terhelt szolgáltatások.) A mezőgazdasági szaktanácsadók számára
a következő előnyöket biztosíthatja az Internet:
gyors, olcsó és kényelmes kapcsolattartási lehetőség, akár a világ más
tájain élő szakemberekkel (elektronikus levelezés, az e-mail );
a levelezési listák, hírcsoportok egyfajta szakértői „közösséget” reprezentálnak;
a World Wide Web (WWW) multimédiás oldalain számtalan szakmai
anyaggal, adatbázissal és potenciális üzletfelek információival találkozhat
a felhasználó.
A hálózat kialakulásának lényegéből következik, hogy a felhasználó a
legnehezebb feladat elé a számára fontos anyagok lelőhelyének felkutatásakor áll.
Két megoldás kínálkozik azonban a nehézség kezelésére: egyrészt különböző szakcímjegyzékek (link-gyűjtemények), másrészt a keresőgépek (AltaVizsla.hu, ..stb.)
használata.
Az agrár-ágazat információs hiányának csökkentésére, olyan regionális üzleti és
szaktanácsadási információs bázisok kiépítésre van szükség, amely képes a termelőkkel és az ágazat többi szereplőjével történő közvetlen kapcsolattartásra és emellett rendelkezik az információk gyűjtéshez, feldolgozáshoz, elemzéséhez és továbbításához szükséges szakmai, személyi és informatikai háttérrel.
28. oldal

Az Internet izgalmas új felhasználási területét jelenthetik olyan új rendszerek
fejlesztései, melyek nem csupán az információ ellátottság növelésében játszanak
szerepet. Ezen új törekvések egyik útját képzik a már meglévő rendszerek
(Integrált Menedzsment Információs Rendszerek, Szakértői Rendszerek, On-line
tudástranszfer rendszerek stb.) „web-esített” változatai, illetve teljesen új
megoldásokat létrehozó, de felépítésüket tekintve mégis hibrid rendszerek
(amelyek vegyesen alkalmazzák különböző rendszerek egyes elemeit). Az
ismertetett rendszerekre vonatkozó előnyök és tulajdonságok mellett az
interaktivitás, on-line üzemeltetés, megosztott rendszerek, erőforrások és
tudásbázisok olyan új dimenziókat nyitnak, melyek az elkülönült célorientált
rendszerekből hiányoznak (Pásztor, M.Zs. – Pitlik, L. – Popovics, A. 1999
„Induktív on-line szakértői rendszerek”).
Végül nézzünk néhány példát a Web-es információs rendszerek leggyakoribb
típusaira. A legismertebb és legegyszerűbb, legszélesebb körben alkalmazott lehetőség a mezőgazdasági témakörben működő levelezési listák, elektronikus folyóiratok. További lehetőséget jelenthetnek a kormányzati szervek és egyetemek
egyre bővülő információs oldalai. Dinamikusan fejlődő és ígéretes területet jelent
az üzleti adatbázisok, tudásbázisok, alkalmazások Internetes változatai. A jelenleg
létező fejlesztő-eszközök még csak korlátozott mértékben teszik lehetővé komoly
alkalmazások Internet alapú fejlesztését, de a tendencia egyre inkább erősödik
(lásd: Oracle, SAP, …stb.).
4.3.2. Adatbázisok, adatszolgáltató rendszerek
(Data Support systems, DS)
Az adatbázisok felépítése az információk megszerzésének alaptechnikái közé
tartozik. Az említett alaptechnika azonban egyben a legrégibb technikát is jelenti.
Az ember természetes igényei közé tartozik, hogy tevékenységéről információt,
vagyis adatokat gyűjt és azokat adatbázisba rendezi. Statisztikai adatbázisok már
akkor is léteztek, mikor az elektronikus és számítástechnikai rendszerek még az
emberek képzeletében sem léteztek. Az adatbázisok tehát minden esetben valamilyen strukturált adathalmazt valósítanak meg. Az adatbázisok azonban nem létezhetnek az adatok kezelését végző kiegészítő komponensek nélkül, így a klasszikus
adatrendszerek, vagy adatbázis-rendszerek részei rendszerint a következők:
Adat kinyerő alrendszer, amely valamiféle input csatornát jelent, mely
adatok fogadására alkalmas. Magában foglalhatja a legegyszerűbb adatfelviteli (kézi adat rögzítés) egységeit, csakúgy, mint a bonyolultabb mérő,
elemző, automatikus rögzítő, monitorozó alrendszerek összetett egységeit.
Adat tároló alrendszer, ez a tulajdonképpeni strukturált adatbázis, mely
előre meghatározott szintaktikai és szemantikai szabályok segítségével
értelmezhető, illetve használható.
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Adat manipulációs alrendszer, mely a tárolt adatok módosítása helyesbítése illetve aktualizálása érdekében elengedhetetlen része az adatrendszereknek. Konkrét megvalósítása jogosultsági szintek meghatározását teszi
szükségessé.
Adat megjelenítő, „vizualizáló” alrendszer, az adatok információvá válását segíti elő, egyfajta „interface” az adatbázis és a felhasználó között. A
számítástechnika segítségével a lehetőségek szinte kimeríthetetlenek, az
interakciós szint a puszta adatlistákhoz, táblázatokhoz képest, a vizuális
megjelenítések különböző fajtáival egyre magasabbra emelkedik.
A fejlett adatbázis-kezelő rendszerek (Adatbázis-kezelő Rendszerek, Data Base
Management Systems DBMS) kialakításának három fő elve a következő:
nagyméretű adatbázisok, nagyszámú felhasználó által egyidőben való
használata;
adat-függetlenség;
fizikailag különböző helyeken tárolt (úgynevezett elosztott, vagy osztott)
adatokhoz való hozzáférés.
E rendszerek egyszerre több felhasználó, vagy többféle alkalmazói program
számára központi helyen, redundancia-mentesen tárolják és hatékony
mechanizmusokkal, szolgáltatásokkal biztosítják az adatok (el)osztott kezelését.
Az új keletű adatbázis-kezelő rendszerek egyre gyakrabban egészülnek ki, a
felsoroltakhoz képest további rendszerekkel, melyek az adatok mélyebb szintű
feldolgozását teszik lehetővé, illetve az adatokat úgy csoportosítják, hogy azok a
mind jobb felhasználást tegyék lehetővé. Az ilyen adatbázisokat, adatrendszereket
nevezzük Inelligens Adatbázisoknak (Intelligent Data Base Systems, IDS), melyek
fő jellemzője, hogy igazodnak a felhasználó igényeihez. A feldolgozás célorientált
és az alapstatisztikai módszereken ritkán megy túl. Hasonlóan újszerű megoldást
jelentenek a nemrég megjelent Objektumorientált Adatbázisok, (Objectoriented
Data Base, ODB2), melyek lényege, hogy az adatokkal együtt funkciókat (adatokhoz szorosan kapcsolt eljárásokat) is tárolnak, így adat és eljárás szoros
egységét hozzák létre. Az említett eljárások az adatokhoz nagyon szorosan
kapcsolódó tulajdonságok megvalósulását vezérlik (pl.: testmagasság - növekedés,
helyzet - mozgás).
Az utóbbi két rendszerrel kapcsolatban megjegyzendő, hogy átmenetet képezhetnek a Management Információs Rendszerek (MIS) felé. Szoros kapcsolatukat az
is jellemzi, hogy fogalmi elkülönítésükben csupán az játszik szerepet, hogy az
adott rendszerben milyen mélységben jelennek meg a döntés-előkészítés és a fel2

Nem azonos az ODBC (Object Data Base Conection) rövidítéssel, ami egy programozási
gyakorlat és programok közti kommunikációs szabvány.
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használó igényei. Az összetettebb rendszereket már inkább a Management Információs Rendszerekhez soroljuk.
Az adatrendszerekkel kapcsolatban fontos megemlíteni az úgynevezett „adatbányász rendszereket”. Elfogadott magyar elnevezés nem lévén gyakran használjuk
az elnevezés angol megfelelőjét a Data Mining System és Knowledge Diskovery
in Databases (Gábor, A. 1997). Ezek olyan adatrendszerek, melyekben a hangsúly
az adatok speciális eszközökkel történő tovább feldolgozásán van. A feldolgozás
során a primer adatokból sűrített információtartalommal rendelkező szekunder
információkat kapunk. A szekunder információk feltárásának több szintje is elképzelhető:
Az előre ismert, többnyire egyszerű képleteken alapuló mutatószámképzés
(melyek önmagukban csak ritkán segítenek konkrét döntéseket hozni, pl.
egy férőhelyre jutó jövedelem, vagy mozgóátlag stb.). Ez a legegyszerűbb
adatfeldolgozási szint gyakran előfordul az intelligens adatbázisokban és
szerepel csaknem minden Menedzsment Információs Rendszerben.
Az előre nem ismert, de célfüggvénnyel többé-kevésbé körülírható
jellemzőkkel bíró, rejtett összefüggések megtalálása a tulajdonképpeni
data-mining rendszerek részei. Előfordulhatnak bizonyos Menedzsment
Információs Rendszerekben.
A harmadik, és egyben legmélyebb feldolgozást jelentő szint, amikor az
eljárások az előző esethez hasonlóan korábban nem ismert összefüggéseket
derítenek fel, de a kapott összefüggések nem, vagy csak kevéssé
magyarázhatók matematikai, logikai úton. Ezek a rendszerek a
Mesterséges Intelligenciájú rendszerek közé tartoznak. Ilyen algoritmusok
a genetikus és evolúciós algoritmusok, neurális hálók és függvény
generátorok. Ezekkel az eljárásokkal nagymennyiségű adat gyors, automatikus feldolgozására van lehetőség.
4.3.3. Eleketronikus Bizonylat Csere (Electronic Data Interchange)
A mezőgazdaságban több évre tekint vissza az EDI (Electronic Data
Interchange – Eleketronikus Bizonylat Csere) rendszerek fejlesztése és alkalmazása. Az EDI rendszerek speciális célja az adatáramlás adathordozóváltás nélküli
lehetővé tétele. Az elektronikus médiák megjelenésével egyidejű problémát jelent
az információk, adatok átvitelének kódolása. Mint tudjuk a számtalan különböző
Tranzakcó Követő és Feldolgozó Rendszerek, Információs Rendszerek, stb. adatai
erősen rendszerfüggők, vagyis saját környezeti elemeitől nem elválaszthatók, még
azonos számítógép platform esetében sem. A probléma megoldására egy olyan
rendszer alkalmas, mely strukturált üzleti vagy közigazgatási adatok egyezményes
szabványok szerinti, elektronikus úton történő cseréjét valósítja meg, küldő és
fogadó számítógépek között. Egy ilyen rendszer úgy jöhet létre, ha egy mindenki
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által elismert köztes formátumot iktat be az adat-kommunikációba. A különböző
rendszereknek tehát elég ismerni egytelen adatcsere szabványt, mind küldő, mind
fogadó oldalon. Ez a megoldás a papíralapú adatcsere kiváltása mellett jelentős
költség-megtakarítást és jobb hozzáférést, azaz hatékonyabb asszociációs folyamatokat teremt. A nyilvántartás és kommunikáció rendszerbe foglalása segít elkerülni
a redundanciát (többszörös adatbevitelt), mely nem csak költségoldalon, hanem az
adathitelesség terén is nagy előrelépést jelent.
Az EDI a globális integráció igénye következtében, az ENSZ-ben került kidolgozásra és elfogadtatásra, — melyet már az EU is elfogadott — az EDIFACT
(Electronic Data Interchange For Administration Commerce And Transport)
globális szabványrendszer alapján. Szabványrendszerét jegyzékek formájában az
ENSZ/CEFACT központ teszi közzé. Ebben a számítógép platformoktól, programnyelvektől, és alkalmazásoktól független kommunikációban az elektronikus
médiák csak eszközei, hordozói az EDI információknak. Definíció szerint az
EDIFACT: „Strukturált adatok átvitele, rögzített üzenetszabványok alapján, egyik
számítástechnikai alkalmazásból a másikba, elektronikus úton, minimális emberi
beavatkozással”.
Hollandiában például az EDI-NRS alkalmazásban egy nemzeti adatbázis
működik és nyújt szolgáltatást a farmerek számára a regisztrációs adatok,
tejtermelési adatok, típus csoportosítások, tenyészértékbecslés és egyéb információszolgáltatással a szarvasmarha tenyésztés területén. Az EDI rendszeren
keresztül 1991 óta elérhető információk alapvetők a farm menedzsment számára.
Az EDI-I&R rendszer az Európai Unióban a szarvasmarhákra kötelező azonosító
és regisztráció megvalósítását szolgálja, de sertéspiaci és virágpiaci területen
Nagy-Britanniában és Hollandiában is működnek elektronikus kereskedelmi
rendszerek (Herdon, M. 1998).
Az EDI legfontosabb alkalmazásai a következő feltételeket igénylik:
Rendszeresség, folyamatos üzleti kapcsolat esetén (beszállítók, termeltetés, felhasználás).
Azonos típusú információk cseréje, valamely gazdálkodási, irányítási,
vagy adatgyűjtési környezetben stabil adatszerkezettel.
Tömeges információ-továbbítás, az információk sorozatos megismétlési
kényszere során fellépő „input”-hiba, és a redundancia elkerülését teszi
lehetővé.
Többirányú, különféle alkalmazások közötti információátadás egyszerűsítése és automatizálása esetén, miközben a már meglévő alkalmazott
rendszerek kommunikációs képességeivel szemben támasztott igények is
egyszerűsödhetnek.
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Az információs igények újraszerkesztése esetén a rendszer rekordszerkezete egyszerűen bővíthető, csökkenthető, nem feltétlenül kell a
kommunikációs kapcsolat minden pontját változtatni, átprogramozni.
Nyelvi függetlenség igen nagy előnyt jelent a külföldi adatkapcsolatok
megvalósítása esetében.
4.3.4. Információs Rendszerek (Information Systems, IS)
Az Információs Rendszerek egy gyűjtőfogalom, mely igen sokféle rendszert
foglal magába. E rendszertípusok kialakulása a 60-as évektől indult és ma is tart.
Ma már rendkívül sokféle rendszer tartunk számon, melyek mind jellegük, mind
megoldásuk szerint újabb kategóriákba sorolhatók. Ezeket a technológiákat Turban
(1990) Menedzsmentet (vezetést) Támogató Rendszereknek (MSS – Management
Support Systems) nevezte. Ma már szükségessé vált ezen sokrétű rendszerek elkülönítése, csoportosítása. Véleményem szerint kézenfekvő csoportosítási lehetőséget
adnak az egyes rendszerek alkalmazási területei (lásd: TPS, OAS, EIS, OLAP,
MSIS, GDSS ).
Az Információs Rendszerek egy része a fent említett rendszerekhez hasonlóan
nem javasolnak döntési lehetőséget, és Mesterséges Intelligencia megoldásokat
sem tartalmaznak. Tipikusan ilyen rendszerek a már említett TPS (Transaction
Processing Systems), OAS (Office Automatization Systems), és az EIS (Executive
Information Systems) rendszerek nagy része. A gyakorlatban ezek a rendszerek az
adott szakterület felhasználói igényei szerint a vezetői szintekhez igazodó információk sűrített kezelésére alkalmas rendszerek, melyek elősegítik a döntéshozást.
Az Információs Rendszerek (Information Systems, IS) további részei viszont
átmeneti zónában helyezkednek el a Mesterséges Intelligenciák felé. Léteznek
olyan Információs Rendszerek is, melyek a beépített tudásbázisuk segítségével inkább az aktív döntést támogató rendszerek közé tartoznak (3. ábra:). Ez utóbbi
rendszerek bemutatását rendszerezési okokból az Átmenti Rendszerek címszó alatt
fejtem ki bővebben.
4.3.4.1. Tranzakció Követő és Feldolgozó Rendszerek, TPS
(Transaction Processing Systems),
A Tranzakció Követő és Feldolgozó Rendszerek a termelési vagy üzleti folyamathoz szorosan kapcsolódó Információs Rendszerek, melyek elsődleges feladata
a termelési folyamatok adatainak rögzítése, tárolása, esetleges vezérlési feladatok
(működési kontrol) ellátása. Szinonim elnevezésnek tekinthető az Operatív Menedzsment Információs Rendszer (Operativ Management Information Systems,
OMIS — magyar megfelelő: OMIR), melyben az operatív jelző a termelési folyamatok nyomon követésére utal.
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A rendszerek fenti elnevezései későbbi keletűek, de az ilyen típusú eszközök
megjelenése már a számítástechnika kezdetétől fogva tart, különös tekintettel az
ipari alkalmazásokra. A mezőgazdaságban, annak összetett jellege folytán a termelők részéről szintén egyre nagyobb az igény arra, hogy a termelési folyamatokat
pontosabban kövessük nyomon. A számítástechnika eszközei ebben a feladatban is
segítséget nyújtanak. Napjainkra a gazdasági folyamatok naprakész nyomon követése egyre pontosabbá válik, miközben az igény a mezőgazdasági termelési folyamatok nyomon követésében is határozottan megjelent (Györök, B. – Székely, Cs. –
Kovács, A. 1999, OMIR99). A Tranzakció Követő és Feldolgozó Rendszerek két
alaptípusa: a gazdasági, ill. pénzügyi folyamatokat követő és a termelési folyamatokat követő rendszerek mind az iparban, mind a mezőgazdaságban megjelentek. A mezőgazdasági folyamatok esetében azonban az igények pont fordított
helyzet alakítottak ki, mint az iparban. Míg az ipari folyamatok esetében kezdetben
elsősorban a termelési folyamatok nyomon követése („irányítási, vezérlési rendszerek”) volt a fő feladat, és csak később jelentek meg a gazdasági folyamatok
nyomon követésére alkalmas rendszerek, addig a mezőgazdasági termelés során
először a gazdasági folyamatok nyomon követésére alkalmas rendszerek jelentek
meg először, és csak később a termelési folyamatok nyomon követésére alkalmas
rendszerek. Vélhetően a mezőgazdaságban azért alakult ki a fordított helyzet, mert
a mezőgazdasági tevékenység folyamatai igen összetettek, egymással bonyolultan
kapcsolódnak, és azok sok bizonytalan tényezővel terheltek. A másik ok az lehet,
hogy a mezőgazdasági termelés kevéssé rendelkezik olyan tőke-akkumulációs képességgel, hogy a speciális mérő, adat-szolgáltató, adatkinyerő, információs berendezéseket finanszírozni tudta volna, így a felmerült technikai igények kiépítésére
csak lassan nyílik mód. A mezőgazdasági folyamatok követésének integrált
szemlélete a jelen kutatások kereszttüzében áll.
A Tranzakció Követő és Feldolgozó Rendszerek funkciói a következők:
napi üzletmenettel kapcsolatos gazdasági és/vagy termelési adatok
gyűjtése és tárolása,
manuális input lehetőséggel, vagy speciális adatkinyerő, adatszolgáltató
rendszerekkel áll kapcsolatban, azokat vezérli,
a magasabb szintű rendszerek adatbázisát készíti elő,
egyszerűsített monitorozó, felügyelő lehetőségeket is megvalósít.
4.3.4.2. Irodaautomatizálási Rendszerek (Office Automatisation System OAS)
Az Irodaautomatizálási Rendszerek kialakulása a 70-es évekre tehető. Fejlesztésük a Tranzakció Követő Rendszerekhez hasonló igényekből kiindulva jött létre,
de itt a fő motivációs tényező az irodai folyamatok, az ügymenet nyomon követése,
automatizálása, az irodai kommunikáció felgyorsítása volt. A nagyobb cégek ese34. oldal

tében az irodai és adminisztrációs tevékenység bonyolulttá válása, összekapcsolódott a bizonylati ügymenet kezelés automatizálásának igényével.
Az automatizált irodáról akkor beszélünk, ha az irodai ügymenet elektronikus
formában, bizonyos mértékig önműködő módon alakítjuk ki.
Az automatizált irodában az irodai rutinfeladatok megoldására integrált elektronikus rendszert alkalmazunk. Az elektronikus iroda főbb tevékenységének
területei a következők:
adminisztrációs munka, tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szervezési
információk, vezetési információk áramlása,
csoportmunka segítése,
dokumentációk, iratok, bizonylatok (gazdasági tevékenység kötelező
dokumentálása), kezelése,
ügyvitel nyomon követése (dokumentumok, bizonylatok útja),
vállalaton belüli (intranet) és vállalaton kívüli (Internet) üzleti
kommunikációs feladatainak összekapcsolása és ellátása.
Mindezeket a tevékenységeket együtt speciális néven ügymenetnek nevezzük.
Az ügymenet a fenti területek közé tartozó tevékenységek sorozatából áll, melyek
lehetnek szigorú szabályok szerint kötött tevékenységek — ilyenek a bizonylatok
kezelésére vonatkozó szabályok — míg más tevékenységekre nem vonatkoznak
kötöttségek — ilyenek a kommunikációs és adminisztrációs tevékenységek. Az
Irodaautomatizációs Rendszerek így jellemzően kettős szerkezetűek, szoftver és
hardver tekintetében részben nyílt rendszerek. Az automatizált iroda három fő
alapeleme a következő:
eszközök (hardware),
alkalmazott programok (software),
és az alkalmazott információ kezelési módszer.
Az irodai elektronikus ügymenet feladatai különböző számítástechnikai feladatok köré csoportosíthatók, ilyenek például: az elektronikus bizonylatok kezelése
(ügyirat felvitel, elektronikus iktatás, tárolás, archiválás, továbbítás módosítás, előkeresés), dokumentumszerkesztés, (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, kiadványszerkesztés), digitális képkezelés (szöveg és kép szkennelés, ábra és kép készítés,
kezelés, elektronikus aláírás), elektronikus kommunikáció (chat, notice-board,
mailing list, e-mail, telefax, video-konferencia rendszer), egyéni és csoport naptárak kezelése (a személyes foglaltság naptár szerinti kezelése, szűkös erőforrások,
pl. iratmásoló foglaltságának naptározása, automatizált szabad időpont egyeztetés).
A fenti feladatok mindegyikére igaz, hogy a vállalati és ügymeneti hierarchiának
megfelelő, széleskörű biztonsági rendszerek, többszintű hierarchizált jelszavas védelmek egészítik ki. Például a dokumentumok prioritásokkal együtt tárolódnak.
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Az Irodaautomatizációs Rendszerek nyílt rendszerek, mert az elektronikus feladatok megoldására használhatjuk megszokott, „kedvenc” szoftvereinket. Az OAS
Rendszerek feladata a hagyományos irodai rendszerek integrálása, kliens-szerver
típusú egységes keret-rendszer megvalósítása.
Az Irodaautomatizálási Rendszerek felépítésének rendszereit négy alap
csoportba foglalhatjuk (Adamcsik, J. 1998):
Irodai programok: Ide tartoznak azok a programok amellyel az egyes
irodai tevékenységek végrehajthatók. (Office programok, képfeldolgozó
programok, egyedi alkalmazások.)
Groupware eszközök: Ebbe a körbe a csoportmunkát és a kommunikációt
támogató programok tartoznak. (Hálózat és Internet hozzáférés, elektronikus levelezés, fax, EDI, csoportnaptárak.)
Irodai dokumentum (irat, bizonylat) és adatkezelő rendszer: Az irat és az
adattárolást megvalósító és segítő programok. (Irattárolás, archiválás, iktatás, adatbázis-kezelés.)
Workflow rendszer: Ügymenetkezelést megvalósító, követő programok.
(Ügymenetvezetés, eseménykövetés, naplózás.)
4.3.4.3. Felsővezetői Információs Rendszerek, EIS
(Executive Information Systems)
Az EIS születésének körülményeit jellemzi, hogy a 80-as évekre a rendszerfejlesztők már konfrontálódtak az átfogó problémamegoldó rendszerek (lásd: Általános Problémamegoldó Modellt, GPS) megvalósíthatatlanságot jelentő korlátaival,
sőt a sokkal kisebb igényekkel induló, de mégis túl nagy akadályokba ütköző
átfogó információs, döntéstámogató rendszerek komplexitásával. Ezekből a
tanulságokból kiindulva az EIS feladata a MIS átfogó koncepciójával szemben
olyan adatok gyűjtése, majd ezek feldolgozása, úgy, és olyan formában való megjelenítése, hogy egy-egy vezetői szint, szűk döntési terület hatékonyságágának növekedését elősegítse. Az információkban rejlő veszélyek, lehetőségek az intézkedések és akciók szükségszerűségének felismerése és mibenlétének meghatározása továbbra is szigorúan emberi feladat marad. Egy EIS-projekt nem más, mint a Data
Support tipikus, célorientált, vezetők számára készülő esete. Az adatfeldolgozási
szint nem megy túl az általános jellegű adatfeldolgozás (mutatószámképzés,
összegzés, átlagok, statisztikai módszerek, grafikus összehasonlítás) módszerein.
Az EIS projektek kulcsszavai tehát (Herdon, M. 1998): adatkezelési rugalmasság,
komplexitás redukálása, átláthatóság növelése.
Az EIS projektek célrendszere, a feladatkörből csak egy relatíve kis, ámde jól
átlátható szeletet ragad ki, jól meghatározott, strukturált problémák megoldásához
nyújt segítséget. Az EIS általános feladatkörei a következők:
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tetszőlegesen csoportosított adatok lekérdezésének lehetővé tétele, esetlegesen a kívánt részletek pontosítása a központi adatbázisból,
a lekérdezés, és az átfogó áttekintés idejének gyorsítása, minél
alacsonyabb szintre szorítása, hogy az elemző felhasználó asszociációs
képességeit megőrizze, illetve magasabb szintre hozza, (szigorúan a
menedzserek információigényére összpontosít),
előre definiált jelentéseket készítenek rendszeres időközönként, igény
szerint vagy különleges események bekövetkezésekor,
a papír alapú információ-kezelés lehetőségeit meghaladó áttekinthetőség
biztosítása képernyőre alapozott módszerekkel,
alacsonyabb informatikai ismeretszint szükségének biztosítása a
rendszerrel dolgozó alkalmazottak körében (adatfeltöltés, nyilvántartás,
egyszerűbb számítások végzése), tehát bérszínvonal csökkenés, vagy jobb
kihasználtság,
létszámcsökkenés, bérmegtakarítás, elemzésre szánt idő csökkentése,
a menedzsment esetében is a közvetlen gép-ember kommunikáció
„felhasználói felület” (user-iterface) hatékonyságának fokozása.
Az alkalmazott EIS rendszerek a vezetők informáltsági szintjének növelésére
koncentrálnak, ennek megfelelően tovább csoportosíthatjuk az EIS rendszereket a
vezetői szinteknek megfelelően. A kisebb vállalatoknál a vezetők igényei alapján
csak operatív és stratégiai szintet különböztetünk meg, nagyobb cégek esetén az
egyes szintek jobban szétválnak és az operatív és stratégiai szint között taktikai
szintet is elkülöníthetünk. Az EIS rendszerek elhatárolásuk szerint minél jobban
közelítenek az összetettebb stratégiai szinthez, annál inkább az összetettebb, nem
pusztán információszerzési módszerekre támaszkodó MIS rendszerek közé tartoznak.
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4.4. ÁTMENETI RENDSZEREK
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7. ábra: Az Átmeneti Rendszerek

A duplán vonalazott rész átmeneti zónát jelöl. Az átmeneti részben a döntést támogató rendszerek és a Mesterséges Intelligenciára alapozott rendszerek részhalmazát látjuk, mely bal oldala a döntést támogató rendszerek oldalához áll közelebb. (Lásd: 7. ábra:) Ebbe a csoportba tartoznak a passzív oldalon a Szimulációs
Rendszerek, és az aktív és passzív oldalon egyaránt megtalálható (Management
Information System, MIS), illetve (Management Support System, MSS), rendszerek. Az átmeneti zóna jobboldalához a Mesterséges Intelligencia rendszerekhez
közelebb találjuk a Tudásalapú Problémamegoldó (Problem Processing Systems,
PPS) és a Szakértői Rendszereket (Expert System, ES). A Mesterséges Intelligenciájú rendszerekkel tartott szoros kapcsolata miatt ezeket a rendszereket a vonatkozó fejezetben tárgyalom.
A sokféle MSS és MIS rendszerek alkotják az Információs Rendszerek nagyobb halmazát, amelyekből a döntéshozás szempontjából, mint láttuk, egyaránt
léteznek aktív és passzív eszközök is. Az Információs Rendszerekhez képest a
Mesterséges Intelligenciájú rendszerekkel való kapcsolatukat, közelebb állásukat
az jelzi, hogy működésük során nem csak analitikus módszereket használnak,
gyakran beépített tudásbázist, vagy Mesterséges Intelligenciákra jellemző módszereket is találunk bennük. A MIS rendszerek elméleti elhatárolása fontos, ugyanis a
technikai fejlődés és a felhasználói igények felerősítették az integrációs tendenciákat a különböző rendszertípusok között. Az Átmeneti Rendszerek legfőbb jellemző38. oldal

je, hogy integráltan tartalmaznak Mesterséges Intelligenciájú és döntéstámogató
módszereket. A különböző technológiák integrált rendszerbe illesztése további szinergia hatással jár (Herdon, M. 1998).
Az átmenteti tartományra jellemző rendszer a szimuláció. A Szimulációs Rendszerek a szimulációs magban alkalmazott tudásbázis, illetve tudásreprezentációs
módszerek miatt közelebb állnak a Mesterséges Intelligenciákhoz, de valódi
döntési alternatívákat ritkán javasolnak, ezért a Szimulációs módszereket a passzív
rendszerek közé soroltam.
4.4.1. MSS és MIS (Menedzsment Support és Information System)
A Management Információs Rendszerek (MIS, Menedzsment Information
Systems, a magyar megfelelője MIR) célja: a vezetői munka támogatása. A
fogalom legtágabb értelmezése szerint olyan vezetést segítő rendszer, mely a
vezetői döntések meghozatalát bizonyos jellegű és mértékű információkkal segíti.
Egy szűkebb fogalmi meghatározás szerint, ezek a rendszerek számítógépes
rendszerek, melyek az előző céllal születtek.
A MIS rendszerek kialakulásuk során egyre többször alkalmaztak olyan
módszereket, melyek túlmutatnak az adott szakterület felhasználói igények szerinti,
vezetői szintekhez igazodó információk sűrített kezelésén. Ezek a modellek így
már a döntéstámogatás magasabb szintjén állnak, gyakran alkalmaznak
tudásbázisokat, illetve a Mesterséges Intelligenciájú rendszerekhez is közelebb
helyezkednek el. A pusztán „információs-motorokat” olyan modellek válthatják
fel, melyek lehetővé teszik a "mi van, ha?” / ”mi lesz, ha" típusú kérdések
kezelését, s ezáltal közvetlenül hozzájárulnak a döntési hatékonyság fokozásához
(adott célfüggvény esetén a lehetséges jobb megoldások felkutatásához).
Felső
vezetés

DSS
MIS

Üzleti szint
Tevékenységi szint
Termelési folyamatok szintje

8. ábra:

TPS

Az Információs Rendszerek és a vezetői szintek összefüggése
[Gábor, A. 1997 ]

Az egyes vezetői szintek információs igénye az egyes szintekben lefelé haladva
egyre részletesebb információkat igényel, melyek egyre nagyobb tömegű információt is jelentenek. Az is igaz viszont, hogy fordított irányban, azaz felfelé haladva
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viszont egyre összetettebb információkra van szüksége a vezetőknek. Az fenti ábrán (8. ábra:) megfigyelhetjük, hogy az egyre magasabb szinten hozott döntésekhez
egyre kevesebb, ugyanakkor összetettebb információval, egyre bonyolultabb eljárások igénybevételével segíthetjük elő a döntéshozást. Az ábrában alkalmazott
DSS jelölést a döntésben aktívan résztvevő döntéstámogató rendszereknek feleltethetjük meg.
Az alábbi öt pontban meghatároztam azokat leggyakoribb célterületeket,
melyekben a Menedzsment Információs Rendszerek segítségét a vezetői munka
során igénybevehetjük:
1. vezetői, termelési és döntési célok meghatározásában,
2. tervezési folyamatokban,
3. egy-egy konkrét folyamatra vonatkozó döntéshozatalban,
4. végrehajtási utasítások módjának kidolgozásában,
5. ellenőrzési folyamatokban, újabb döntések előkészítésében.
A Menedzsment Információs Rendszerek alkalmazásának és fejlesztésének a
mezőgazdaságban jelentős hagyományai alakultak ki az elmúlt évtizedekben. A
hagyományosnak tekinthető vállalati számviteli rendszerek információi azonban
több szempontból sem felelnek meg a menedzsment információs igényeinek, így
attól elkülönült információs rendszerekre van szükség. A számviteli információk a
következő okok miatt nem felelnek meg a vezető döntéshozói munkájában:
a kimutatás az adóhatóság igényeinek megfelelően épül fel („idegen
érdek”),
feladata nem a döntések információs megalapozottságának előkészítése,
hanem tényadatok szolgáltatása a hatóságok részére, előírásoknak való
megfelelés,
túl részletesek az információk,
túl sok áttekinthetetlen adat,
nincs lehetőség a jövőbeni folyamatok tervezésére,
adatainak időintervalluma sem tartamában, sem időpontjában nem egyezik
meg a vizsgált folyamat időintervallumával,
az adatok technikai és számviteli előírások miatt későn érkeznek meg,
minden adat a múltra vonatkozik.
A Menedzsment Információs Rendszereket az egyes rendszerek alkalmazási
területei szerint csoportosíthatjuk. A leggyakoribb típusok a következők:
A Tudományos Menedzsment Információs Rendszerek (Management
Science Information Systems, MSIS) célja olyan módszerek egyesítése,
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melyek biztosítják a felhasználók számára a különböző menedzsment tudományok, az operációkutatási- és a kutatásokban alkalmazott kvantitatív
módszerek alkalmazásának lehetőségét.
A jelenlegi fejlesztési törekvéseken egyértelműen meghatározható tendencia az Integrált Vezetői Információs Rendszerek (Integrated Management
Information Systems, IMIS), felé mutat. A különböző rendszertípusok
integrált fejlesztési törekvése köszönhető a felhasználói igények növekedésének és a technikai fejlődés együttes hatásának. Egyre nyilvánvalóbb,
hogy a DSS, EIS és ES rendszerek közötti integrálás növelheti a számítógépesített rendszerek minőségét és hatékonyságát (Herdon, M. 1998).
Az informatikai rendszerek fejlődési útját követve a legújabb döntéstámogató eszköztípusok az on-line elemző-feldolgozást lehetővé tevő
rendszerek (OLAP – On-Line Analytical Processing). Ezek a rendszerek a
legújabb elektronikus média az Internet lehetőségeit is alkalmazzák, hogy
folyamatosan működő, több felhasználó között megosztott, elkülönült
multidimenzionális Információs Rendszereket hozzanak létre.
A csoportos döntéstámogató rendszerek (Group Decision Support System
- GDSS), alkalmazását tekintve a fő célja a csoportos döntéshozás
elősegítése, és annak előnyeinek megvalósítása. Általában kisebb vezetői
csoport közös munkáját támogatja. Ezekben a rendszerekben nagy
hangsúlyt kapnak a speciális kommunikációs csatornák kezelései, melyek
a kapcsolat fenntartása mellett áthidalják a térbeli és időbeli korlátokat a
csoport tagjai közt. Ezeket az eszközöket az átmeneti jellegű információs
rendszerek közé soroltam, mert jelenleg ritkábban, de párosulhat összetett
elemzési módszerekkel is. A speciális kommunikációs rendszerek önmagukban csak tisztán információs rendszernek minősíthetők. Csoportos
döntéstámogató módszerek akkor alkalmazhatók eredményesen, ha az információk nagyrész kvalifikációs jellegűek és az emberi intuíció beindítása
elsődleges fontosságú, illetve a döntésekben nem vállalható az
egyszemélyben hozott döntés.
4.4.2. SZIMULÁCIÓ (Simulation, Sim)
4.4.2.1. A Szimuláció fogalom rendszere
Szimulációnak nevezett módszerrel a tudomány szinte minden területén találkozhatunk. Maga a szimuláció szó is többféle értelemben használható. A szimuláció fogalma szoros összefüggésben van a kísérlettel, de több annál, vagyis nem
egyenlő a sorozatban elvégzett kísérletek összességével. A szimuláció szorosan
összefügg, a vizsgált jelenséget leíró szimulációs modellel, a szimuláció tulajdonképpeni magjával. A leggyakrabban előforduló értelmezés szerint a szimuláció
nem más, mint egy vizsgált rendszer vagy jelenség matematikai, logikai, mechani41. oldal

kai, biológiai, vagy egyéb modelljének felépítése, és az így kapott modellen kísérletek végzése.
A szimuláció kifejezést egyaránt használjuk fizikai, biológiai, gazdasági, vagy
akár szociológiai folyamatok vizsgálati módszereivel kapcsolatban is. A közgazdaságtudományokban, így az agrár-közgazdaságtanban például a szimuláció lényege a gazdasági folyamatok matematikai modellek segítségével történő tanulmányozása. A gazdasági szimuláció a gazdasági problémák tanulmányozása, illetve
megoldása speciális matematikai modelleken végzett kísérletek segítségével.
Hazánkban a szimuláció még nem tudott széles körben elterjedni, habár
jelentőségét éppen az adja, hogy olyan területeken is alkalmazni tudjuk, ahol az
analitikus módszerek kudarcra vannak ítélve. Sok téves feltevés is létezik a szimulációval kapcsolatban (például összekeverjük a modellezéssel, vagy azonosítjuk a
Monte-Carlo módszerrel).
A szimuláció hétköznapi értelemben utánzást, tettetést jelent. Tudományos
értelmezése eltér ettől. A Larousse enciklopédia szerint:
“Valamilyen rendszeren belül az összetevők várható fejlődésének, alakulásának
számbavétele valamilyen matematikai modell segítségével.”
A legtöbb megfogalmazásban a következő alapgondolatokat vehetjük észre:
Fontos a valós és a szimulált rendszer-modell közötti különbség.
A szimuláció a valóság egyes elemeit, összefüggéseit kiemeli, másokat
elhanyagolja.
A szimuláció a valóságos rendszert utánozva, ahhoz hasonlóan reagál, a
kiemelt szempontrendszer keretein belül.
A szimuláció alkalmas a valós rendszer működésének vizsgálatára, jobb
megértésére.
A szimuláció segítségével nem létező állapotokat tudunk kipróbálni,
tesztelni, vagy megjósolni, ha az idődimenziót is figyelembe vesszük.
A szimuláció hasonlít a kísérlethez, felfogható speciális kísérletnek.
A szimuláció mindig valamilyen modellre támaszkodik, amely modell az
esetek többségében matematikai, illetve matematikai-számítástechnikai
modell.
A számítástechnikai értelmezést azért érdemes külön kiemelni, mert ma már a
modern tudomány egyik legsokrétűbb eszköze, a számítógép, ezen a területen is
nélkülözhetetlenné vált. Számítástechnikai értelemben a szimuláció olyan modellen alapuló kísérletet jelent, mely nagyrészt a matematikai modell, és a kiértékelő
számítógép segítségével történik. A számítógép és szoftver környezete, valamint a
modell egy új minőségi egységet képez, amely így szimulátort alkot. A szimuláció
szót gyakran használjuk a szimulátor szóval rokon értelemben, valójában a szimu42. oldal

látor tulajdonképpen nem más, mint egy olyan mesterséges rendszer, amely szimulációt valósít meg. A szimulátor tehát a szimuláció működtetéséhez alkalmas rendszer.
A szimuláció további jellegzetessége, hogy lényegesen változatosab, mint az
analitikus módszerek. Az esetek döntő többségében a gyakorlatban a szimuláció a
vizsgált problémáknak megfelelően egyedi megoldásokat tesz szükségessé. Mindezek ellenére a szimulációnak is vannak általánosan alkalmazható elemei és szabályai. Összefoglalva: a szimuláció nem más, mint egy célorientált modell, ami
lehet matematikai, logikai, fizikai, számítástechnikai, vagy ezek bármely kombinációja úgy, hogy a modell működtetésére, „futtatására” alkalmas feltételrendszerrel
kiegészülve kísérletek sorozatát hajthatjuk végre rajta, melyekkel a valós rendszer
feltételezett állapotait vizsgálhatjuk, valamilyen előre meghatározott céllal.
4.4.2.2. Szimulációs modellezés elvi és gyakorlati problémái
A gazdálkodók számára nagy segítséget nyújtanak olyan információs
rendszerek, amelyek segítségével tanulmányozhatják az állatállomány időbeli
változását. Különösen fontos információkat nyújthatnak azok a rendszerek,
amelyek nem csupán ex-post jelleggel rögzítik a legjellemzőbb paraméterek
változásait, hanem ex-ante vizsgálati lehetőségeket is nyújtanak. A gazdaságok
jövedelmezőségének, likviditási pozícióinak javításához elengedhetetlenül
szükséges olyan rendszerek kifejlesztése, amelyek lehetőséget teremtenek a
gazdasági döntések várható kihatásainak elemzésére, gazdasági áldozat vállalása
nélkül. Mindezekre a feladatokra alkalmas eszközt jelentenek a szimulációs
modellek, amelyek mindezen túl lehetővé teszik a ráfordítások és hozamok időbeni
alakulásának elemzését, vizsgálhatunk velük feltételezett szituációkat, vagy döntési
alternatívákat is.
A szimulációs modellek alkalmazásnak előzetes feltétele a szükséges információk gyűjtése, feldolgozása, amely terén a magyar gazdálkodók előtt jelentős
teendők állnak. Az információk megfelelő alkalmazása elősegíti a gazdálkodás
színvonalát emelő stratégia kialakítását. Vizsgálataim azt a tapasztalatot mutatják,
hogy az információk puszta gyűjtése, hagyományos eszközökkel való
feldolgozása, önmagában nem segíti elő a hibák felismerését, és kezelését
(Gyenge, B.- Illés, B. Cs. et al. 1994). Állattenyésztési példát alapul véve az
információk puszta gyűjtése nem elegendő egy tejelő szarvasmarha telep
takarmányozási és termelési szinkronjának kialakításához, vagy a két ellés közötti
idővel kapcsolatos technológiai és egyéb problémák megoldásához (Gyenge, B. et
al. 1999,1998). A következő felsorolásban összegeztem azokat a leggyakrabban
felmerülő nehézségeket, amelyek egy szimulációs modell felépítése közben
felmerültek:
1. Az információs alapadat szükséglet körének meghatározása.
2. A változtatható paraméterek köre.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Objektumorientált szemlélet alkalmazása a modellezésben.
Egyedi vagy állomány szintű modellezés.
A modell sztochasztikája.
Dinamikus modell, vagy állapotelemző modell.
Termelési, biológiai, technológiai potenciál-faktorok alkalmazása.
Fluktuáció kérdése.
A részletesség és az aggregáció összhangjának megteremtése.

1. Az információs alapadat szükséglet körének meghatározása
Az információs alapadat szükséglet meghatározása egy szimulációs modell
megalkotásának első, és egyben legfontosabb kérdése. A kérdés jelentőségét az
emeli ki, hogy már a tervezés során tudnunk kell, hogy mit várunk a modelltől,
mire akarjuk az eredményeket felhasználni. Szükséges, hogy már a munka elején
pontokba szedve megfogalmazzuk a vizsgálati céljainkat és megkeressük ezeknek
a céloknak az információs hátterét, mind input, mind output oldalon és
felhasználjuk azokat az összefüggéseket, amelyeket matematikai, elméleti vagy
tapasztalati úton igazolni tudunk. Az alapadatok meghatározása során ritkán
figyelembevett, mégis igen fontos követelmény, hogy a lehető legpontosabban meg
kell határozni a következő kérdések válaszait: Kik fogják a szimulációs modellt
felhasználni? Kik fogják az alapinformációkat megadni? Kik fogják az adatokat a
modell számára megfelelő formára hozni? Kik fogják az adatokat betáplálni? Kik
fogják a szimulációs modellt “futtatni”? Kik fogják a szimulációs modell futásának
eredményeit értelmezni és azt milyen döntések meghozatalában, kik fogják
alkalmazni?
2. A változtatható paraméterek köre
A várható paraméterek körének meghatározásakor az előző pontban tisztázott
információkat konkretizáljuk, digitális formában rögzíthető inputokra fordítjuk le,
majd megállapítjuk, hogy ezek közül melyek a modell működéséhez elengedhetetlenek. A paraméterek tekintetében legcélszerűbb, ha több lépcsőt alakítunk ki. Első
lépésben csak egy szűkebb, a modell kezdeti feltöltéséhez, a konkrét gazdaságirendszerhez való adaptálásához elegendő adatkört határozunk meg. Második lépésben már megadhatunk egy bővebb paraméterkört is, főleg a folyamatos működtetés, többszöri újrafuttatás és a változó futtatási feltételek szempontjából.
A paraméterkör véglegesítése során több különböző szempontot is figyelembe
kell venni. Fontos szempont, hogy a modell integritásának3 megőrzése érdekében
a figyelembe vett paraméterek körét a lehető legkisebbre kell választani. Fontos to-

3

Adatbázis kezelés technikai műszó, mely az adatbázis belső ellentmondás mentességét, legszűkebb szükséges méretét és valódiságát fejezi ki. („Normalizált forma”)
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vábbá, hogy a modell közvetlen inputját képző paraméterek a lehető legkevesebb
redundanciát tartalmazzanak, így csökkentjük a modellbe kerülő belső ellentmondásokat. Sokkal biztonságosabb módszer, ha a modell a származtatható paramétereket automatikusan generálja kalkulációs módszerekkel, így az adatok között
jelentkező belső ellentmondások nagy része elkerülhető. (A másodlagos vagy
származtatott körét azok a paraméterek adják, melyek más adatokból származtathatók.) Az alapadatok körének csökkentése során alkalmazható további eszközök:
az aggregáció és az elimináció.
A szükséges paraméterkör megállapításánál szubjektív szempontokat is
figyelembe kell venni. A sikeres modell kialakításának feltétele annak megállapítása, hogy az adatszolgáltató milyen adatokat ismer, hajlandó átadni, vagy
éppenséggel titkol, mi az, amit rendszeresen, megerőltetés nélkül szívesen ad meg.
Tapasztalataim szerint Magyarországon az eredmény szempontjából ez utóbbi
nehézség leküzdése az egyik legnehezebb feladat.
3. Objektumorientált szemlélet alkalmazása a modellezésben
A harmadik szempont az objektumorientált szemlélet alkalmazása. A modell
tényleges felépítésekor az objektumorientált szemlélet több szinten merül fel.
Először felmerül az alkalmazás szintjén, ahol használhatunk valódi objektumorientált programozási nyelvet (4GL, CASE eszközök). Következő szint az
objektumorientált szemléletmód, mely a modellezett jelenség alapegységeinek, a
hozzá tartozó adatok és funkciók szoros egységének, az úgynevezett
objektumoknak a megszerkesztéséből és használatából áll. (lásd: Gyenge, B. 1998
- „Objektum orientált szemlélet alkalmazása az állattenyésztésben alkalmazható
szimulációs modell készítésében”) Az objektumorientált szemlélet alkalmazása
elősegíti az egyedi szintű modellezést.
4. Egyedi vagy állomány szintű modellezés
A következő szempont az egyedi, vagy az állomány szintű modellezés kérdése,
mely rengeteg modellezés-technikai problémát vet fel.
Az állományszintű modellezés előnye, hogy egyszerűbb, táblázatkezelő
rendszerekkel is megvalósítható és lehetőséget teremt a gyakorlatból, valamint a
szakirodalomból merített átlagszámok, szórások és összefüggések felhasználására.
Óriási hátránya viszont, hogy nehezen lehet az állományszintű adatokat
kapcsolatba hozni a „tényleges” (az egyes állatok egyedi teljesítményeitől függő)
termelési adatokkal, hozamokkal, ráfordításokkal, költségekkel, …stb. További
nehézséget okoz a számolás során kalkulált ráfordítások és hozamok valósághoz
hasonló fluktuációjának szimulálása.
Az egyedi szintű modellezés előnye, hogy rendszer valósághű biológiai
rendszerekre jellemző, fluktuáló eredményeket „szimulál”. Hátránya, hogy egyedi
szinten, a tapasztalati módon megállapított átlagok, statisztikai eredmények
közvetlenül nem alkalmazhatók.
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5. A modell sztochasztikája
A valós rendszerek sztochasztikája a szimulációs modellekben jobban utánozható, hiszen a véletlen-számok (random-táblázatokból, -tömbökből) közvetlenül
programozhatók. Meg kell azonban határozni a véletlen jelenségek mértékét és körét (elhullás, betegség, …stb.), előfordulásuk gyakoriságát és időbeli eloszlását, így
a modell egyedileg is szelektálhat.
6. Dinamikus modell, vagy állapotelemző modell
A szimulációs modellezés során két alapvető megoldás kínálkozik. Elkészíthetjük a modellt úgy, hogy egy végeredményt, úgynevezett célállapotot
alkotunk, mely egy meghatározott szimulált időponthoz (év eleje, vagy vége)
kapcsolódik. Ez a megoldás azonban inkább az állományszintű modellezésre
jellemző. A másik lehetőség, hogy a modell ciklikusan, többször egymásután
végrehajtódik és így egy időszakra vetített, úgynevezett eredménysorozatot
kapunk. A modell tehát állapotok sorozatán keresztül éri el a végállapotot. Ez
utóbbi eset a dinamikus szimulációra jellemző.
7. Termelési, biológiai, technológiai potenciál-faktorok alkalmazása
Egy szimulációs modell felépítése közben még a legkevésbé összetett esetekben
is egyszerűsítések sorozatát hajtjuk végre a valósághoz képest. Nem tudjuk figyelembe venni a tényezők teljes körét, és a kapcsolatok teljes rendszerét sem építjük
ki. Sok esetben bizonyos kapcsolatok pontos hatását sem ismerjük teljes részletességében. A hiányzó összefüggések szimulálására kialakíthatunk úgynevezett
potenciál-faktorokat, melyek egy elképzelt ideális esethez képest (káros, vagy
„rontó” hatások nélküli szimulált helyzethez képest) fejtik ki negatív hatásukat.
Ezek módosító faktorok százalékban adják meg a kérdéses kapcsolatrendszer
hatásfokát, 0 és 100%-os tartományban. A faktorok alkalmazásával az
összefüggések pontos ismerete nélkül is képesek vagyunk bizonyos kapcsolatok
változását vizsgálni, illetve szimulálni. A potenciál-faktorok nagy előnye, hogy
általuk tapasztalati összefüggéseket is tudunk használni. Használatukkal életszerűvé tehetjük a modellt, ám nagy hátrányuk, hogy a segítségükkel kapott
eredmények tudományosan nehezen védhetők (verifikálhatók). További nagy
hátrányuk, hogy a faktorok javító és rontó hatási halmozódás érzékenyek, ami ellen
külön algoritmusokkal kell védekeznünk. A betöltött szerepük szerint alkalmazhatunk például: technológiai, biológiai takarmányozási, takarmány értékesülési,
genetikai és egyéb faktorokat.
8. Fluktuáció kérdése
A biológiai alapokra épülő rendszerek esetében jellegzetes hullámzást, fluktuációt tapasztalunk mind a hozamokban, mind a kimenetekben. A szimulációs modellekben ezeknek a hullámoknak nagy szerepe van abban, hogy a valóságoz hasonló eredményt kapjunk. Az eredményekben (leggyakrabban Cash-flow) az idő46. oldal

beli alakulás jellegzetes mintájú, melyek ismeretében vizsgálhatjuk a „szimulált”
jövedelmek és költségek alakulását, valamint ellenőrizhetjük, hogy mely időszakokban alakulhat ki likviditási probléma.
9. A részletesség és az aggregáció összhangjának megteremtése
Röviden vissza kell térnünk a részletesség kérdésére, amely a fent leírt kérdések
mindegyikében egységesen felmerül. A legcélravezetőbb módszert abban látom,
hogy a modell részletességét szigorúan csak az elérendő céloknak megfelelő
mértékben szabad kiterjeszteni.
4.4.2.3. Szimuláció típusai, Szimulációs Játékok, oktatómodellek
A szimuláció gyakorlati kialakításának több típusa alakult ki. Aszerint, hogy a
szimulációt milyen céllal, milyen körülmények között használják fel, az alábbi
szimulációs alaptípusokat lehet megkülönböztetni:
Tudományos szimuláció (Since Simulation, SSim), lényege, hogy a
modellező a modell megalkotása során a valós rendszer működési mechanizmusát igyekszik feltárni, megérteni, a modell működése során
tudományos vizsgálat alá vonni. A modell kialakításának és működtetésének fő szempontja kutatási jellegű.
Oktató szimuláció, oktató modellek (Educational Simulation, ESim), több
tekintetben a tudományos szimulációval egyenértékű, annak egy speciális
részhalmazaként is fel lehet fogni. A különbség csak annyi, hogy a
működtetés, „futtatás”, hangsúlyosabb szerepet kap, mind didaktikai, mind
bemutató, magyarázó szempontból. Előnye, hogy képes olyan rendszerek
bemutatására, melyek nehezen tanulmányozhatók, sőt a gyakorlati
jártasság megszerzésének idejét is drasztikusan csökkenthetjük vele.
Üzleti szimuláció, (Business Simulation, BSim), célja a gazdasági
eredmények és ráfordítások nyomon követése egy olyan biológiai
rendszerre alapozott modellen keresztül, mely a valósághoz hasonlóan
inputokat vesz fel, és outputokat bocsát ki. Ezeknek a szimulációknak a
célja a biológiai folyamatok hatásainak megfigyelése a gazdasági
eredményre, a döntéshozói tevékenység hatásainak, összefüggéseinek
megfigyelése, szimulálása. Ezek a modellek alkalmasak arra, hogy valós
pénzügyi kockázat nélkül különböző operatív stratégiákat teszteljenek,
mielőtt azokat ténylegesen alkalmaznák a gykorlatban.
Szimulációs Játékok (Simulation Games, SimGames), A szimulációs játékok célja a felhasználó, vagy felhasználók egyéni, illetve csoportos döntéshozatali képességének gyakorlathoz hasonló szimulációs eszközökkel támogatott fejlesztése. Gyakori válfaja az üzleti célú Szimulációs Játék.
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A különböző típusú és célú szimulációs modellek felépítése, szerkezete nagymértékben hasonló elvekre és szabályokra épül. A következőkben egy szimulációs
modell általános felépítését az üzleti célú Szimulációs Játékok példáján keresztül
mutatom be.
4.4.2.4. Szimulációs Játékok (Simulation Games, SimGames)
Az üzleti célú szimulációs játékok (Simulation Games) a háborús (War Game)
játékokon alapulnak. Ezekben a játékokban a játékosok különböző harci stratégiákat próbálhattak ki. A második világháborút követően az AMA-nál (American
Management Assotiation azaz Amerikai Vezetéstudományi Szövetség)
fejlesztették tovább ezeket a játékokat és létrehozták az Andilinger nevével
fémjelzett módszeren alapuló üzleti játékokat. Ezekben a játékokban a résztvevők
teljesítményét előre kialakított zsűri vizsgálta, értékelte és bizonyos esetekben a
játékot véletlen számok, illetve események segítségével is befolyásolta.
Ezt a módszert több ország átvette és továbbfejlesztette. 1958-ban Japánban először mutatták be az AMA módszer számítógépes változatát, amely IBM 650-es
számítógépen futott. A szimulációs játékok alapja egy előre felépített modell, melyet a gyakorlatban ma már legtöbbször számítógép segítségével értékelünk ki.
A szimulációs játékokban alkalmazott modellek a felépítésüket tekintve nagymértékben hasonlítanak az általánosan használt szimulációs modellekre. Ezen modellek is többnyire egy előre meghatározott karakterisztikájú állapotból indulnak
ki, majd meghatározott időtartamú egységeket, ún. ciklusokat generálnak, miközben reagálnak a megváltozott paraméterekre, külső és belső Inputokra egyaránt.
(lásd: 9. ábra:)
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0. állapot

Kiinduló állapot
Egyensúlyi állapot
Játékosok,
Csoportok

Játékmester
vagy, zsűri

Input változók
n. állapot
Modell

Output változók

Pillanatnyi állapot
n.-ismétlés (ciklus)

9. ábra:

n. állapot

Az üzleti szimulációs játékok általánosított információ áramlási diagrammja

A fő különbséget az adja, hogy az általános szimulációs modellekben nincs
szükség az úgynevezett „játékmesterre”, aki a felhasználó és a modell közötti kontaktust felügyeli. Bizonyos nagyméretű és nagyon összetett modellek esetében
azonban hasonló szerepet tölthet be a szimulációs modell futtatását és realitását
felügyelő „üzemeltető”, aki közel áll a modell fejlesztőihez, így képes megvédeni
a modell működési realitását. Az Üzleti Szimulációs Játékok másik fő eltérése
abban áll, hogy itt kiemelt szerepet kapnak a következő elvek és gyakorlatok:
War Game („háborús játék”)
Game Theory („játékelmélet”)
Role-Playing („szerepjáték”)
Az első kettő szemponthoz egy speciális stratégia kapcsolódik, míg a „szerepjáték” esetében a legfontosabb jellemző az emberi kapcsolatok alakulása. A
játékosok a legtöbb esetben kollektívában, illetve csoportban dolgoznak, a döntéseket is csoportosan hozzák. A játék lényege tehát a sorozatos döntéshozás, helyzetelemzés, és stratégia kialakítás gyakorlása, valós pénzügyi kockázat vállalása
nélkül. A szimulációs játékoknak két nagy csoportja alakult ki. Az egyik csoportot
elsősorban a fiatalok ismerik közelről, hiszen a szimulációs játékok döntő része
inkább játék, mint tudományos modell. Ezekben a játékokban a használat során
kisebb hangsúlyt kap a bennük található modell (annak ellenére, hogy az lehet igen
komoly, tudományosan megalapozott, bonyolult modell is). Ezek a programok általában fejlett grafikus felülettel (felhasználói felülettel) tartják a kapcsolatot a felhasználóval, és működés közben a pillanatnyi stratégiának van nagyobb szerepe. A
számok és a matematikai összefüggések itt kisebb jelentőséggel bírnak, és a háttérben maradnak. A döntéshozó ezekben a játékokban többnyire egymaga irányít,
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egymaga hoz döntéseket, egymaga határozza meg stratégiájának elemeit, döntéseinek hatásait is egymaga értékeli.
A másik csoportban az üzleti célú szimulációs játékokban az interaktivitás kevésbé jelentős, szinte kivétel nélkül minden esetben szükség van egy úgynevezett
játékmester közreműködésére, aki kapcsolatot teremt a modell és a játékosok között. A döntéshozók kollektívában dolgoznak (csapatjáték), és ezekben a játékokban nagy hangsúlyt kapnak a számok, volumenek, matematikai összefüggések,
pénz-műveletek. Az ilyen programokban a rövid távú stratégia mellett jobban
érvényesül a hosszú távú stratégia is. Témájuk elsősorban üzleti, menedzsment,
piaci vagy marketing irányultságú.
Konstansok, adatbázis
Modell

A tudásbázis adat része

User Interface
(Felhasználói Felület)
kommunikáció a programmal

Változók
1. játékosok paraméterei
2. játékmester inputjai
3. belső változók

A tudás bázis
aktív része,
összefüggések

Ciklus Generátor

Eredmények
Outputok

10. ábra: A szimulációs játékokban alkalmazott modellek főbb moduljai

A szimulációs rendszerek legfontosabb egységei:
A különbségek ellenére, a szimulációs rendszerek és szimulációs játékok is azonos elven épülnek fel. A szimuláció alapja, közös jellemzője egy ciklusosan futtatható modell. A szimulációs rendszerekben használt modellek a leggyakrabban a
következő modulokból épülnek fel: (10. ábra:)
1. Felhasználói felület, (User Interface)
A „User Interface” az a felület, amely lehetővé teszi az adat-kommunikációt a
modell belső világa és a résztvevők között. Ez a felület lehet teljesen interaktív,
ami bonyolultabb programozást igényel, de lehet egy egyszerű „input” ablak is. Ez
utóbbi megoldás elterjedtebb, hiszen az esetek többségében a játékosok nem is találkoznak ezzel a felülettel, ugyanis azt a Játékmester kezeli. Ennek a megoldásnak
nagy előnye, hogy a Játékmester megóvja a modellt a szintaktikai, illetve szemantikai hibáktól, felügyeli a változók megfelelő tartományokban való elhelyezkedését,
mindezzel biztosítja a modell realisztikus működését.
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2. Eredmény modul
A másik kommunikációs célt szolgáló modul az eredmény modul, melyben az
egyes résztvevők számára elérhető adatok, üzleti jelentések készülnek el. Némely
adatok minden ciklusban elérhetők, mások viszont csak több ciklus után. Az üzleti
játékok egyedi kialakításától függően léteznek speciális, alkalomszerű jelentések
is.
3. A tudásbázis adat része (konstansok)
A modellekbe beépített tudásbázis két fő részre osztható. A tudásbázis egyik része adat jellegű. Az adatok, vagyis információk szintén további két részre
oszthatók úgymint: konstansok és változók. A tudásbázis másik része nem más,
mint a tulajdonképpeni modell, vagyis az összefüggés rendszer.
A tudásbázis adat részének a konstansai a szakterületre vonatkozó specifikus
ismeretek, melyek adatok vagy adat csoportok formájában fejezhetők ki. Ilyenek
például az események valószínűségei, alsó és felső limitek, lépésközök, trendek,
adatsorok. Ezek az adatok a legtöbbször programozás-technikailag konstansok,
statikusak, vagyis ritkán változnak. Ezek az adatok alkotják a modell statikus
adatbázisát. Ezek mennyisége és összetettsége dönti el, hogy valóban szükség vane fizikai adatbázisra.
4. A tudásbázis adat részének, változói
Mindazok a paraméterek, amelyek a játékosok tevékenységét, szerepét,
egyszóval a gazdasági környezetét írják le. Ezeket a változókat környezeti
változóknak nevezzük. Ilyen változók például a kibocsátott mennyiség, eladási ár,
vagy a raktárkészlet. A változók pillanatnyi értékei befolyásolják a modell
működését, az elérhető következő állapotot. A környezeti változók köre három
csoportra bontható:
a résztvevő játékosok közvetlen adatai,
csak a játékmester által módosítható környezeti változók,
belső változók.
Az első csoport adatait tevékenységük során, értelemszerűen, maguk a játékosok
változtatják. A második csoportba azok a változók tartoznak, melyek szintén változtathatóak, de csak akkor, ha a játékmester, vagy a zsűri úgy dönt, hogy be kell
avatkozni a játékba (beavatkozás lehet korrekciós jellegű, de generálhat mesterségesen váratlan eseményeket is). A mesterséges beavatkozás például érintheti a következő modellezett kategóriákat: a piac pillanatnyi felvevő képessége, a reklám
hatásfoka, véletlen események bekövetkezésének valószínűsége, folyósított hitel
összege stb.
A változók harmadik csoportja a belső változók, vagyis mindazok a változók,
amelyeket sem játékosok, sem a játékmester nem befolyásol közvetlenül, ezeket
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maga a modell generálja és változtatja. Ebbe a csoportba leginkább a más adatokkal kapcsolatos származtatott változók tartoznak. A belső változók másik része
programozott jellegű, vagyis előre algoritmizált eseményekkel állnak kapcsolatban.
Ilyenek például az üzleti életre jellemző gazdasági ciklusok. Ezek rövid, közép és
hosszú távú hatást fejthetnek ki a szimulációs modellre. Gyakorlatilag ezek olyan
változók, amelyek más változók tartalmát befolyásolják pozitív, vagy negatív, illetve előre programozott módon. Az alábbi ábra (11. ábra:) az egyszerű fluktuáció
három típusát mutatja be, melyek mellett összetett hullámokat is alkalmazhatunk.
a.)

b.)

emelkedő

c.)

stagnáló

ereszkedő

11. ábra: A szimulációkban alkalmazott egyszerű fluktuációk típusai

5. A tudásbázis aktív része, vagyis az összefüggések
Az összefüggések lehetnek matematikai összefüggések, lehetnek programozott
“Ha-akkor” (If-Then) típusú logikai, induktív, vagy kevéssé algoritmizálható tapasztalati összefüggések is. A kapcsolatok típusai maguk is információk, melyek a
formalizált tudásbázis aktív részét képzik. Az összefüggések különböző módon írhatók le, melynek ismertetése a tudásreprezentációs módszerek témakörben
található. A szimulációs modellekben leggyakrabban alkalmazott tudásreprezentációs módszerek a nyitott kalkulációs táblázatok matematikai, és logikai
kapcsolatokkal kevert, gyakran procedurális elemekkel is kiegészített, hibrid
eljáráson alapuló módszerek.
6. Ciklus generátor
A modell utolsó fontos alkotó eleme a ciklus generátor, amely „lefuttatja” az
előbb említett összefüggéseket és elkészíti az eredményeket és jelentéseket tartalmazó táblázatokat, adatsorokat, valamint a modellt újra futtatható állapotba hozza.
A többi modullal szemben ez a modul valódi programmodulokat, procedurális elemeket tartalmaz. Ezek az eljárások a táblázatkezelő programok esetében lehetnek
makrók is, de elkészítésükhöz alkalmazhatunk magasabb szintű programozási
nyelveket, vagy akár objektumorientált 4. generációs úgynevezett CASE4 eszközöket is. A magas szintű programnyelvek esetében egyaránt használhatunk
Interpreter nyelveket, mint például a Basic, de használhatunk fordítókat is, mint
például a Pascal és a „C”. A szimulációs játékok készítésénél az Interpreter nyelvek speciális előnnyel is rendelkeznek, ugyanis az ilyen programok megszakít4

A CASE eszközök rövidítés gyakorta két értelmezésben használatos. Itt azokra az objektumorientált programfejlesztő rendszerekre gondolok, melyek lehetővé teszik az eseményorientált alkalmazások készítését. (Lásd: Mellékletek-Kislexikon)
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hatók és újra indíthatók, miközben a változók megőrzik tartalmukat. Ez módszer
lehetőséget ad a Játékmester számára a közvetlen beavatkozására. Ezekben az esetekben a pillanatnyi szituációnak megfelelően, a játékmester előre nem várt eseményeket tud generálni. Ilyen előre nem vált esemény lehet például a piac teljes öszszeomlása, csőd stb. Az ilyen események alkalmasak arra, hogy vizsgáljuk a résztvevők váratlan szituációban mutatott reakcióit. A szimulációs játékok folyamatában nagy szerepet kap az elemző és döntéshozó képesség is, melyhez biztosítani
kell a megfelelő információs hátteret. A szimulációs játék első lépése a résztvevők
felkészítéséből, a szabályok megismeréséből, második része a szimulációs ciklusba
épített helyzetelemzés és gazdálkodási terv készítéséből áll. (Lásd: 12. ábra:)
Résztvevők felkészítése, csoport kialakítás

Gazdálkodási terv

Futtatás - Ciklus vége?

Igen

Nem

Eredmény elemzés
Eredmények ismertetése, értékelés

12. ábra: Az üzleti szimulációs játék folyamat-diagramja

A játék befejezése az eredmények ismertetéséből, esetleg üzleti jelentés készítéséből és előadásából, valamint a zsűri értékeléséből áll.
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4.5. MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÁTMENETI RENDSZEREI

(ARTIFICIAL INTELLIGENCE, AI)

MSS
MIS

PPS
ES

Aktív

Aktív

Átmeneti Rendszerek

KS

LP prog.
Project prog.
LS
NN
Robotic

EIS
WWW
ESS
IS MSS
DS MIS

Tisztán IS

SIM

AI
Passzív

Passzív

Ds

Tisztán AI

Átmeneti zóna

13. ábra: A Mesterséges Intelligencia Átmeneti Rendszerei

A teljes ábra (13. ábra:) jobb oldalán helyezkednek el a Tisztán Mesterséges Intelligenciájú rendszerek (Artificial Intelligence, AI magyar megfelelője: MI), míg
a duplán vonalkázott ármeneti rész jobb oldalán a Mesterséges Intelligenciákhoz
közelebb álló, de a döntés előkészítésben, vagy a döntéstámogatásban is résztvevő
rendszereket találjuk. Az ábra döntéshozás szempontjából aktív részében a Tudásalapú Rendszerek (Kowledge Based Systems, KS), mint nagyobb halmaz helyezkedik el, mely magábam foglalja a Szakértői Rendszereket (Expert Systems, ES),
és az általánosabb értelmű Problémamegoldó Rendszereket (Problem Processing
Systems, PPS).
4.5.1. Mesterséges Intelligencia fogalomrendszere
A Mesterséges Intelligencia meghatározására rengeteg definíció született, mind
más és más, de a definíciók népes tábora ellenére mégsem lett olyan, ami
általánossá vált volna. Mindenek előtt nézzünk néhány példát ezekből:
Rich, szerint: „MI mindaz, ami a számítógépet képessé teszi olyan tevékenységek ellátására, melyet addig csak az ember volt képes elvégezni.
Következésképpen az MI a kutatási eredmények folytonos halmozásával
egy dinamikusan változó tématerület.”
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Durkin szerint: “A számítástudományon5 (informatikán) belül egy olyan
részterület, amelynek olyan számítógépek, programok készítése a célja,
melyek az emberhez hasonló gondolkodó képességgel rendelkeznek.”
Minsky nyomán egy másik, absztraktabb megközelítés szerint: Az MI
körébe tartozó eljárások képesek a problémákat „emberi”, emberhez közeli
módon megoldani. ”Így intelligens mindaz, ami annak látszik, illetőleg,
amit mi emberek intelligensnek tartunk.”
Gábor András szerint: „Olyan hardver és szoftver együttese, ami képes
emberi módon bonyolult problémákat megoldani, az emberi
gondolkodásra jellemző módon következtetéseket hozni, javaslatokat
tenni, közben kommunikálnak környezetükkel, esetleg tapasztalataikból
tanulnak”.
Az elhangzott definíciók, vagy ha jobban tetszik megállapítások, csak néhányat
képviselnek a sok-sok közül, melyek mind eltérően értelmezik ezt a fogalomkört,
noha a megfogalmazások mindegyike ugyanazokat a kísérleteket próbálja összefoglalni. Egy korai vélekedés szerint azt nevezzük Mesterséges Intelligenciának,
amely kiállja a híres Alan Turing (1950) nevéhez fűződő tesztet:
Turing teszt: Alan Turing szerint az intelligens viselkedés — az emberi teljesítményt másoló rendszer olyan szintű működése egy kognitív feladatban, melynek
segítségével egy külső kérdezőt meg lehet téveszteni a feladat megoldójának személyét illetően.
A fenti működéshez az alábbi tényezők szükségesek: (a szerző kiegészítése):
természetes nyelvi feldolgozás az emberi nyelvű párbeszédhez;
tudásreprezentáció a megszerzett információ tárolására;
automatizált következtetés, a tudás reprezentáció harmadik szintje a
reprezentált tudás működtetése, vagyis a döntés, valamint a válaszok
megformálása;
gépi tanulás az új körülményekhez való adaptálódás, az eltérő mintázatok
detektálása és általánosítása.
Kiterjesztett értelemben, további alkotórészei lehetnek:
gépi látás, az objektumok érzékeléséhez; és
robotika az objektumok mozgatásához.
Mint láttuk a fenti definíció, koraisága ellenére, illetve éppen azért, a legmesszebb megy, a legtöbbet várja el, és a legoptimistább, legjobban bízik a számítástechnika erejében.
5

Az eredeti szóhasználatban és fordításban, „számítástuományon” szerepel, mely alatt inkább
informatikát értek.
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Javaslatom szerint összefoglaló és általánosító definíciónak a következő definíciót használhatjuk: A Mesterséges Intelligencia az emberi gondolkodás megértésével, az emberi probléma-megoldási és gondolkodási folyamattal, valamint az emberi érzékelés gépi szimulációval foglalkozik.
A fenti általánosító fogalom mellett még a következő funkció elvű definíciót javaslom: A Mesterséges Intelligencia fejlesztésének célja, intelligens programok
kifejlesztése, így olyan programok fejlesztése, melyek: képesek emberi problémákat megoldani, vagy képesek következtetni, vagy képesek tanulni, vagy képesek
az emberi kommunikációban, érzékelésben részt venni, írott vagy beszélt módon.
(Tehát olyan viselkedést mutatnak, melyre használhatjuk az intelligens jelzőt.)
Egyes szerzők vitatják a Mesterséges Intelligencia fogalmát és azzal érvelnek,
hogy a megvalósult rendszerek merőben eltávolodtak az emberi gondolkodás lényegétől, csak néhány elemében utánozzák azt. Így nem is hasonlítanak az emberi
gondolkodása. Bizonyos értelemben igazuk van, hisz még senki se hallott olyat,
hogy a számítógép életre kelt volna és önálló gondolatokkal gyarapította volna világunkat.
A klasszikus elvű MI („Turing teszt”) a leghevesebb támadást egy nyelvfilozófustól, egy bizonyos J.R. Searle-től kapta. Searle megpróbálta bebizonyítani, hogy
a klasszikus MI programok nem tudnak, és soha nem is fognak tudni gondolkodni.
Híres bizonyítása a „kínai szoba" nevet kapta. Searle ellenvetésének axiómája a
klasszikus MI-vel szemben az alábbiakban foglalható össze:
Képzeljük el, hogy egy szobában ülünk, melynek két ajtaja van és mindegyik ajtón egy nyílás helyezkedik el. A szoba egyik ajtajának nyílásán bedobnak egy
kínai szöveget és azt várják el tőlünk, hogy a másik ajtó nyílásán erre értelmes
választ adjunk. Nos, első ránézésre gondban vagyunk, mivel nem tudunk kínaiul.
Azonban a szobában egy magyar szabálygyűjtemény helyezkedik el, amit
fellapozva megtudjuk, hogy ilyen és ilyen kínai írásjelekre milyen és milyen kínai
jellel válaszoljunk. Nos, e szabályrendszer segítségével sikeresen tudunk értelmes
választ adni a bedobott szövegre. A külső megfigyelő (természetesen egy kínai)
értelmesen tud a szobával csevegni, és így a szoba kiállja a „Turing-próbát”.
„Kínai szobánk" értelmesnek és gondolkodónak bizonyult a Turing-teszt szerint.
De, vetette fel Searle, vajon tényleg tud-e a szoba kínaiul. Mivel a szobában ülő
személy, vagyis én, nem tudok, ezért a szoba sem tudhat kínaiul. Azáltal, hogy a
szobában egy kínaiul nem tudó személy egy megfelelő szabályrendszert
megfelelően kezel, még nem következik, hogy kínaiul is tud az illető. Tehát a
formális szabályrendszer (szintaktika) manipulálásából nem lesz megértés
(szemantika). Ez megadhatja a választ arra a kérdésre, hogy gondolkodhat-e egy
számítógép azáltal, hogy végrehajt egy számítógépprogramot?
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Látható, hogy a továbblépéshez először szükségünk van az emberi intelligencia6
meghatározására is. Az intelligencia problémamegoldó és meglátó képesség, kreativitás, intuíció, véletlen elemekkel átszőtt ötletszerűség, az algoritmizált lépésekkel szemben heurisztikákat megvalósító, természetes nyelven kommunikáló, és a
legfontosabb tudatos komplex egység. Ma már úgy vélekedünk, hogy ilyen értelemben nem beszélhetünk mesterséges intelligenciáról és a közeljövőben még
esély sincs rá, hogy az eddigi eszközökkel valami hasonlót is alkothassunk. Tehát,
a Mesterséges Intelligencia ezen értelmezése egyelőre, marad a „Science-Fictions”
területén.
Turing nézete szerint, — aki a számítógépes Mesterséges Intelligencia kutatás
úttörője volt — egy gép akkor cselekszik intelligensen, ha az emberi felhasználót,
aki a terminálon keresztül beszél vele, meg tudja győzni arról, hogy partnere nem
gép. Ez a megállapítás tehát egyszerre tekinthető kezdetlegesnek és túlságosan haladónak is aszerint, hogy mit értünk mögötte, tudatos gépet, vagy csak
önbecsapást. Felvetődik a kérdés vajon a gépek képesek lesznek-e valaha
gondolkodni. Egyáltalán érdemes-e ezt a kérdést feltenni, hiszen ha a film
analógiáját vesszük alapul, akkor az ember a "mozgó"-film hátterében megbújó
érzékcsalódást már elfogadta. Így lesz ez előbb-utóbb azon informatikai
érzékcsalódással is, miszerint a gépek gondolkodni tudnak. Az informatikai
érzékcsalódás tehát a jövőben választ adhat a fenti késekre és segítségével a jelen
látszólagos vitája is feloldható. A jelenben azonban az MI keretében folyó munkák
kevésbé elvont célokat követnek és elsősorban azt akarják a gépekkel automatizáltan végrehajtatni, amit az emberek is sokszor megtenni kényszerülnek.(vö.
Krubel, K. 1989)
Ha az elvont értelmezésektől eltekintünk, és mégis használni akarjuk a
Mesterséges Intelligencia fogalmát, — és miért ne tennénk így — akkor pontosan
meg kell határoznunk azokat a területeket, amelyekre gondolunk.
A Mesterséges Intelligencia fogalom jelentéstartalmát tehát legpontosabban
magukkal a tevékenységi területekkel tudjuk leírni. A Mesterséges Intelligencia
fogalmi körében kutatott területeket a következőképpen csoportosítottam, olyan
szerzők megállapításai alapján, mint (Wagner, P. Krubel, K., Gábor, A., Borgulya
I., Sántáné, T.E.):
Természetes kommunikáció ember és gép között:
– beszéd felismerés,
– megértés és generálás.
Analitika:
– érzékelő és felismerő (elemző),
– összefüggés kereső rendszerek,

6

Lásd bővebben: Mellékletek-Kislexikon
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– neurális hálók,
– gépi tanulás,
– mesterséges élet,
– evolúciós algoritmusok,
– bizonytalanság kezelés.
Irányítás:
– robotika,
– vezérlés/szabályozás,
– gépi látás, érzékelés, alakfelismerés irányító, vezérlő rendszer.
Intelligens, szabálysorozatokra épülő, programrendszerek:
– szimuláció,
– gépi bizonyítás,
– új ismeret feltárás meglévő tudás bázisból,
– ismeretbázis építő rendszerek,
– intelligens felhasználói felület,
– automatikus programgeneráló rendszerek.
Szakértői Rendszerek:
– szélesebb értelmezésben tudásalapú rendszerek,
– tudásreprezentáció, tudás kinyerés,
– elosztott intelligencia, multiagent rendszerek.
A felvázolt öt fő kategória elkülönítése lehetővé teszi a ma Mesterséges
Intelligencia kutatás tárgykörébe sorolt fejlesztések besorolását. A felsorolt kategóriákkal kapcsolatban megállapítható, hogy bizonyos esetekben a területeik határosak egymással. Az értelmezés és felismerés kérdéskörei például, bár eltérő
összetételben, de mégis szinte minden kategóriában előfordulnak.
A jobb elhatárolás végett azt sem árt meghatározni, hogy melyek azok a tevékenységi körök, amelyeket a fenti kategóriákkal csoportosított programok
megvalósítanak. Ezeknek a tevékenységi köröknek a megoldási módszerei ma is
folyamatosan változnak, egyre újabb és újabb megoldások születnek. A kutatás
továbblépésével természetesen az is megtörténhet, hogy újabb tevékenységi kör
csatlakozik a már ismertekhez. Tehát a leggyakrabban megvalósított tevékenységek:
probléma megoldás;
kommunikáció;
bizonytalan szituációk kezelése;
kivételek kezelése;
felismerés;
tanulás.
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Ezeket a tevékenységeket a MI rendszerek különböző súllyal kezelik, és általában csak egy-egy tevékenységre helyezik a hangsúlyt. Az egyes megoldásokban
azonban azonos tevékenységek esetében is lehetnek különbségek a konkrét megvalósítás tekintetében. A fejlesztők egy része a ”racionalitás” elvűekhez csatlakozik, akik sémákban és algoritmusokban, szabályokban gondolkoznak, másik részük
pedig a ”szeszély” elvűekhez kapcsolódik, akik megoldásaikban a heurisztikákra
helyezik a fő hangsúlyt. Ez hasonló különbözőség, mint ami az emberi döntéshozatalban az „intuíció” és a „normatív szabályelvűség” között van.
4.5.1.1. A Mesterséges Intelligencia kutatás tudományterületei
Milyen területek hatnak a Mesterséges Intelligencia kutatásra? Egy ilyen komplex rendszer elkészítése több tudományág interdiszciplináris eredményeit szintetizálja.
menedzsment

információ elmélet

rendszer elmélet

irányítás elmélet

matematikai logika

Mesterséges Intelligencia
kognitív pszichológia

fizika

biológia

nyelvészet

informatika

14. ábra: A mesterséges intelligencia tudományterületei

Mint az ábrán (14. ábra:) látható, a Mesterséges Intelligencia számos más tudományág, biológia, fizika, pszichológia, nyelvészet, logika, informatika specializált
ismereteiből tevődik össze.
4.5.2. A Mesterséges Intelligencia létrehozásának alapvető céljai:
A Mesterséges Intelligencia alkalmazásának célja Borgulya István (1995)
véleménye szerint kettős:
egyrészt, olyan hasznos számítógépprogramok készítése, amelyek emberi
intelligenciát követnek (például a döntéshozatalban, az információ
kezelésében, vagy a természetes nyelvi interfészekkel ellátott
számítógépek alkalmazásában),
másrészt, az emberi intelligencia jobb megértése révén olyan
intelligensnek mondott rendszerek készítése, amelyek az emberi problémamegoldási folyamatot utánozni képesek.
Véleményem szerint a Mesterséges Intelligencia célkitűzéseit sem lehet a tevékenységi területeitől elválasztva értelmezni, ezért javaslatom szerint a Mesterséges
Intelligencia célterületei a következők:
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Az emberi elme működésének modellezése, szimulációja, rajtuk keresztüli
megértése.
Az ember és gép kommunikáció fejlesztése, emberibbé változtatása.
A gép és környezete kapcsolatának továbbfejlesztése (gépi látás)
Az emberi döntéshozatal automatizálása, kibernetizálása.
Az emberi döntéshozás szubjektivitásának kiiktatása, dehumanizálása.
A döntéshozás gyorsítása, és megkönnyítése bonyolult esetekben.
A Mesterséges Intelligencia Rendszerek jellegéről és várható felhasználásáról
állandó vita folyik, mely a Szakértői Rendszereket is érinti. A felhasználást illetően
különböző nézetek vannak, azonban ma már tény, hogy a Mesteréges Intelligenciával bíró rendszerek is, és a Szakértői Rendszerek is elérhetők mikroszámítógépekkel. Ez az új perspektíva több kérdést is felvet. Egyrészt lehetőséget teremt a
széleskörű és olcsó alkalmazásra, másrészt azt is meg kell állapítani, hogy ebben a
formában a kifinomult, és túlságosan egy célra specializált rendszerek már nem
elégítik ki a felmerülő igényeket. Szükség van tehát a felhasználói igények
pontosabb meghatározására és az erre épülő fejlesztésekre.
A fejlesztések legdinamikusabb időszakában, a 80-as években is voltak kritikus
megjegyzések, még az AI rendszereket fejlesztők részéről is, akik például hangsúlyozták, hogy a Szakértői Rendszerek piaci sikere túlzott. Főleg amiatt aggódtak,
hogy az elkerülhetetlenül bekövetkező kiábrándulás az anyagi támogatás hirtelen
elapadását fogja eredményezni. Ez a félelem később igaznak bizonyult és a kezdeti
lelkesedés lassan lecsengett, felváltotta a SZR-ekkel és MI-technikákkal kapcsolatban kialakult általános csalódottság.
Az a tény, hogy a tömegkommunikáció, a közvélemény, a vállalatok és a kormányok túlzott reményeket tápláltak a Mesterséges Intelligencia fejlesztése,
valamint a Szakértői Rendszerek fejlesztése iránt, csak az egyik okát magyarázza a
kiábrándultságnak. Ennél sokkal lényegesebb oknak tartom, hogy nem mérték fel
kellőképpen a megvalósításra került Szakértői Rendszerek korlátait, és nem vették
figyelembe, hogy az élet nem „minden” területén vannak olyan feltételek, amelyek
találkoztak volna a megvalósítás képességeivel. Ezeken a területeken a hatalmas
invenciók ellenére a próbálkozások szükségszerűen megakadtak, és a nehezen
elkészült rendszerek meg sem jelentek a mindennapi használatban. Más esetekben
pedig a túlbonyolított feltételek sokasága akadályozta meg a gyakorlati
alkalmazást.
Herbert Groseh (1984) azelőtt az IBM vezető kutatója mondotta (az Association
for Computing Machinery 1984’ évi konferencián): „A király — ha az AI ötödik
generációjáról van szó — anyaszült meztelen, legalábbis bokáig, onnan lefelé viszont egy pár jól kidolgozott díszes cipőt visel, amelyet Szakértői Rendszereknek
neveznek”.
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Mára azonban mégis sok területen használják a Mesterséges Intelligencia vívmányait, de a fenti nézetek mégsem alaptalanok, és arra intenek bennünket, hogy a
fogalmi kategóriákat sokkal pontosabban kell definiálni, meg kell szabadítani a sok
új fogalmat a rájuk rakódott misztifikációktól. Így nem fordulhat elő többé, hogy a
megalapozatlan elvárások csalódást és kiábrándulást okozzanak.
4.5.3. Szakértői Rendszer (Expert System, ES)
4.5.3.1. A Szakértői Rendszer fogalma
A Mesterséges Intelligencia fogalmához hasonlóan a Szakértői Rendszereknek
(Expetrt System ES, vagy magyar megfelelője SZR) sincs széles körben elfogadott
definíciója. Az ismert definíciók leggyakrabban mindössze körülírják az ide
vonatkozó rendszereket.
A SZR-ek tehát olyan számítógépes felhasználói programok, melyek a
mesterséges intelligencia (MI) kutatás tudományterületéhez tartoznak.
(Gábor, A. 1988)
Fő feladatuk a problémamegoldás, és azt az emberi problémamegoldáshoz
hasonlóan próbálják elvégezni. (Borgulya, I. 1995)
A SZR adott kérdéskör kapcsán felmerülő ismeretek alapján képes
intelligens következtetéseket levonni.
A SZR segítségével az emberi problémamegoldó-képesség konkrét
kérdéskörre vonatkoztatva modellezhető.
Specifikus ismeretalapú rendszer, amely szakértői ismeretek felhasználásával magas szintű teljesítményt nyújt egy szűk problémakör kezelésében.
Ezek a rendszerek gyakran szimbolikus formában tárolják az ismereteket, a
megoldás során heurisztikára építenek és képesek megmagyarázni következtetési lépéseiket. (Gábor, A. 1988)
A Szakértő Rendszer elnevezés azonban félrevezető, ugyanis nem helyettesítik a
szakértőt, csupán arra vállalkoznak, hogy az emberi szakértő specifikus ismeretet
és nagy figyelmet igénylő munkájából átvállalják magukra annak mechanizálható
részét, fokozva így a felhasználó-szakértő hatékonyságát. Bár tudjuk, sok esetben a
rendszer eredeti célja, hogy a probléma szakértő nélkül is megoldható legyen, illetve bizonyos problémák esetén akár új megoldások keresése is lehetővé váljon. A
gyakorlatban azonban az eddig megvalósított rendszerek többsége csak olyan lépésekig képes eljutni, melyek egy szakértő számára is jól megoldható feladatot jelentenének.
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4.5.3.2. A Szakértői Rendszer előnyei
Előnyös lehet az SZR-t alkalmazni az ember helyett, mert: (vö. Borgulya, I.
1995, Sántáné, T.E. 1999)
Elérhetővé teszi a szakértői ismereteket ott, ahol arra szükség van és az
emberi szakértelem valamilyen szempontból nehezen elérhető, például:
földrajzi távolságok, munka körülmények, vagy az emberi szakértő túl
drága is lehet.
A Szakértői Rendszer sokszor több szakértő tudását integrálja magába, így
elvileg jobb döntéseket hozhat, mint bármelyik szakértő, vagy inkább a
Szakértői Rendszer által hozott döntés jobban felvállalható, könnyebben
elfogadható mindenki számára.
A Szakértői Rendszer gyorsabban ad megoldást, mint az ember, különösen
a soktényezős, nehezen értékelhető helyzetekben.
A probléma megoldás eredménye független a külső körülményektől,
konvertálható, tértől és időtől jól elválasztható, szubjektív elemektől
mentes. Ez a képesség a döntéshozatal normatív szabályainak szerepét
emeli ki. Ez utóbbi szempontból a Szakértői Rendszerek szerepe ott igazán
nagy, ahol a döntés szubjektív oldala kevésbé kívánatos. Más szemszögből
viszont éppen ez az előny jelenthet hátrányt is.
Egy általános Szakértői Rendszer könnyen átváltható egyik problémáról a
másikra, míg az emberi szakértőnek hosszabb időre van szüksége, míg elmélyed egy új problémakörben. Ez a sokszor említett előny azonban csak
korlátozott mértékben igaz, hiszen a Szakértői Rendszerek egyediek, így
átváltásukkor a tudásmérnöknek épp úgy el kell mélyedni az új problémakörben, míg formalizálja azt. Ennek következtében az egyszerű átváltás
csak a teljesen hasonló probléma körök esetében lehet igaz.
Egy On-Line rendszerbe illesztett Szakértői Rendszer felhasználásának
nincsenek helyi, időbeli korlátai, a nap 24 órájában rendelkezésre áll.
A kialakított tudásbázis jól jellemzi az elérhető tudásszintet, és
amennyiben inkrementálisan is növelhetők, úgy mindig az adott
tárgyterület aktuális tudásszintjét tükrözi.
Megőrzi a szakértelmet, ha az ábrázolt tudás múlandó összefüggésekre
vonatkozott, vagy ha a szakértő, akitől a tudás származott, már nyugdíjba
ment.
Növelheti a szakértő képességét, illetve produktivitását, ha a rutinfeladatokat egy gyorsabb rendszerre bízza, vagy szaktudását a rendszer segítségével multiplikálja.
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4.5.3.3. A Szakértői Rendszer hátrányai
A Szakértői Rendszereknek hátrányai, korlátai is vannak, amelyek a következők: (vö. Borgulya, I. 1995, Sántáné, T.E. 1999)
Csak szűk szakterületen, speciális problémák megoldására használhatók,
vagyis a Szakértői Rendszerek célrendszerek, és egy-egy megvalósítás
csak egy jól meghatározott szűk problémakör megoldására képes.
Nagy hátrányuk, hogy nem tudnak „józan-ésszel” gondolkozni, hiszen nincsen tudatuk. A SzR nem zár ki nyilvánvaló tévedéseket, hiszen a
számítógép nem érti meg a problémát, csak egy programot hajt végre.
Véleményem szerint az előző megállapítás egy további hátrányt is
implikál, miszerint az emberi szakértő véleményétől és a szakszerű felügyeletétől a Szakértői Rendszer sosem függetleníthető teljesen.
Nem veszi észre saját határait, korlátait. Ez utóbbi a rendszer kezelőjére
háruló feladat.
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A SZR fogalmának megszületése az 1956-os dortmothi konferenciához köthető.
Az elméletek és a legelső alkalmazások kialakításában úttörő szerepet vállalt
McCurthy, Minsky, Simon, Newell, majd az útkereső lépések után az igazi áttörést
Davis G.B. (1985) munkássága hozta, aki a gyakorlat orientált, probléma
specifikus megoldásokat helyezte előtérbe.
Ezzel a lépéssel a Szakértői Rendszerek fejleszSzakértői Rendszer alkalmazások számának
tése a legkülönbözőbb
változása az
USA-ban (forrás: Durkin 94)
specifikus területeken 14000
12500
indult meg. A SZR-ek
12000
számának alakulását a 15.
10000
8000
ábra: mutatja. Az alkalma6000
zásoknak azonban csak a
3200
4000
száma növekedett, és a
1100
2000
350
50
megjósolt minőségi ugrás
0
85
86
87
88
92
elmaradt. A bonyolultabb
évek
esetekben alkalmazható
15. ábra: Szakértői Rendszerek számának alakulása programok készítésének
[Durkin, 1994] az vetett gátat, amikor a
kutatók először konfrontálódtak az általános („mindent figyelembe vevő”) problémák komplexitásával. A rendszerek nagy része ennek következtében megmaradt
az egyszerű „diagnosztikai” logikai differenciálás gépi megvalósításának problematikájánál.
1993-as reprezentatív amerikai felmérés (Durkin, 1994) mely az SZR rendszerek 20%-át dolgozta fel a következő megoszlást hozta a leggyakoribb szakterületeken: mezőgazdaság 100, orvosi alkalmazás 300, üzleti élet 310, űrkutatás 130 ipar
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350, szállítás 110. A Szakértői Rendszerek alkalmazási terület szerinti megoszlását
Durkin a következő grafikonban ábrázolta (16. ábra:). Az egyes kategóriák jelentését a mellékletben elhelyezett 1. táblázat: tartalmazza.
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16. ábra: A Durkin által felmért SZR típusok megoszlása [Durkin, 1994]

A mai tendenciákat figyelembe véve egyre inkább terjed az a nézet, hogy a
Szakértői Rendszerek elnevezés helyett, vagy szinonimaként, a szélesebb körű Ismeretalapú, vagy Tudásalapú Rendszert (Knowledge Based System, KS) kellene
használni. Egyfelől érthető a törekvés, ugyanis a Szakértői Rendszer kifejezés már
túlzottan összetapadt a logikai differenciálás módszerével. Másfelől viszont úgy
vélem, hogy ez csak fokozza az elnevezések terén kialakult félreértéseket, mert a
Mesterséges Intelligenciájú rendszerek fogalomkörében használt rendszereknek
velejárója a tudásbázis, függetlenül attól, hogy konkrétan milyen rendszerről van
szó. Ez utóbbi tendenciát így, a fenti okok miatt kerülendőnek tartom. Célravezetőbb, ha a Tudásalapú Rendszert, mint átfogó nagyobb halmazt értelmezzük. A tudásbázis a Mesterséges Intelligenciájú rendszerek általános építőköve. A
Mesterséges Intelligenciák tudásbázisa a valóságból nyert adatokból, más néven
tényekből, illetve az adatoktól, vagy explicit módon elválasztható szabályrendszerekből, vagy szorosan az adatokhoz kapcsolt összefüggésekből, tulajdonságokból7 áll.
4.5.3.4. A Szakértői Rendszer felépítése és működése
A Szakértői Rendszer a legtöbb szerző esetében két fő részből áll: tudásbázisból
és következtető rendszerből. A tudásbázis legtöbbször “HA AKKOR“ formájú szabályok, objektumok, tények, heurisztikák segítségével megfogalmazva tartalmazza
a problémakör ismeretanyagát.

7

A tulajdonság itt: az adatok, ill. tények kezelésének szabályát, metódusát fejezi ki.
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A következtető rendszer a formál-logika következtető módszerei segítségével a
tudásbázisból automatikusan újabb tényeket vezet le, és interaktívan a felhasználótól újabb adatokat kérdez. A következtetési lánc végén vagy megadja a megoldást, vagy közli, hogy nincs megoldás. Az SZR olyan program, amely több különálló és egymással együttműködő modulból áll, vagyis moduláris szerkezetű. Az
egyes modulok különbözőképpen csatlakoznak a két fő részhez. (17. ábra:)
Adatbázis, háttértár

Ismeretszerző
modul

Tudásbázis
A tudásbázis passzív része,
adatok, információk állítások

Következtető
gép

A tudás bázis aktív része,
Szabályrendszer, logikai kif.

User Interface I.

User Interface II.

kommunikáció a
programmal, a tudásmérnök és a
fejlesztők számára

kommunikáció a
programmal, a
felhasználó számára

Munkamemória
Magyarázó modul

17. ábra: A Szakértői Rendszer felépítése

1. Ismeretszerző modul
Az ismeretszerző modul a tudás, az ismeretek betáplálását segíti elő. A formalizált ismeretek megfelelő bevitelével épül fel a Szakértői Rendszer egyedi
tudásbázisa. Ezt a modult elsősorban a Szakértői Rendszer készítői, vagy a
karbantartók használják, szorosan együttműködve az adott téma elismert
szakértőivel. Az ismeretszerző modul lehetőséget teremt továbbá a tudásbázis
aktualizálására is, vagyis a későbbi karbantartásokra. A tudásbázisok feltöltése
hosszadalmas, és a Szakértői Rendszer működési mechanizmusának ismeretére is
igényt tartó folyamat, ezért ezt a munkát legtöbbször erre a célra kiválasztott
szakemberek végzik („ismerettechnológus”), akik képesek a szakértői tudást
átvenni, formalizált módon leírni és a rendszerbe betáplálni.
2. Tudásbázis
A tudásbázis a Szakértői Rendszer „agya”, vagyis az operatív tudása, amit
„hosszú távú memóriának” is neveznek, mivel tartalma mindig megmarad. Két fő
ismerettípusból tevődik össze, melyekhez szorosan kapcsolódik az azokat
összekapcsoló vezérlő mechanizmus:
Adat jellegű ismeret, melyek tények, állítások, leírások.
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Összefüggés jellegű ismeret, melyek az adatokra vonatkozó szabályok,
módszerek, heurisztikák.
És végül a következtetési lépések, vagyis a következtetés programozott
mechanizmusa. Az előző két ismertetett típust kapcsolja össze. Egyesek
szerint maga a következtető mechanizmus is része a tudásbázisnak, hiszen
a tudás felhasználásának tudása is „tudás”, vagyis metatudás8. Tovább erősítik ez utóbbi logikát az utóbbi évtizedben megjelent objektumorientált,
vagy frame alapú rendszerek, melyek a vezérlő algoritmusok egy részét is
a jellemzett tulajdonságokkal (adatokkal) együtt, attól elválaszthatatlanul,
szoros egységben, úgynevezett objektumokban tárolják.
Egy tudásbázis többféle ábrázolási formában is elképzelhető, azonban a Szakértői Rendszerek leggyakrabban csak szabály alapú tudásbázisokat használnak. A
tudásreprezentációs módszerek alaptípusait lásd fent: „Tudásreprezentációs alaptípusok”. A megoldási és következtetési stratégiákra azért van szükség, mert ha minden lehetőséget szisztematikusan végigpróbálnánk, az kombinatorikus robbanáshoz, azaz kezelhetetlenül nagy adattömeghez vezetne (Kovács, G. 1994).
3. Munkamemória, vagy Blackboard
A Szakértői Rendszer használata során a felhasználó és a rendszer közötti interakcióban, vagy a következtetések során keletkezett új tények, a memória egy speciális részébe kerülnek. Ez a memória a blacboard. A balacboard a Szakértői Rendszer „rövidtávú memóriája”, adatai a konzultáció után törlődnek. Ha több Szakértői
Rendszer, vagy a Szakértői Rendszer több különböző modulja párhuzamosan dolgozik és egymás eredményeit, vagy esetleges részeredményeit fel akarják használni, a tényeket egy közösen használható blackboard-ra küldik. (A blackboard használata külön adminisztrációt, felügyeletet igényel). Létezik olyan Szakértői Rendszer is, amely a blacboard-on keletkezett új tényekkel, megfelelő konverzió után
képes bővíteni a tudásbázisát. Az ilyen rendszereket tanuló rendszereknek is
nevezzük. Máskor az összetett Szakértői Rendszerek különböző moduljai
érintkeznek a blackboard-on keresztül, illetve ezen keresztül használják egymás
eredményeit.
4. Következtető mechanizmus
Konzultáció közben a Szakértői Rendszerek következtetések sorozatát hajtják
végre, hogy eljussanak a probléma megoldásához. A következtető mechanizmus e
folyamatot vezérli. Sorra kijelöli a munkamemória és a tudásbázis tényei alapján a
következtetéshez felhasználható szabályokat, eljárásokat. Ha pl.: egy szabály feltétel része teljesül, a következmény, mint új tény a munkamemóriába kerül. Ha ez a
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A tudásról, mint információról alkotott tudás, az információ felhasználásának ismerete.
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tény nem a keresett megoldást adja, az algoritmus további szabályok feltételrészét
kezdi el vizsgálni.
A következtető mechanizmus alapvetően kétféle mechanizmust követhet.
Adatvezérelt következtető mechanizmus (forward-chaining, Data
directed reasoning): A következtető eljárás alapvetően az adatokból indul
ki, vagyis a tényekből, és keresi a végső következtetést, vagyis a megoldást. (lásd: XCON, OPS5) A gyakorlatban sorra veszi a szabályokat és a
tények „rápróbálásával” megpróbálja a szabályhoz tartozó célt, bebizonyítani. Sok szabály esetén egyre nagyobb akadályba ütközik és könnyen
kombinatorikai robbanáshoz vezet. (Ciklusonként, a logikai műveletek
száma átlagosan:
[(szabály*tény db)^egy szabályhoz tartozó, átlagos premissza db]+konfliktus feloldás db)
Célvezérelt következtető mechanizmus (backward-chaining, Goaldirected reasoning): Az ilyen jellegű mechanizmus a bizonyítandó célból
indul ki, vagyis a hipotézisből, és keresi hozzá a bizonyításra alkalmas tényeket és szabályokat, ezért visszafele haladó, vagy hátraláncoló algoritmusnak is hívják. (lásd. EMYCIN, MProlog Shell, Genesys) Gyakran a
fordított szintaktika miatt a feltételeket is fordítva adják meg „Then ... IF”
formában (ilyenek pl.: a Prolog nyelvek).
5. Magyarázó modul
A magyarázó modul rendeltetése, hogy felsorolja azokat a következtetési
lépéseket, amivel bizonyítani tudja a megoldást. A magyarázó képesség révén a
Szakértői Rendszer következtetési folyamatába pillanthatunk bele. A felhasználó
kérdéseket tehet fel a rendszernek a felhasznált összefüggéseket, tényeket illetően.
A leggyakoribb feltehető kérdések típusa:
“Miért?”, kaptuk ezt, vagy azt az eredményt? Miért a felhasznált szabályt
mutatja meg a rendszer?
“Hogyan?”, kaptuk ezt vagy azt az eredményt? Hogyan kérdésnél pedig a
következtetési folyamatban visszafelé haladva megnézhetjük az alkalmazásra került szabályok sorozatát.
Egyes rendszerek más lehetőségeket is nyújtanak: pl.: grafikusan mutatják be a
következtetési folyamatot, vagy feltehető a „Mi lenne, ha?” kérdés egy alternatív
változat kipróbálásához.
6. Felhasználói felület (User Interface, UI)
A Szakértői Rendszer felhasználói:
a felhasználó, aki alkalmazza a kész rendszert,
a tudásmérnök, aki fejleszti a rendszert,
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és a szakterület szakértője, aki bizonyos esetekben akár fejlesztőként, akár
felhasználóként is dolgozhat a rendszerrel.
A felhasználói felületen a fenti személyek teszik lehetővé az input adatok bevitelét, valamint az eredmények visszanyerését, a megoldást, és a kért magyarázatokat. A „párbeszéd” többféle formában jelenhet meg a képernyőn: szövegesen, választásos menüvel, illetve ikonos formában. A párbeszéd az esetek többségében
passzív, azaz a Szakértői Rendszer kérdéseire kell a felhasználónak válaszolnia.
A tudásmérnök és a felhasználó nem mindig ugyanazzal a felhasználói felülettel
érintkezik, vagy annak különböző szolgáltatásait használja. A felhasználói
interfész több modullal is kapcsolatot teremthet, melyek lehetővé teszik az
ismeretszerző modul alkalmazását, a tudásbázis feltöltését, módosítását, a
programfejlesztés különböző szakaszainak ellenőrzését, nyomkövetését.
Gyakorlatilag a Szakértői Rendszert a felhasználói interfészen keresztül ismerjük
meg, a többi modul rejtve marad számunkra.
A SZR-ek, megvalósítási technikájukat illetően, nem csak speciális szakértői
programnyelveken (Prolog, Lisp) készíthetők. Bármely programozási nyelv és
programfejlesztői környezet alkalmas erre a célra, melyben a fenti modulok
létrehozhatók, és a modulok közti kapcsolatok is leírhatók.
4.5.3.5. Szakértői Rendszerek típusai működésük szerint
1. A szabályalapú Szakértői Rendszerek
Olyan Szakértői Rendszer, mely a problématerület tényeit a munkamemóriában,
a szabályokkal megfogalmazott ismereteket pedig a tudásbázisban tárolja és a következtető mechanizmus ezek együttes működése alapján határoz meg újabb ismereteket. A szabályalapú Szakértői Rendszerek és az egyéb Szakértői Rendszer alaptípusok sajátosságait meghatározó tulajdonságok összehasonlító táblázatát a mellékletek 2. táblázata tartalmazza.
2. Frame-alapú, vagy objektumorientált Szakértői Rendszer
Egy adatstruktúrából áll, amely az objektum összes adatát, a hozzá tartozó eljárásokat együtt tartalmazza. Az objektumorientáltság előtérbe kerülésével jelentősen
nőtt a frame-alapú Szakértői Rendszerek népszerűsége. A Frame-alapú Szakértői
Rendszerek és jellegzetes tulajdonságait a mellékletek 2. táblázata tartalmazza.
3. Hibrid rendszerek
A hibrid rendszerek lehetőséget nyújtanak a frame típusú tudásábrázolás mellett
egyéb szabályok alkalmazására is. Jellemzői különböző típusok tulajdonságait
egyesítik. (lásd: mellékletek 2. táblázat)
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4. Induktív rendszerek
Példák alapján történő tanuláson alapuló rendszerek, ahol a tudást egy véges
példahalmaz tartalmazza, és a példákból szabályokat generál.
Az algoritmus lényege a kivétel-vezérelt szűrés, így egyre jobb döntési fát alakít
ki. Az algoritmus négy részre tagolható:
a)
b)
c)
d)

Az induló véges példasorok egy részhalmazának kiválasztása.
A részhalmazból szabályok kialakítása, döntési fa generálása.
Kivétel keresés az induló példasorban.
Ha kivételt talált, akkor bővíti vele a részhalmazt és a b) ponttól újra kezdi az
algoritmust. Ellenkező esetben pedig kiírja a döntési fát.

5. Blackboard rendszerek
Olyan komplex problémák megoldásánál segítenek, amelyek több szakértő, több
tudásforrás együttes munkáját igénylik. A tudás különálló modulokban található, és
minden modul önálló következtető mechanizmussal rendelkezik. E modulok
tetszőleges tudásábrázolást és a hozzá kapcsolódó megfelelő következtetési eljárást
tartalmazzák. A modulok egymás közt a közös munkamemórián keresztül
kommunikálnak. A blackboard vagy közös munkamemória nem más, mint egy
adatstruktúra, melynek használatát külön kell deklarálni. A balckboard rendszerek
további tulajdonsága, hogy:
a) minden modul minden pillanatban látja az egész balackboard-ot, és látja a
probléma megoldás pillanatnyi állapotát;
b) bármelyik modul bármelyik pillanatban írhat a blackboard-ra függetlenül a
többi modultól;
c) a blackboard-ra írás nem zavarja a többi modul munkáját.
4.5.3.6. A Szakértői Rendszerek korlátai
A Szakértői Rendszerek, mint láttuk alapvetően a logikai differenciálás gépi
megvalósítására épült rendszerek. Ezt természetszerűleg kiegészíti egy formalizált
tudásbázis, amely a tudást reprezentálja. A Szakértői Rendszerek csaknem mindegyike erre a sémára épül. Ezt a problémakört diagnosztikai problémáknak nevezzük, hiszen nincs másról szó, mint arról, hogy bizonyos feltételek egyidejű fennállása egy előre megadott választ implikál. Nézzünk egy példát a hasonlóságra. Az
orvos munkáját segítő, a tünetek alapján diagnózist adó rendszer olyan, mint a növény, vagy ásvány-határozó, ahol az egyes tulajdonságok jelentik a feltételeket.
Azok a területek, mint például az állattenyésztés és a különösen a komplex megközelítésű rendszerek, nem csak azért problematikusak, mert a befolyásoló tényezők nagy számúak és bonyolult összefüggéseket alakítanak ki, hanem azért is, mert
az eseménytér feltérképezésekor csaknem mindenhol üres foltokkal találkozunk.
Ezek a foltok azok, amelyekre sem tapasztalati adataink, sem kísérleti eredmé69. oldal

nyeink nem léteznek. Még bonyolultabb a helyzet, ha azt is figyelembe vesszük,
hogy az ismert adataink sem megbízhatóak, hiszen azonos bemeneti események
sem mindig ugyanazt a kimenetelt eredményezik. A jelenleg használt rendszerek
között igen sok a növénytermesztés kérdésköreire koncentrálódik, melyek diagnosztikai felépítésüknek köszönhetően a növényi betegségekkel, vagy a vegyszerek elkülönítésével foglalkoznak. Összetettebb probléma a növények vetési sorrendjének kialakítása, vagy a legkevésbé kidolgozott területet jelentő, az állattenyésztési rendszerben hasznosítható alkalmazások.
4.5.3.7. A Szakértői Rendszerek jövőbeni szerepe
A jelenlegi felhasználási területek igen eklektikus képet mutatnak. Az utóbbi
évek, illetve évtized tendenciáit figyelembe véve, a hangsúly a Szakértői Rendszerek fejlesztéséről a Döntéstámogató Rendszerek, illetve a Mesterséges Intelligenciák, a szűk, de jól lehatárolható döntési területtel foglalkozó Integrált Vezetői Információs Rendszerek fejlesztésére helyeződött át. A technikai megoldások terén ez
nem csak általánosítást jelent, hanem sokkal inkább a technikák komplexebb,
integráltabb alkalmazási lehetőségét is. Mindezek ellenére, véleményem szerint a
Szakértői Rendszerek fejlesztése mégsem fog teljesen háttérbe szorulni. Az
elemzések szerint úgy tűnik, hogy a jövőben két fő területen számíthatunk a
Szakértői Rendszerek sikerére és reneszánszára.
Egyrészt az elemzett rendszerek összefüggéseinek pontosabb feltárása,
elemzése érdekében készült rendszerek és az így született eredmények,
illetve a kialakított rendszerek közvetlen alkalmazására az oktatásban, mint
fő területen.
Másodrészben nem elhanyagolható az a szerep sem, hogy a szakértő által
ugyan jól megoldható, de bonyolult vagy nehézkes, illetve hosszú ideig
tartó feladatok esetén növelhetik a szakértő hatékonyságát, illetve megbízhatóságát. Bizonyos esetekben a szakértői vélemény hitelességének alátámasztása is fontos tényező lehet. Természetesen ezek a rendszerek jól alkalmazhatók olyan esetekben is, amikor a felhasználó ismerethiánnyal rendelkezik, és szüksége van olyan rendszerre, ami gyors, automatizált
megoldást nyújt.
Az Internet felhasználásával egészen új lehetőség az On-Line Tudástranszfer, mely mind célcsoportjában, mind használatában új szintet eredményez.
A mezőgazdaságban szűk azoknak a területeknek az alkalmazási lehetősége, illetve racionalitása, ahol a folyamatok automatikus vezérlése, szabályozása, önálló
gépi döntéshozatali kényszere lenne jellemző. Ezért nem annyira a „mindent tudó
automatákra” van szükség, mint inkább a szakértők és egyéb felhasználók számára
a gyakorlatot könnyítő, jól alkalmazható, egyszerűbb rendszerekre. Az ilyen prog70. oldal

ramok viszont hatékonyan segíthetik a mezőgazdaságban dolgozó döntéshozók
mindennapi munkáját.
4.5.4. Tudásbázis alapú, vagy Ismeretalapú rendszerek (Knowledge Based
Systems, KS)
Nézzük meg, hogy mit mondanak a tudásbázis alapú rendszerekre vonatkozó
definíciók:
Olyan alprogram, melyben a tárgyköri ismeret explicit formában, a program
egyéb komponenseitől elkülönítve van jelen (Gábor, A. 1988).
A tudásbázisú-rendszerek olyan programok, melyekben a szaktudás az
általános problémamegoldó algoritmustól elhatároltan kerül ábrázolásra.
(Wagner, P. 1992)
Mint azt a SZR-nél is láttuk, a fogalom tartalma azon múlik, hogy miként
definiáljuk a tudásbázist (reális alapadat halmaz, adatokkal kapcsolatos
összefüggések, elválasztható következtetési algoritmusok, ...stb.)
Mint már említettem, sok szerző a tudásbázis alapú rendszereket azonosítja a
Szakértői Rendszerekkel. Én jobbnak látom, ha Szakértői Rendszerek fogalmát
tágabban kezeljük, és nem szűkítjük le a logikai differenciálás területére.
Véleményem szerint nem célszerű a két fogalom erőszakos megkülönböztetése,
hiszen a Szakértői Rendszerek minden esetben tudásalapú rendszerek is egyben. A
másik lehetséges feloldás, ha a Tudásbázis alapú Rendszereket egy nagyobb
halmaznak fogjuk fel, melynek egy valamivel kisebb részhalmazát képzik a
Szakértői Rendszerek. Bizonyosan kijelenthetjük tehát, hogy a Tudásbázis alapú
Rendszerek is a döntést támogató rendszerek tárgykörébe tartozó rendszerek, mely
elnevezés alatt a gyakorlatban legtöbbször a Szakértői Rendszereket értik.
4.5.5. Problémamegoldó Rendszerek, (Problem Processing Systems,PPS)
Problem Processing Systems (PPS - Problémamegoldó Rendszerek), melyek az
adatok és a módszertani elemek logikus, problémaspecifikus sorozatának kialakításáért felelős bonyolult koncepciókat takarnak, s egyre univerzálisabb választ
próbálnak keresni a klasszikus "Milyen adatokat, milyen módszerekkel kell
feldolgozni?" kérdésre. Ez utóbbi rendszerek a Mesterséges Intelligencia kutatás
tárgyköréhez állnak közel, s ma még inkább csak az elképzelés, mint sem a
gyakorlat kategóriájába tartoznak.
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4.6. TISZTÁN MESTERSÉGES INTELLIGENCIA RENDSZEREK
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18. ábra: A Tisztán Mesterséges Intelligencia rendszerek

A teljes ábra (18. ábra:) legkülső jobboldali területén a tisztán Mesterséges Intelligenciához tartozó rendszerek helyezkednek el. A Tisztán Mesterséges Intelligenciájú rendszerek célja már nem csak a döntéshozás, hanem az emberi értelem, tudás és érzékelés egyikének, vagy összetett működésének gépi megvalósítása. Mesterséges Intelligenciának tekintjük mindazokat a rendszereket, amelyek az emberi
gondolkodást és idegrendszeri működéseket utánozzák, vagy annak valamilyen
gépi adaptációjára törekszenek.
Ezek a programok a pszichológia, a kibernetika, az orvostudomány és az agykutatás legújabb eredményeit is hasznosítják és a Mesterséges Intelligencia kutatás
elkülönült területeit alkotják. Az MI-rendszerk sokszor nagyobb, integrált rendszerek alrendszereként jelennek meg. Az ilyen összetett rendszerek tehát olyan hibrid
rendszereket alkotnak, melyekben a tisztán Mesterséges Intelligencia kutatás területébe tartozó megoldásokat is jól fel tudjuk használni. Ebbe a csoportba tartoznak
a Gépi Látás (Artificial Seeing), Nyelvi Rendszerek (Language Systems, LS), és a
Robotika (Robitization) rendszerei. Ezen utóbbi kategóriákkal a következő fejezet
foglalkozik. Először tekintsük át a Mesterséges Intelligenciájú rendszerek fogalomrendszerét. Az említett rendszerek részrendszerek így a passzív oldalon helyezkednek el. Aktív oldalon azok a rendszerek helyezkednének el, melyek tudásbázisukat felhasználva valóban olyan önálló döntéseket hoznának, melyek megkö72. oldal

zelítik az emberi agy tevékenységét és túlmennek a „logikai differenciálás” gépi
megvalósításán. (lásd: „Kínai Szoba”). Ilyen rendszerek ma még nem, vagy csak
elemeiben léteznek.
4.6.1. Gépi Látás (Artificial Seeing)
A Gépi Látás egy különösen fontos, sokat kutatott eszköz, mely olyan algoritmuson, pontosabban modellrendszeren alapszik, mely az emberi agy működését
utánozza. Az emberi gondolkozás fiziológiájának kutatása során jutottak a kutatók
arra a felismerésre, hogy a külvilág ingereit az érzékforrásokból az idegsejtek egy
olyan bonyolult ideg hálózatra továbbítják, melyek kereszteződéseiben lévő csomópontok a különböző információkat „feldolgozzák” (válasz függvényük van) és a
feldolgozott értékeket számtalan további idegszálon keresztül, újabb csomópontok
felé továbbítják. Ezek a „információ-továbbadások” rétegesen terjednek, egyik
idegsejt rétegről a másikra. Az aktív csomópontokat a kutatók perceptronnak nevezték el. Az egyes idegsejt rétegekben a részfeldolgozáson átesett inger adaptív
választ vált ki, vagyis a létrejött válasz-ingerek csak részben függnek örökletes tényezőktől. A biológiai analógiának megfelelően a válasz-ingerek az egyén
tapasztalatától is függnek, illetve a tanulástól is változnak. A fenti struktúrát a
kutatók nem csak az agyban, de az emberi szem retinájának felépítésében is
felismerték, és ez megadta az indíttatást a fenti elveken alapuló matematikai
modell kidolgozására.
Az MLP (Multi Layer Perceptron) hálózatban három réteg típussal találkozunk.
Az első a Bemenő réteg, mely annyi elemből (neuronból) áll, ahány bemenő változónk van. A második Rejtett rétegből tetszőleges számú lehet, és minden rejtett
réteg tetszés szerinti számú neuront tartalmazhat. A harmadik Kimeneti rétegből
mindig egy van, amely az eredményeket tartalmazó változókból, vagyis a kimeneti
neuronokból áll. (lásd: 19. ábra:)
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19. ábra: Az MLP (Multi Layer Perceptron) típusú mesterséges neurális hálózat
[Sárközy, F. 1999]

A legtöbb esetben a kimenteti rétegben mindössze egy kimeneti neuront találunk. Alapértelmezésben egy neurális sejtréteg minden csomópontja összeköttetésben van a következő sejtréteg minden csomópontjával. Ez alól a szabály alól két
kivétel fordulhat elő:
Idősorok elemzésére alkalmazott hálózatokban különböző típusú
visszacsatolásokat alkalmaznak. Ezek közül az a legegyszerűbb, ha a t
időponthoz tartozó kimenetet azonosnak tekintik a t + 1 időponthoz
tartozó bemenettel.
Az MLP hálózatok „tanítása” után a kimenet létrehozásában nem feltétlenül vesz aktívan részt minden összeköttetés, ezért a felesleges számítások
elkerülése végett kidolgozták ún. „nyíró” algoritmust, mely segítségével
csökkenteni lehet az összeköttetések számát.
A neurális háló (Neural Networks, NN) elvi működése:
A hálózat minden összeköttetéséhez rendeltünk egy wrij alakú súlyt, ahol „r” a
réteg sorszáma, „i” és „j” pedig az irány kezdő és végpontját jelölő neuronok sorszáma rétegükön belül. A bemenő jel megszorzódik a kérdéses irányhoz tartozó
súllyal, majd belép az irány végén lévő neuronba. A neuronba belépő értékek öszszegződnek, majd az összeget egy transzformáló függvény átalakítja át és a következő összeköttetésekre adja, ahol megszorzódnak az irányokhoz tartozó súlyokkal.
A folyamat mindaddig folytatódik, míg az értékek el nem érik a kimeneti neuronokat. A tanulási fázisban az algoritmus addig változtatja a súlyokat, amíg a kimenet
nem éri el a kívánt alakot. A kialakított súlyok így egyfajta „ujjlenyomat”-ként
használhatók. A kimenet nagyban függ a rejtett rétegekben használt transzformáci74. oldal

ós függvényektől is, melyeket aktiváló függvénynek is neveznek. Leggyakrabban
szigmoid, tangens hiperbolicus és gauss függvényeket alkalmazzák, de a lehetőségek száma szinte kimeríthetetlen.
2. egyenlet: Aktiváló függvények

a.) szigmoid
y =

b.) tangens hiperbolicus

1
1 + e −Dx

y =

− Dx

1 − e
1 + e − Dx

c.) Gauss
2 2

y = e−D x

A megadott D érték egy egynél nagyobb érték, melynek segítségével a bemeneti
értékek ± 2,7-4 közötti elhelyezkedése esetén, a kimeneten –1, +1 vagy 0, +1 kimenetek jelennek meg. A bemenő rétegen nem alkalmaznak transzformációs függvényeket és a kimenő rétegen is csak lineáris transzformációt. A bemenő értékek ±
2,7-4 között tartása érdekében a bemenő adatsorokat normalizálni szokták, vagyis
kivonják minden adatból a számoszlop középértékét, majd az így kapott számokat
elosztják az oszlop szórásával, σ-val. A szórás helyett más szám is lehet osztó, a
lényeg, hogy a normált bemenő adatok az aktiváló függvény hatásos szakaszára
essenek. A normalizáló függvény képlete:
3. egyenlet: Normalizáló függvény

norm.xi =

xi − adatsor középértéke
n vagy σ

A hálózat felépítése után a hálót tanítani kell, melyhez tanuló adatsorok (mért
adatok egyik csoportja) kellenek. A tanuló adatsorokban két adatvektor szerepel: a
bemenő adatok és a tanító kimenő adatok. A tanítás után a rendszer teszteli (mért
adatok másik fele), vagyis a teszteléshez használt bemenő adatok kimeneteleihez
hasonlítja a már ismert tényleges kimeneteleket. Ha a mért és a generált outputok
hibahatáron belüli eltérést mutatnak, a rendszer használat kész.
Tulajdonképpen egy olyan univerzális eszközzel van dolgunk, mely módszer alkalmazási területe nagyon széles, alkalmas arra, hogy nagytömegű bemeneti információban, korlátozott számú kimeneti változó felhasználásával jellegzetes
struktúrákat ismerjen fel. Ugyan a megoldás kézenfekvő alkalmazása a gépi látás,
vagy alakfelismerés, de jó eredménnyel használható egyéb nagytömegű adat,
strukturális felismerésében is, például a beszédfelismerésben, gépi fordításban,
kódfejtésben, kódolásban, különböző osztályozási feladatokban, piaci előrejelzésekben, robottechnikában, sőt a jövő számítógép hardverét is ezen az elven
szándékozzák megkonstruálni.
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4.6.2. Nyelvi rendszerek (Language Systems, LS)
A nyelvi rendszerek alapvető feladata az ember és gép kommunikációjának
„egyszerűbbé”, vagyis emberszerűbbé tétele. A jelen kutatásainak elsődleges célja
nem a „beszélgető, intelligens számítógép” megalkotása, hanem sokkal inkább az
emberi beszéd megismerése, illetve a különböző Outputok
élőbeszéddé
konvertálása. A fenti rendszerek közvetlen előnye megjelenik a gépi parancsok
megértetésében, vagy az élőbeszéd feldolgozásában, kutatási, irodai, vagy terápiás
célokból. A gyakorlati megvalósításában beszéd, írás, és nyelv felismerő
rendszereket különböztetünk meg, melyek jellemzően neurális megoldást
alkalmaznak.
4.6.3. Robotika (Robotics)
A Robotika meglehetősen speciális területe a Mesterséges Intelligenciának, mely a
legkülönbözőbb formában egyesíti az eddig tárgyalt rendszereket. Közös jellemzőjük, hogy nagy szerepe van bennük az élővilágra jellemző különböző érzékszervek
és irányító vezérlő rendszerek önvezérelt egységbe kapcsolásának. A Robotika kutatás elsődleges alkalmazását az ipari és kutatási (pl.: űrkutatás) rendszerek
jelentették, de ma már nem ritkán fordulnak elő mezőgazdasági alkalmazások
például: manipulációs eszközök, vagy robotikai megoldásokkal vezérelt egyéb
eszközök esetében.
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5. A DÖNTÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK A
MEZŐGAZDASÁG SAJÁTOSSÁGAIBÓL
FAKADÓ KULCSTÉNYEZŐI
A döntéshozatal egy sokat kutatott, mára már kiforrott elméleteket összegző tudományágnak tekinthető. Ha a világot, mint rendszert figyeljük meg, akkor a rendszer elemei, szubjektumai állandó átalakulásban vannak. Ez a változás nem más,
mint a szubjektumok dinamikus, időben és térben a rendszer belső tényezőihez
való alkalmazkodása. A rendszer belső tényezői a környezet mindazon elemei,
amelyek a vizsgált objektummal kapcsolatban vannak, és arra hatást gyakorolnak.
Mindezek a tényezők jelentik egy objektum, vagy szubjektum közvetlen
környezetét. Természetesen egy-egy objektum akár egy megfelelően körülhatárolt,
újabb alrendszerként is vizsgálható. A gazdasági rendszer szubjektumai például
lehetnek a vállalkozások, amelyek fennmaradásuk érdekében döntések sorozataival
alkalmazkodnak az őket körülvevő környezethez, vagyis a gazdasági környezethez.
Ez a gazdasági környezet dinamikusan változó paramétereken keresztül figyelhető
meg, mely paraméterek a döntéshozó számára speciális jelentőséggel bírnak. A
döntéshozó a döntési folyamat során igyekszik mind több, és jobb információhoz
jutni, hogy a jól megválasztott információk és a sajátos döntési algoritmusa
segítségével a számára kedvező kimenetelű döntést hozzon.
Ellenőrzés I.

Ellenőrzés II.

Ellenőrzés III.

döntések
Döntés előkészítés I.
idő

Döntés előkészítés II.
Döntés előkészítés III.
Döntés előkészítés IV.

20. ábra: A döntési folyamat egységeinek egymásra épülése

A rendszer szubjektumának stabilitási igénye a konkrét döntéshozó személyes
igényeiben tükröződik vissza. A gazdasági döntés tehát a jövőre vonatkozó cselekvési lehetőségek közötti választás, annak érdekében, hogy a meghozott döntés a
legjobban szolgálja tartós fennmaradást, illetve a kiválasztott gazdasági célt, más
néven döntési kritériumot.
A döntési folyamat szemléletesen egy spirális vonalban előrehaladó ciklikus folyamatként fogható fel, mely folyamat nagyobb logikai egységekre bontva a dön77. oldal

tés-előkészítés, végrehajtás, ellenőrzés szakaszaira bontható. Az ellenőrzés és helyzet-értékelés már egy következő döntési folyamat kezdeti szakaszával alakít ki
kapcsolatot. (Lásd: 20. ábra:)
A döntéshozónak szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy a jövőre vonatkozó
ismereteink nem teljes körűek, és nem teljesen megbízhatóak. A valódi gazdasági
döntések esetében nincs determinált kapcsolat a döntések cselekvési alternatívái és
az alternatívák következményei között. A determinisztikus kapcsolatot közös néven zavaró hatások akadályozzák. (Természeti tényezők, váratlan események, nem
ismert mechanizmusok, eltelt idő, emberi tényezők …stb. Lásd: 21. ábra:)
Zavaró tényezők!
Akciók, vagy tevékenységek

A9
A4

A8
A5

A2

K1

A3
A6

Kimenetelek, vagy következmények

A7

K9

K2
K8

K5
A2

A3
A4

K7

21. ábra: A döntés során kiválasztott cselekvési alternatíva és a döntési következmény

Amennyiben a bekövetkező események kimeneteleit pontosan ismerjük, nem
beszélhetünk döntésről, ilyenkor egyszerű választásról van szó, függetlenül attól,
hogy milyen bonyolult módszerekkel jutottunk el a megoldáshoz. A döntés
lényege tehát nem abban áll, hogy milyen nehéz is a jövőben bekövetkező
események valószínűségét megadni. Példaként, döntést is lehet egyszerűen hozni,
— gondoljunk csak a jól bevált „pénzfeldobás módszerére” — lehet azonban
rendkívül fáradságos elelemzések után is. Természetesen a döntéshozó számára
fontos, hogy minél jobb döntéseket hozzon, így igyekszik a fennálló
bizonytalanságát különféle módszerekkel csökkenteni, vagy meghozott döntéseit
üzleti partnerei számára elfogadható módon alátámasztani. A döntési folyamat
részeinek vizsgálatával, valamint a döntés során használatos módszerekkel, mint
eszközökkel, és ezen eszközök alkalmazási lehetőségeivel a döntéselmélet
foglalkozik. A döntéstámogató rendszerek tehát a döntés során használható,
többnyire számítógépes megvalósítású eszközök közé tartoznak.
A döntésnek igen lényeges eleme a kockázat és a bizonytalanság, hiszen éppen a
kockázat eredményeként lesz a döntés több, mint a lehetséges legjobb eset kiválasztása az alternatívák közül. Azt is megállapíthatjuk, hogy a valószínűségek ismerete fontos a döntések meghozatalában, de nem elengedhetetlen tényező. Be kell
ismernünk azt is, hogy a tudás, vagyis a megszerzett ismeret, valamint a valószínűség bizonyos mértékben egymással szemben álló tényezők. A tudásnak akkor van
nagyobb szerepe, ha a döntési helyzetben kicsi a bizonytalanság, abban az esetben
viszont, ha a bizonytalanság nagyobb akkor az ismeretek szorulnak háttérbe. A kö78. oldal

vetkező ábra, (Lásd: 22. ábra:) az általánosságban döntésnek hívott helyzetek különböző eseteit és egymáshoz való viszonyait mutatja.
„Valódi” döntés, bizonytalan helyzetben I.
Döntés kockázatos helyzetben II.
Választás, III.
„Biztos döntés”
Optimum
keresés
IV.

22. ábra: Az általánosságban döntésnek hívott helyzetek részhalmazai

A döntés további elengedhetetlen eleme a döntési célok ismerete. A gazdasági
célokban valósul meg a döntéshozó preferenciája, vagy szükséglete. Egy gazdasági
döntés során több cél is létezhet, melyek a konzisztens döntéshozatal érdekében
nem ütközhetnek egymással. További követelmény a célokkal kapcsolatban, hogy
létezzen közöttük egy precedencia szabály „ököl-szabály”, mely megmondja, hogy
minden egyéb azonos teljesítmény esetén két cél közül melyik erősebb.
Létezhetnek összetett célok is, melyek egyszerre fejeznek ki több részcélt. Ilyen
esetben a precedencia rendszer az összetett kifejezésben fogalmazódik meg. Egy
lehetséges cél konkrét megfogalmazása a döntési kritérium.
A célokkal szoros összefüggésben kell megemlítenünk a döntéshozó egyéni preferenciáit, hiszen ezek egyrészt a célokban, a döntési kritériumokban jelennek meg,
másrészt a döntési alternatívák következményei várható értékének, egyszerűbben
„jóságának”, a döntéshozó számára megítélt egyéni hasznosságában fejeződnek ki.
Mindezek alapján a döntési probléma elemei a következők:
cselekvési alternatívák, vagy akciók, tevékenységek;
a döntéshozótól független események;
az események valószínűségei;
eredmények vagy kimenetelek, következmények;
döntési kritérium, célok;
egyéni preferenciák
A döntésekre jellemző paradoxon, hogy a döntéshozás folyamatának tudományos elemzése, a döntési módszerek, döntési eljárások, a korábban fetisizált
kvantitatív módszerek, a döntést támogató rendszerek komoly szakismereti igénye,
azt a tényt sejtetik, hogy a döntés nem más, mint racionális választás. Nem szabad
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azonban elfeledkeznünk arról, hogy a racionális és irracionális törekvéseket, még a
célok megállapítása során sem lehet konzekvensen betartani, hiszen a tények csak
utólag igazolják, vagy cáfolják a döntéshozót.
5.1. A MEZŐGAZDASÁGI DÖNTÉS SAJÁTOS TÉNYEZŐI
Mindezen általános szempontok áttekintése után térjünk át azokra a tényezőkre,
amelyek a mezőgazdasági döntéseket kiemelik, illetve megkülönböztetik, az egyéb
gazdasági döntésektől. A mezőgazdaság speciális jellege sok olyan tényező
függvényében alakul ki, amelyek alapvető fontosságúak a mezőgazdasági
döntések, az állattenyésztés és a növénytermesztés területén felmerülő döntések
előkészítése és meghozatala során. Vegyük sorra mindazokat a tényezőket,
amelyek egy lehetséges döntés segítő, döntést támogató rendszer kialakítását és
magát a döntési módszert befolyásolják:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bizonytalanság.
A kombinatorikai tér mérete.
Túl sok, vagy túl kevés információ.
Szándékos információ torzítás.
A döntéshozó információs elszigeteltsége.
Racionális döntéshozó célhatékonysága, célok összetett rendszere.
Heurisztikus döntéshozási jelleg.
Fuzzy jelleg.

5.1.1. Bizonytalanság (1. Kulcstényező)
A mezőgazdasági döntéshozatal és problémamegoldás során gyakran bizonytalan — részleges, elégtelen vagy közelítő — információval kell dolgoznunk.
Ilyen információról akkor van szó, ha valamit nem ismerünk, vagy az információ
nem pontos. Bizonytalan lehet az információ ha:
az információ hiányos, részleges, nem létezik, vagy nem ismert,
az információ közvetlenül nem, vagy csak pontatlanul mérhető illetve
érzékelhető, illetve a mérés során átlagokat kell használni,
az információ vagy az információ forrása nem megbízható,
az információ megítélése szubjektív elemekkel rendelkezik
az információk ábrázolása során a használt formalizmus, vagyis a
reprezentáció nem teszi lehetővé a teljes pontosságot, így az ábrázolás után
használt információk bizonyos mértékű pontatlanságot fognak hordozni,
ellentmondásos, tehát van olyan információ, amely különböző források
szerint eltérő, vagyis konfliktust hordoz.
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A mezőgazdasági termelés során jellemző, hogy meglehetősen sok bizonytalansági tényezőt kell figyelembe venni. Ezek a bizonytalan és kockázatos tényezők több különböző szinten is megjelennek. Egy probléma bizonytalanságával
kapcsolatban Molnár Károly 10 különböző forrást állapított meg. (Molnár, K.
1990) Ezek a források: a bizonytalan adat, a bizonytalan fogalom, a bizonytalan
következtetés, a hiányos adat, az ellentmondó adat, az ellentmondó következtetés,
a hiányos következtetés, a „még nem következetett be”— típusú következtetés, a
pontosan is megadható lenne típusú adat, de az túl drága, és végül az adat biztos de
közvetlenül nem figyelhetjük meg típusú bizonytalanság. Ezeket a bizonytalansági
forrásokat szemléletesebb a döntési folyamatban résztvevő elemek, illetve információ típusok köré csoportosítani. A döntési folyamat során felmerülő bizonytalanságok tehát a következők:
Ha a döntés során figyelembe vett információk, állapotváltozók, vagy
állapotok bizonytalanok. Ebbe a csoportba tartozik például a növénytermesztés során a talaj tápanyagtartalma, mely csak bizonyos mértékű
következtetéssekkel állapítható meg, hiszen nem vizsgáljuk meg azt a
terület teljes mennyiségében. Jellemzőbben bizonytalan tényező lehet például a megvásárolt gabonavetőmagtól várt potenciális hozam. Az állattenyésztésben ilyen bizonytalan állapot tényező lehet például a konstitúció,
vagy az állatok egészségi állapota. Bizonytalan lehet egy állapotváltozó
akkor is, ha annak megítélése szubjektív például, hogy egy baktérium
pálcika alakú -e, vagy csak ovális.
Bizonytalan lehet a döntéshozótól független események nagy része. A mezőgazdaságban ezek tipikusan az időjárási tényezők. Ilyen például, hogy
lesz-e eső, jégeső, felfagyás, vagy aszály, illetve azok mikor következnek
be. Az állattenyésztésben ilyenek a várható klinikai vagy szubklinikai betegségek, tartástechnológiából bekövetkező sérülések. Szaporodásbiológiai
problémák valószínűsége.
Bizonytalan lehet továbbá az állapotok és a következmények közötti összefüggések rendszere is, ide tartoznak a nem determinisztikus kapcsolattal
rendelkező összefüggések, illetve az ennek szűk részhalmazát képző sztochasztikus kapcsolatok típusai, ahol a valószínűségek pontos ismerete mellett várható értékeket is tudunk képezni. A bizonytalan kapcsolatokra tipikus példaként említhetjük a közhiedelemmel ellentétben a termelési
függvényeket is, hiszen egy-egy kimutatott összefüggés a megállapítás
pillanatától kezdve soha többé nem igazolható még egyszer, hisz a körülmények (talajállapot, időjárás, vetőmag stb...) sem lesznek többé azonosak.
Bizonytalanság megjelenhet a kimenetelek, következmények terén is. A
mezőgazdaságban a bizonytalanságok terén talán erre az esetre gondolunk
a legtöbbször, hiszen statisztikai adatsoraink, megfigyeléseink nem végte81. oldal

lenek, így kénytelenek vagyunk olyan kombinatorikai térrel dolgozni,
mely a lehetséges kimenetelek oldalán erősen hiányos. A számítógépes
rendszerek készítése során a legtöbb fejtörést is ennek a ténynek köszönhetjük.
A mezőgazdaságban speciális bizonytalansági tényezőként kell értékelnünk az időt. A ráfordítások és a hozamok időpontja, tehát az akciók és
a kimenetelek között gyakran sok idő telik el, amely tovább fokozza a
bizonytalanságot.
Végül a bizonytalanság kérdésének a számítógépes rendszerek kidolgozása
során ritkán figyelembe vett tényezője a döntéshozó szubjektív viszonyulása. A szubjektív megítélés a kockázat kapcsán merül fel, amit egyéni
hasznossági függvények segítségével vizsgálhatunk. Beszélhetünk
kockázat preferenciáról, vagy averzióról, de az így megállapított
hasznossági függvény személyről-személyre és pillanatról-pillanatra is
változik. A szubjektív megítélés másik fontos tényezője a nehezen
magyarázható személyi preferencia, amely legtöbbször a célokkal
kapcsolatban merül fel. A szubjektív megítélés harmadik fontos tényezője
a döntéshozás során az intuíció, vagy megérzés. Ez a tényező a jelen
mesterséges intelligenciájú rendszereiből teljességgel hiányzik és csak
emberi szakértő rendelkezik vele. Ez a speciálisan emberi gondolkodásra
jellemző tevékenység nem mérhető, de még csak előre sem jelezhető.
A bizonytalanság-kezelés numerikus modelljeinek elmélete, matematikai és valószínűség számítási modellek segítségével jól kidolgozott, és sokat publikált elméletekkel alátámasztott. (Molnár, K. 1990); (Rich, E. 1991); (Gonzalez, A.J. 1993);
(Stefik, M. 1995). A megoldások közül az egyik legismertebb és legrégibb az ún.
Bayes szabály, mely szerint:
Definiáljunk egy olyan elemi eseményekből álló Theta eseményteret, melyben:
Theta=(A1,A2,..An) és (n nagyobb 0) és az A1,A2,..An elemi eseményeket jelent,
valamint az eseménytér teljes, vagyis az eseménytér tartalmazza minden esemény
ellentett eseményét és bármely esemény kompozícióját, vagyis együttes „és” és
alternatív „vagy” bekövetkezését is. (Az alábbiakban i és j = 1,2,..n.)
1. Ai ∈ Theta akkor ⇒ nem-Ai ∈ Theta
2. Ai, Aj ∈ Theta akkor ⇒ (Ai és Aj) ∈ Theta és (Ai vagy Aj) ∈ Theta
Ha mindez fenn áll, akkor definiálhatjuk a valószínűség mértékét vagyis:
Legyen P valószínűségi függvény, ami Theta bármely elemét [0..1] zárt intervallumba képzi úgy, hogy:
1. P(Ai)=1, biztos esemény, ahol Ai, Theta mindig igaz eleme, v. i ∈ [1..n]
2. P(Ai)=0, hamis esemény, ahol Ai,Theta mindig hamis eleme, v. i ∉[1..n]
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3. P(Ai vagy Aj)=P(Ai) vagy P(Aj), azaz ha Ai és Aj egymást kizáró események, akkor együttes bekövetkezésük kizárt esemény, (Ai és Aj) üres
halmaz.
Automatikus következmények a következők:
1. P(Ai vagy nem-Ai)=P(Ai)+P(nem-Ai)=1
2. P(nem-Ai)=1-P(Ai)
A fentiek alapján határozzuk meg, hogy mi a valószínűsége annak, hogy a
szarvasmarha TBC-s (a diagnózist jelöljük: „D”-vel), ha a tünet: köhögés
(szimptóma: „S”). Ennek valószínűségét D esemény S eseményre vonatkozó
feltételes valószínűsége fejezi ki. Vagyis P(D|S)
P(D|S)=P(D)*P(S|D) / (P(D)*P(S|D) + P(nem-D)*P(S|nem-D) ) összefüggést
használva, és az alábbi valószínűségi értékeket felhasználva. (A példában használt
valószínűségi értékek nem relevánsak!)
1. A SZMH-a TBC-s megbetegedésének valószínűsége: 0,05
2. Ha SZMH-a TBC-s akkor a köhögés valószínűsége: 0,8 (Feltételes valószínűség, azaz P(S|D) köhög, feltéve hogy TBC-s )
3. Ha a SZMH-a nem TBC-s akkor a köhögés valószínűsége: 0,1 (Feltételes
valószínűség, azaz P(S|nem-D) köhög, és mégsem TBC-s)
A fentiek alapján a P(nem-D) valószínűsége 1-0,05=0,95 és a Bayes tételt
használva annak a valószínűsége, hogy a SZMH-a TBC-s mert köhög, a következő:
4. egyenlet: Bayes tétel alkalmazása

P(D|S)=0,05*0,8 / ( (0,05*0,8)+(0,95*0,1) )=0.296•••~ 29,6%
Az eredmény tehát az, hogy annak a valószínűsége, hogy a szarvasmarha TBCs, mert köhög: megközelíti a 30%-ot. Az eredmény tudatában feltehetjük a
következő kérdést is: Mi a valószínűsége, hogy a szarvasmarha nem köhög, mégis
TBC-s?:
5. egyenlet: A SZMH nem köhög P(D|nem-S), akkor a TBC valószínűsége:

P(D|nem-S)=P(D)*P(nem-S|D) / ( 1-P(nem-S) )= 0,05*(1-0,8) / (1- a Bayes
tétel számláló része 0,135)=0,01156 ~ 1,156%
A Bayes tétel előnyeit jól látjuk, azonban hátrányai a gyakorlati alkalmazást
meglehetősen nehézzé teszik:
Nagyon sok a priori valószínűséget kell megadni. Pl.: 50 betegség és 300
szimptóma esetén több mint 15 ezer adatot kell megadni!
А valószínűségek megadása sem statisztikából sem szakértői véleményekből nem megbízható, hiába megbízható az eljárás.
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Az eseménytér újabb eseménnyel való bővítése esetén újra felül kell bírálni az addigiakat. Nem inkrementális a rendszer.
Az eredmény a nem matematikusok számára nehezen érthető.
Egy másik gyakran említett modell a Dempster-Shafer módszer (Stefik, M.
1995). Ők azt a tényt, hogy egy tényt egy bizonyíték milyen mértékben támogat,
azt az alaphalmaz részhalmazaival reprezentálják. A támogatás mértékét 0 és 1
közötti számmal jellemzik. A modell azt határozza meg, hogy az állítások
bizonyítékai magukat az állításokat milyen bizonyossággal támogatják.
Definiáljuk az állítások alaphalmazát Theta-t és feltételezzük, hogy minden
állítást tartalmaz. Theta=(A1,A2,..An) és (n nagyobb 0) és A1,A2,..An összes
állítás. Továbbá i és j =1,2,..n,∀ minden Ai, Aj párosra igaz, hogy Ai és Aj
kölcsönösen kizárják egymást. Továbbá szükség van a Theta hatvány halmazára is
(összes részhalmazok halmazára).
A bizalom mértékét M függvénnyel adjuk meg, mely eleme (∈) [0..1] zárt
intervallumnak, és hozzá rendeljük minden részhalmazhoz úgy, hogy az üres halmazhoz 0-t rendelünk, a többi részhalmaz között a maradék 1-et intuitív módon
felosztjuk. (Egy elemhez hozzárendelt értékből nem következtethetünk a
részhalmazokhoz rendelt értékekre.) Definiáljunk 3 mértéket az ún. DempsterShafer mértékeket. Ezen speciális M(z) mértékeket speciális névvel látjuk el és a
következő módon számítjuk:
1. Bel(z) (Total Belief, a teljes bizalom mértéke)= ΣM(x), ahol M(x) az összes
részhalmazának mértéke együtt önmagát is bele értve. Ha H a hipotézis,
akkor Bel(H) jelentése: teljes mértékben elfogadjuk H-t.
2. D(z) (Doubt, kétkedés mértéke)= Bel(nem-z), az ellentejébe vetett bizalom
mértéke. Ha H a hipotézis D(H): teljes mértékben nem fogadjuk el H-t.
3. Pl(z) (Plausability, elfogadhatóság mértéke)=1-D(z), a bizalom felső határa.
Ha H hipotézis,Pl(H)-val: még éppen nem kételkedünk H-ban.
Következmények a következők:
1. Pl(Ai) => Bel(Ai)
2. Bel(Ai)+Bel(nem-Ai) <= 1
3. Pl(Ai)+Pl(nem-Ai) => 1
A Dempster-Shafer előnyei, hogy a hétköznapi gondolkodásmódnak megfelelően, a bizonytalanságról alkotott bizonytalanságunkat modellezi, nincs
szükség a priori valószínűségek megadására, képes részbizonyítékok bizonyító
erejét összegezni. Nagy hátránya azonban, hogy az összes megfigyelhető esetet,
vagyis a hatványhalmazokat elő kell állítani, és nagy elemszám esetén
körülményes a részhalmazok és hozzárendelések megadása, valamint a velük való
számolás.
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Mint láttuk a numerikus modellek pontos számításokra adnak lehetőséget, aminek azonban nagy ára van, ugyanis rendkívül nehéz biztosítani ezen eljárások információs igényeit. Véleményem szerint a valószínűség számítás eszközei, bemutatott módszerei, a véletlen kísérleteken alapuló relatív gyakoriságokon alapuló
módszerek a kezdeti bizakodás ellenére sem lettek alkalmasak a szakértő vagy
döntéshozók munkájának utánzására. A sokéves tapasztalatok révén szerzett tudás,
intuíciók, heurisztikák együttes működését továbbra sem tudjuk szimulálni. Sok
esetben a nyitott kombinatorikai tér, a hiányos és ezért ellentmondásos esetek lehetetlenné teszik a valószínűségi számításokat. A nem-monoton logikák, és a gyakorlatban is használt heurisztikus MI technikák viszont jól alkalmazhatók, de általában
nem rendelkeznek megfelelő elméleti háttérrel.
Egy esemény kimenetele tehát kétféle értelemben lehet bizonytalan:
1. Objektív: vagyis a relatív gyakoriságra alapozott, és a valószínűség elmélet
keretein belül alakult ki a bizonytalanság.
2. Szubjektív: vagyis az egyén saját megfigyelései, meggyőződései, tapasztalatai alapján alakult ki bizonytalanság, illetve valamilyen bizonyossági
„fok”. A szubjektív kockázat mértékének megítélése azonban nem annyira
matematikai, mint inkább személyes preferenciákon alapuló szubjektív
tényező.
A szakértői tudásábrázolás esetében annak jellegéből fakadóan, a legtöbbször
szubjektív értelmezésről van szó. Meg kell azonban jegyezni, hogy valójában nincs
is igazi objektív bizonytalanság, ugyanis egy eseményt csak az okok
egymásutánisága hoz létre. Ha ezen okokat mind figyelembe tudnánk venni, akkor
az esemény kimenetele nem lenne bizonytalan, vagyis biztos lenne. Ha azonban a
körülményeknek csak a megfigyelő számára ismert részét vesszük fegyelembe, a
várt esemény kimenetele már nem lesz számunkra egyértelmű, ilyenkor azt
mondjuk „bizonytalan”.

5.1.2. A kombinatorikai tér mérete (2. Kulcstényező)
A kombinatorikai tér mérete alapvető fontosságú, hiszen annak „bejárhatósága”, milyensége meghatározza az alternatívák gépi úton történő keresésének
módszereit. A mezőgazdaságban jellemzően nem határos, nem vagy rosszul bejárható, illetve csak kis részletében ismert kombinatorikai terekről beszélhetünk.
Mielőtt rátérnék a kombinatorikai térrel kapcsolatos jellemzőkre, vezessük be az
állapottér fogalmát. Az állapottér a probléma adatszerkezeteinek összes lehetséges
értékeit tartalmazza, beleértve a kiindulási és a célállapotokat is (utóbbiak a megoldást reprezentálják). Maga a problémamegoldás, vagyis a kiindulási állapotból egy
célállapot elérése, az állapottéren értelmezett műveletek egymásután történő alkalmazásával történik. Az állapottérben tehát különböző klasszifikációs módszerek
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segítségével választjuk ki a lehetséges megoldások halmazát, illetve az alternatív
megoldásokat. (A klasszifikáció főbb típusait a 23. ábra: mutatja.)
Klasszifikáció
Probléma
jellemzői (M)

Hozzárendelési
elvek

Megoldási
alternatívák (L)

Biztos tudás

M

M

M

M

M M
M
M
M

Tapasztalat
Statisztika
Esetgyűjtemény
Modell
Tulajdonságlefedés

L

L

L L
L

L
L

L
L

Neurális, abduktív*
hozzárendelés

23. ábra: A klasszifikáció főbb típusai∗ [Pohlmann, J.M.,1993/1994 ]

Az állapottér komponensei:
1. feladat állapotai (gyakran megszámlálhatatlan számosságú)
2. állapottérben értelmezett műveltek (gyakran csak tapasztalati
összefüggések)
3. kezdő állapotok (az állapotok speciális részhalmaza)
4. cél állapotok a tulajdonságait leíró cél feltételekkel, cél függvényekkel,
vagy döntési kritériumokkal együtt.
A mezőgazdasági termelés során természeti és biológiai rendszerekkel állunk
kapcsolatban. A biológiai és természeti rendszerek különböznek az általunk létrehozott mesterséges rendszerektől. A mesterséges rendszerek állapottere általában
előre tervezett, jól meghatározott, mind a lehetséges állapotok, mind a lehetséges
kimenetelek vonatkozásában. A mezőgazdaságban ezzel szemben a lehetséges állapotok és kimenetelek számbavételekor sokkal inkább csak a megfigyeléseinkre
támaszkodunk. Az állapottér, számosságát tekintve, ilyen értelemben jóval nagyobb. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk, hogy a döntéshozás során figyelembe
venni kívánt állapottér nyílt, vagyis az állapotoknak és a lehetséges kimeneteleknek sokkal nagyobb halmazáról nincs információnk.

* A hivatkozásban említett „abdukció” tapasztalati értékeken alapuló numerikus hozzárendelés,
úgynevezett abdukciós mátrix segítségével.
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Kombinatorikai térről akkor beszélünk, ha egy konkrét megoldás, például keresés során feltérképezzük a lehetséges megoldások halmazát. (A kombinatorikai tér
nagysága és a formalizálhatóság antagonisztikus kapcsolatát a 24. ábra: mutatja.)
A kombinatorikai tér mérete
A formalizálhatóság mértéke

24. ábra: A kombinatorikai tér mérete és a problémamegoldás formalizálhatóságának
összefüggése

A kombinatorikai teret szemléletesen gyakran úgy képzeljük el, mint egy, a
térben elterülő mátrixot. A kombinatorikai tér számunkra kedvező pontjait szemléletesen, mint kiemelkedéseket „dombok-hegyek” képzeljük el. Ezzel szemben a
számunkra nem kedvező helyzetek, a mélyedések „szakadékok-völgyek”. A kereső
algoritmusok ezeket a területeket járják be lokális maximumok után kutatva. Lásd
bővebben lejjebb: kereső algoritmusok.
Brander a megoldás folyamatában különbséget tesz az objektív megoldási tér és
a szubjektív keresési tér között. Eszerint az objektív megoldási tér az a halmaz,
melyben a megoldás biztosan megtalálható és minden egyéb megoldási lehetőséget
is tartalmaz.
Míg a szubjektív megoldási tér azon megoldási alternatívák (az előzőnél
értelemszerűen szűkebb, legfeljebb egyenlő méretű) halmaza, melyet a megoldást
kereső személy figyelembe vesz, vagy figyelembe venni képes.
Módszeres problémamegoldás esetén a szubjektív megoldási tér mérete nagyságrendekkel nagyobb lehet, mint a szűkebb, heurisztikus vagy még szűkebb
intuitív eljárásokra támaszkodó megoldásnál felmerülő megoldási tér. Nem szabad
azonban arra a következtetésre jutnunk, hogy a szűkebb, vagy hiányosabb
kombinatorikai tér az egyben rosszabb megoldásokat is jelent. A méret nem áll
direkt összefüggésben a sikerességgel, hiszen például egy egyelemű szubjektív
halmaz is tartalmazhatja éppen a helyes megoldást, illetve egy jó szakértő sem
rendelkezik a fejében minden lehetséges kombinációval, mégis képes jó döntést
hozni.
Az előző fejezetben tárgyalt bizonytalanság és kockázat kezelő eljárások esetében mint láttuk, az állapottér megadása nagyobb feladatok esetében szinte megoldhatatlan. A hozzárendelések vagy az a priori valószínűségek megadása nem csak
azért nehéz, mert viszonylag kis eseménytér esetén is több ezer adatot kell megadni, hanem azért is, mert az így megadott adok a legjobb szakértők közreműködése
ellenére is erősen megkérdőjelezhetők. Ezen túlmenően a kombinatorikai tér növekedésével a belső ellentmondások is hamar olyan szintet érhetnek el, mely a rendszer verifikálhatóságát teszi lehetetlenné. Kombinatorikus robbanásnak nevezzük
azt a jelenséget amikor a kombinatorikai tér mérete olyan szintet ér el, hogy a
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probléma analitikus, illetve numerikus modellekkel nem oldható meg. A kombinatorikai robbanás oka a figyelembe vett tényezők és szabályok számának növekedése, mely a kombinatorikai tér méretét hatványos haladvány szerint növeli. Gondoljunk arra az egyszerű példára, hogy az egy és kétváltozós termelési függvények
még könnyűszerrel megoldhatók, de ha a valósághoz próbálunk közelíteni és ennél
több változó együttes hatását szeretnénk egyidejűleg figyelembe venni, akkor a
megszokott matematikai módszerek egyre kevésbé használhatók.
A kombinatorikai térben a lehetséges összes kombináció előállítható, azonban
ezek közül a megoldások közül csak azok a megoldások érdekesek számunkra
melyek bizonyos feltételeknek (kritériumoknak) is megfelelnek, illetve ezen feltételek szerint szélső értéket érnek el. A megoldási alternatívákat úgynevezett kereső
algoritmusok segítségével találjuk meg.
5.1.2.1. Kereső algoritmusok csoportosítása
A kereső algoritmusok sokfélék lehetnek, vannak köztük matematikai, logikai,
és vegyes algoritmusok. A legismertebb kereső algoritmusok a következők (lásd:
25. ábra:)
Optimalizáló
keresés
Algoritmikus
keresés

Véletlen
keresés

Vak keresés

Teljes keresés

Iterációs keresés

Parciális keresés

25. ábra: A keresési algoritmusok nagyobb csoportjai

1. Optimalizáló keresés
Az optimalizáló és véletlen keresés a keresési algoritmusok nagyobb csoportját
foglalja magába. Az optimalizáló keresés lényege, hogy a kereső algoritmus lehetséges állapotokat állít elő az állapottér mezőjéből, majd megvizsgálja, hogy lehetséges-e kedvezőbb állapot. Amennyiben kedvező állapot keresésére van további
esély, úgy az algoritmus előállít egy következő állapotot. Ha a következő állapot
kedvezőbb, mint az előző, úgy rögzíti az új állapotot, mint részmegoldást. A folyamat mindaddig tart, míg a részmegoldás végleges megoldássá nem válik, vagyis
nincs jobb megoldás, vagy a jobb megoldás megtalálása túl sok időt igényelne.

1.1. Vak, illetve szisztematikus keresés
A vak keresés is optimalizáló keresés, hiszen a létező legjobb megoldás megkeresésére törekszik, de a vak keresés kihasználja a számítástechnika nyers erejét
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(Brute force), vagyis az állapottér valamennyi elemét szisztematikusan megvizsgálja és megkeresi a lehető legjobbat. Ezen az elven működnek egyes logikai játék
szimulátorok, és egyes kódfeltörő algoritmusok. A teljes keresés esetén a teljes
állapotteret megvizsgáljuk, míg a parciális keresés esetén egy elfogadható megoldást keresünk, és nincs szükség a teljes állapottér megvizsgálására. Triviális
problémák esetén hatékony megoldási mód, bonyolultabb problémáknál azonban,
mint amilyen a sakkjáték, kombinatorikai robbanást idéz elő. (Ha gráf szemléletben gondolkozunk akkor például, ha minden csúcsból például N újabb élt képzünk,
N-exponenciális arányban nő az állapottér — nagy eséllyel a keresési tér is!)
2. Véletlen, vagy random keresés
A kombinatorikai térben lehet találomra is keresni, melyet véletlenszerű, vagy
random módszernek neveznek. A véletlenszerű keresés akkor célszerű, ha az
állapottérről semmilyen információval sem rendelkezünk, vagyis a keresés haladási
irányát illetően nincsenek előzetes matematikai, vagy egyéb logikai megfogalmazásaink. A véletlenszerű keresés sokáig tart és semmi sem biztosítja, hogy
véges időn belül célhoz ér (elképzelhető például az is, hogy a keresés körbejár, a
megoldást nem kapjuk meg). Az is lehetséges azonban, hogy a megoldást „extrém”
rövid idő alatt kapjuk meg. A véletlenszerű keresés eredményének hitelesítése
viszont gyakran sok időt vesz igénybe. Ezek közé az eljárások közé tartoznak a ma
már klasszikusnak tekinthető Monte-Carlo, TOP 10, illetve TOP 20 eljárások. A
véletlenszerű keresés a vak kereséshez hasonló módon a nagy teljesítményű
számítógépek „Brute force” (brutális erő) képességét használják ki.
2.1. Iterációs keresés
Az iterációs keresés felfogható a véletlen keresés egy speciális formájának,
melyben szintén nem rendelkezünk információval a keresőtérről, vagy a keresési
tér rendezetlen, ezért az előállított megoldásokat szintén feljegyezzük és köztük
rangsort állítunk fel. Éppúgy elképzelhető, hogy csak a legjobb eredményt tartjuk
nyilván, mint az, hogy a legjobb néhány eredményt tároljuk. A különbség a vak
kereséshez képest annyi, hogy itt nem az eseteket választjuk ki véletlenszerűen,
hanem a kimenetelekhez vezető állapotváltozókat „kombináljuk” (változtatjuk)
véletlenszerűen, vagy valamilyen szisztéma szerint, és a transzformációs eljárás
végeredményeit jegyezzük fel. Ezen az elven működnek a „solver”-ek, illetve a
szimulációs módszerekben gyakran alkalmazott „scenario”-k.

5.1.2.2. Kereső algoritmusok típusai
A keresési stratégiák részletesebb osztályozása alapján (Fekete, I. et al. 1990)
megkülönböztethetünk nem-módosítható és módosítható stratégiákat. Utóbbiak
tovább bonthatók visszalépéses és gráfkereső stratégiákra. A gráfkereső stratégiák
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a szerint, hogy a keresés során mennyire informáltak a konkrét feladatot illetően,
nem-informált és heurisztikus (informált) stratégiákra bonthatók. Az egyes típusokhoz rendelhető algoritmusokat összefoglalva a (26. ábra:) mutatja.
Keresési stratégiák
Nem-módosítható
- adatbázis keresések
- random
- szekvenciális
- hierarchikus
- hegymászó

Módosítható
Visszalépéses
- út keresők
- backtracking

Gráfkereső
Nem- informált
- vak, szisztematikus
- mélységi
- szélességi
- elágazás és korlátozás

Heurisztikus
- nyalábolt
- előretekintő
- „A”
- „A*”

26. ábra: A keresési algoritmusok rendszerezése

1. A nem-módosítható vezérlési stratégiák a keresés során minden lépést végérvényesnek tekintenek. A hagyományos feladatmegoldás során például adatbázisban való keresésnél lényegében ilyen stratégiákat használnak. Az adatbázisokban
való keresések meghatározott elemszámú keresési térhez igazodó algoritmusok,
alapvetően megkülönböztetünk szekvenciális, random és hierarchikus kereséseket.
A hierarchikus keresés, melynek legegyszerűbb példája gyermekjátékként ismert
„kisebb-re /nagyobbra gondoltam játék” (ez az ún. buborék keresés), fejlettebb esete a többszintű hierarchiával operáló módszerek (pl.: pascal rendszerben megvalósított Turbo Acces keresési rendszere). A hierarchikus keresés előfeltétele, hogy a
keresési tér, vagyis az adatbázis a keresett kulcs szerint rendezett legyen. A csökkenő vagy növekvő rendezést ún. rendező algoritmusok végzik. Egy klasszikus keresési módszer a hegymászó keresés (hill-climbing search) is a nem-módosítható
keresési stratégiák közé tartozik. A hegymászó keresést függvények maximumának
keresésére szokták alkalmazni. Egy adott csúcsból kiinduló keresési élek közül
mindig azt választjuk, amely feltehetően a leginkább csökkenti a céltól vett távolságot, tehát amellyel a célfüggvény érték legnagyobb növekedését éri el (maximum
keresés esetén), vagy a célfüggvény érték legkisebb csökkenést hozza (költség minimalizálás esetén). A hegymászó stratégia előnye, hogy ha szerencsés helyzetből
indulunk (de csak akkor), gyorsan eljut a célhoz. Hátránya az, hogy ha a függvénynek lokális maximuma van, vagy ha a függvényértékek azonos értékű (ekvidisztáns) felületet alkotnak „fennsík”, a stratégia nem működik. Példával szemléltetve, ha sűrű ködben egy hegyes vidék legmagasabb csúcsára szeretnénk eljutni,
ésszerű lehet úgy gondolkodnunk, hogy minden lépésünket úgy irányítjuk, hogy
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feljebb jussunk. Akkor vagyunk már a csúcson, ha bármerre lépnénk tovább, lefelé
haladnánk. Ha így egy alacsonyabb dombra jutottunk fel azt hihetjük, hogy célhoz
értünk, jóllehet csak a köd miatt nem látjuk, hogy odébb van egy ennél magasabb
fekvésű hegycsúcs, ahova már soha el nem jutunk. Ha egy fennsíkon állunk, melyből csak itt-ott nyúlnak ki éles hegycsúcsok, a keresés el sem indul, hisz akármerre
lépünk, azonos szinten maradunk — hacsak nem éppen egy csúcs mellett állunk.
Végül, a legváratlanabb probléma, az úgynevezett „hegygerinc” problémája. Ha
egy éles hegygerincre jutottunk fel, akkor is leáll az algoritmus, ekkor ugyanis észleljük, hogy a célhoz még nem értünk el, de továbblépni a sűrű köd miatt nem tudunk, mivel a ködben nem látjuk, hogy merre kellene elindulnunk a hegycsúcs felé.
2. A módosítható vezérlési stratégiák képesek felismerni, hogy helytelen (célhoz
nem vezető, vagy bizonytalan kimenetelű) útszakaszra tévedtek és ilyenkor vissza
tudnak térni egy korábbi állapothoz, hogy onnan új irányban folytassák a keresést.
A módosítható stratégiákon belül — a keresés általános menete szerint —
megkülönböztetünk visszalépéses és gráfkereső vezérlési stratégiákat:
2.1. A visszalépéses vezérlési stratégiák egyszerre egy utat tartanak nyilván, és
ha ezen továbbhaladva zsákutcába jutnak, akkor — törölve a legutóbbi útszakaszt
— visszalépnek egy korábbi olyan választási ponthoz, ahonnan más irányba
folytathatják a keresést. Végtelen, kört vagy hurkot tartalmazó gráfon nem
garantálják a cél elérését, továbbá egy zsákutca szakaszt akár többször is képesek
bejárni, mivel nincs emlékezetük. Ilyenek a legegyszerűbb útkereső eljárások. A
módosítható kereséshez tartozó visszalépéses keresés (backtracking) egyszerre
csak egy utat tart nyilván. Ha zsákutcába jutott, a legutóbbi útszakaszt törölve
visszalép (backtrack) a legközelebbi olyan csúcsig, amelyből új irányba tud
továbblépni (amelyből még nem bejárt úr vezet ki). Így a megoldás kereső algoritmus mindig csak az aktuális utat tartja nyilván, ami a kezdőcsúcsból indul ki, és
hossza a keresés során állandóan változik. Az előbb bemutatott visszalépést,
amikor tehát a legutóbb megtett útszakaszt törli, egészen addig, amíg nem talál új,
még be nem járt lehetőséget, útszakaszt, időrendi vagy kronologikus
visszalépésnek nevezzük. A visszalépéses keresésnek több változata ismert. Az
alapváltozat nem garantálja a cél elérését végtelen méretű, vagy kört tartalmazó
gráfban. Ezért ezt a keresést ki szokták egészíteni mélységi korlát bevezetésével,
illetve a körök figyelésével. Egy csúcspontból való továbblépés irányának
megválasztásánál a visszalépéses keresés felhasználhat heurisztikus ismereteket is.
A visszalépéses keresés előnye az, hogy viszonylag egyszerű, és könnyen
megvalósítható. A visszalépéses keresésnek két hátránya van. Egyrészt, ha rossz
irányba indul el, azt csak későn veszi észre, akkor, amikor már eljutott az út végét
lezáró zsákutcához. Másrészt, ha több út végződik ugyanazzal a zsákutcába vezető
útszakasszal, ezt az útszakaszt képes akár többször is bejárni, mivel nincs
emlékezete.
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2.2. A gráfkereső vezérlési stratégiák minden olyan utat nyilvántartanak, amelyet már eddig megvizsgáltak (tehát emlékeznek azokra). Továbblépéskor a kiválasztott csúcs minden utódját létrehozzák („rekurzió”), majd azon haladnak tovább,
amelyiken a legígéretesebbnek látszik a cél elérése. A gráfkereső stratégiákat tovább osztályozhatjuk. Aszerint, hogy egy útszakasz kiválasztásánál nem tájékozódnak, vagy figyelembe vesznek az adott problémára vonatkozó specifikus ismereteket, heurisztikát, megkülönböztetünk nem-informált és heurisztikus gráfkereső stratégiákat:
2.2.1. A nem-informált vezérlési stratégiák a keresés során nem használnak fel
heurisztikákat (vak, szisztematikus keresés). Legismertebbek a mélységi keresés, a
szélességi keresés és az elágazás-és-korlátozás keresés. A mélységi (vagy mélyítve
először) keresés (depth-first search) egy olyan nem-informált keresés, amely egy
utat teljesen kidolgoz, mielőtt bármely másikat megvizsgálna. Csak akkor hagy fel
az út kidolgozásával, amikor célhoz ért, vagy amikor zsákutcába jutott. Ha célhoz
ért, a keresés sikeresen zárult. Ha zsákutcába jutott az adott úton, visszalép a
legközelebbi olyan csúcsig, amelyből még választhat be nem járt útszakaszt, és
megpróbálja onnan új irányban folytatni a keresést. A mélységi keresést fával
szokták szemléltetni, a kezdő csúcsból, mint gyökérből (fentről!) indítva a keresőfa
felrajzolását. A fa felépítése és bejárása egyre mélyítve, adott hierarchia szinten
pedig általában balról jobbra haladva történik. Az eljárás addig folytatódik, amíg a
célcsúcshoz nem érünk, vagy amíg minden út sikertelenül, zsákutcában végződött.
A keresés tehát befejeződhet sikeresen vagy sikertelenül, de az is lehet, hogy soha
nem ér véget.
A mélységi keresés egyes lépéseinél a nyílt csúcsok kezelését kézenfekvő LIFO
adatkezeléssel megvalósítani. A LIFO (Last In First Out) olyan adatkezelési
technika, amelynél a végrehajtási veremből azt az adatot vesszük ki először,
amelyik legutoljára oda bekerült. (Ez olyan sorbaállási technika, amely elsőként a
várakozási sorba utoljára beérkezett elemet kezeli le.) A mélységi keresés előnye
az, hogy könnyen implementálható, és működése során nem nagy a tárigénye. A
mélységi keresés hátránya az alábbi kettő:
− A fa gyökeréhez közeli szinten tett lépés sikertelensége csak sokkal később, a
mélyebb szintek valamelyikén, sok sikertelen visszalépés megtétele után derül
ki — vagy sohasem. Utóbbi esetben a módszer vég nélkül dolgozik. Mélységi
korlát bevezetésével lehet ezen valamelyest segíteni.
− Mivel ez a keresés elfelejti a korábbi sikertelen útszakaszokat, így nem veszi
észre, hogy a visszalépés során újra és újra olyan csúcsokra téved, amelyekből
már korábban zsákutcába jutott. A hátrányokat heurisztikák alkalmazásával
lehet enyhíteni; az alábbi keresési módszerek közül néhány így működik.
Szintén nem-informált gráfkereső stratégia a szélességi (vagy széltében először)
keresés (breadth-first search). Míg azonban a mélységi keresés addig nem tér le
egy útról, amíg célhoz vagy zsákutcához nem ér, addig a szélességi keresés a fa
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ugyanazon hierarchia szintjén minden egyes csúcsot — általában balról jobbra haladva — kidolgoz, mielőtt a következő szintet elkezdené. (Ha a keresőfát ismét
gyökerével felfelé fordítva ábrázoljuk, akkor érthető a „széltében először” jelző.) A
szélességi keresésnél a nyílt csúcsok kezelését FIFO adatkezeléssel szokás megvalósítani. A FIFO (First In First Out) olyan adatkezelési technika, amelynél az adatlistából azt az adatot vesszük ki először, amelyik legelőször oda bekerült.(Ez olyan
sorbaállási technika, amelynél a beérkezések sorrendjében történik a feldolgozás.)
A szélességi keresés előnye az, hogy ha van megoldás, akkor mindig megtalálja, és
mindig a legrövidebb megoldási utat generálja. A szélességi keresés hátránya egyrészt az, hogy nagy a tárigénye, másrészt, ha vannak a fában zsákutcába torkolló
többszörözött útszakaszok, ezeket nem veszi észre, és azt többször bejárja.
A következő nem-informált gráfkereső stratégia az elágazás-és-korlátozás keresés (branch-and-bound search) a hegymászó kereséshez hasonlít. Amíg azonban
az mindenkor ragaszkodik az eddig megtett útszakaszhoz, és mindenképpen azt
próbálja meg folytatni, addig az elágazás-és-korlátozás mindig a reprezentációs fa
legígéretesebb csúcsából lép tovább — függetlenül attól, hogy a fában hol helyezkedik el. A legígéretesebb nyílt csúcs az, amelyhez a legkisebb költségű út vezet.
Az elágazás-és-korlátozás keresés nagy előnye az, hogy ha van optimális megoldás, azt meg is találja. Az is előny, hogy a keresés logikája olyan sorrendben veszi
számba az egyes pontokat, hogy mindegyikkel csak egyszer kell foglalkozni (vagyis, minden csúcsot csak egyszer kell kiterjeszteni). A keresés hátránya egyrészt
az, hogy a keresés során a teljes reprezentációs fa jelentős részét kell együtt látni
(vagyis nagyméretű a keresőgráf).
2.2.2. A heurisztikus9 vezérlési stratégiákat nevük jellemzi. Sok probléma eseményterében való keresés esetén segíthetnek bizonyos információk. Ilyen speciális
információk lehetnek például az adott időpontra, adott helyre, prioritásra, vagy valószínűségre vonatkozó információk. Ezek a speciális információk, beépítve a kereső algoritmusba, szűkíthetik az állapotteret, így csökken a keresési folyamat
hossza. A legismertebb heurisztikus gráfkereső stratégiák a nyalábolt keresés, az
előretekintő keresés, az „A” algoritmus és az „A*” algoritmus. A gráfokban való
keresés algoritmusa a kezdőcsúcsból kiindulva építi fel a keresőgráfot (vagy keresőfát), amely mindenkor a kezdőcsúcsból kivezető, és a már bejárt utakat tartalmazó fa. Mindegyik (élő) út végét egy olyan csúcs zárja le, amelynek utódaival még
nem foglalkozott az algoritmus; ezeket nyílt csúcsoknak, míg a többit zárt csúcsnak
nevezzük. Amikor a kereső algoritmus egy utat folytatni kíván, a nyílt csúcsok közül kiválaszt egyet, majd azt kiterjeszti, azaz utódait kidolgozza és behelyezi az
újonnan nyitott csúcsok közé. Természetesen a már kiterjesztett csúcsot ki kell
vennie a nyílt csúcsok közül. A nyílt csúcsok halmazából többféle algoritmus sze9

A heurisztiaka meghatározását lásd később a Heurisztikus döntéshozás (7. Kulcstényező)
című alfejezetben, (107. oldal) valamint a kiegészítő mellékletben.
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rint választhat. A választás történhet egyszerű kronológiai sorrend, vagy bonyolultabb, ún. az élekhez rendelt költségfüggvényekkel is.
A nyalábolt keresés (beam search) a szélességi keresés heurisztikus változata,
amelynél, ha mélyebb szintre lépünk, csak egy megadott „w” szélességi szám által
limitált számú csúcsot terjesztünk ki. Az adott szint minden csúcsának minden
egyes utódját generáljuk, majd közülük kiválasztjuk azt a „w” számú csúcsot, amelyek a legjobb eséllyel vezetnek célba, a többi csúcsot pedig töröljük. A kiválasztás
heurisztikus kiértékelő függvényekkel történik, amelyekkel vagy azt becsüljük
meg, hogy a csúcsok milyen messze vannak a céltól, vagy azt, hogy egy adott
csúcsból kiinduló útszakaszok közül melyeknek van jobb esélye a cél éréséhez. Ez
a keresés tár– és időigény szempontjából előnyösebb, mint a szélességi keresés.
Hátránya az, hogy célt téveszthet, vagy hogy bizonyos megoldásokat nem talál
meg.
Az előretekintő keresés (best-first search) az elágazás-és-korlátozás kereséssel
ellentétes irányba tekint a költségbecslésnél. Ez nem azt a csúcsot választja ki,
amelyhez eddig a legkisebb költséggel jutottunk el, hanem azt, amelyikből
várhatóan a legkisebb költséggel lehet majd célba jutni (vagyis, az "először-alegjobbat"). Az előretekintő keresés előnye az, hogy gyakran sokkal hamarabb talál
megoldást, mint az elágazás-és-korlátozás keresés, továbbá, hogy a keresőgráf
sokkal kisebb méretű. A hátrány az, hogy igen szeszélyes: nem garantált, hogy
talál megoldást, és ha talál is, nem biztos, hogy az optimális.
Az „A” keresés (A algorithm) — gyakoribb nevén A algoritmus — egyesíti
magában az elágazás-és-korlátozás és az előretekintő keresés előnyeit. Megtartja a
keresés biztonságát és az előretekintő heurisztika alkalmazásával csökkenti a
kiterjesztések számát. A keresés mindig azt a csúcsot választja, amelynél az eddig
talált legolcsóbb út költségének és a célba érés várható költségének összege
minimális. Előnye, hogy a létező megoldást mindig megtalálja, hátránya, hogy a
talált megoldás nem mindig optimális.
Az „A*” algoritmus (A* algorithm) a legismertebb gráfkereső módszer. Az
„A” -algoritmus módosított változatáról van szó, amelynél a heurisztikus függvény
minden csúcsra alulról becsüli a hátralevő útszakasz optimális költségét. Nagy előnye, hogy — amennyiben van megoldás — mindig optimális megoldást szolgáltat.
А becslő függvény „jósága” alapvetően befolyásolja az algoritmus működését. Ha
a hátralévő út becsült költsége nem elég óvatos, vagyis nagyobb a tényleges költségnél, akkor nem garantált az optimális útvonal megtalálása. Másrészt, ha a
becsült költség nagyon közel van a nullához, akkor a megoldás ugyan optimális
lesz, de a keresés nem lesz hatékony. Ez nem véletlen, hiszen a már bemutatott
szélességi keresés nem más, mint egy olyan A* algoritmus, melyben a becsült
költségek nullák.
A kombinatorikai tér méretének és a kombinatorikai térben való keresés kérdésének elemzése után, a következő alfejezetben rátérek a harmadik kulcstényező
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kérdésének tárgyalására, mely az információ mennyiség döntésben elfoglalt szerepével foglalkozik.
5.1.3. Túl sok, vagy túl kevés információ (3. Kulcstényező)
A mezőgazdasági termelés során a különböző szinteken hozott döntések ezreire
van szükség. Mindezek a döntések egy bizonyos gazdasági környezetben jönnek
létre. A gazdasági környezet információi azonban nem kizárólagosak, hiszen a mezőgazdaságban a döntések tárgya mindig valamilyen összetett biológiai, vagy természeti rendszer. A döntések információs környezete tehát mindig ezen hármas
információbázisnak megfelelően rétegződik. Mindhárom információs környezetre
jellemző, hogy kevéssé ismert, vagyis alulinformált. Teljes informáltságról akkor
beszélünk, ha a döntéshozáshoz minden szükséges információ rendelkezésünkre
áll. Ebben az elméleti helyzetben minden lehetséges állapotot, minden akciót és
minden lehetséges kimenetelt ismerünk, továbbá pontosan ismerjük az akciók és
kimenetelek között fennálló kapcsolatokat, összefüggéseket. Amennyiben a
célfeltételek pontosan meghatározottak, úgy ebben az elméleti esetben biztosan
létezik olyan algoritmus, amely megadja a lehetséges legjobb megoldást. A
megoldás megtalálási módját tekintve, alkalmazhatunk matematikai, vagy egyéb
kereső módszert, aszerint hogy milyen módon tudtuk formalizálni a problémát.
Lásd kereső módszerek.
Az informáltsági szint ellentmondása abban rejlik, hogy a fent vázolt elméleti
helyzetben olyan mennyiségű információ, valamint összefüggés együttes
kezelésére van szükség, melyek meghaladják számítástechnikai és emberi
felfogóképesség határát. Az elemek determinisztikus igényű követése
kombinatorikus robbanáshoz vezet. A helyzet megoldásához még teljes
informáltság helyzetében is jelentős mértékű egyszerűsítésre, közelítésre van
szükség. Ezen a ponton viszont, újra az alulinformált döntési problémához
kanyarodunk vissza.
A mezőgazdasági döntéshozás speciális jellemzője tehát, hogy egyrészről alulinformált döntéshozási kényszerrel kell megbirkóznunk, másrészről viszont az
alulinformált döntési helyzet is olyan mennyiségű információt jelent a
gyakorlatban, amely módszereink lehetőségeit messzemenően meghaladja. Ez a
látszólag ellentmondó kettősség egyszerre jellemző a mezőgazdasági döntéshozásra. Az emberi agy ezeken a nehézségeken heurisztikával és intuícióval
igyekszik úrrá lenni. A döntéstámogató rendszerek fejlesztése során a döntési
probléma redukálása, vagyis a kezelhető szintre történő egyszerűsítése látszik
járható útnak.
Mi a helyzet a gyakorlatban?
A gyakorlatban szinte minden szakember találkozott azzal a nehézséggel, hogy
az adatok sokszor hiányosak és pontatlanok, másrészről ugyanakkor a nagy adatszám miatt szinte kezelhetetlenek is. Nehézkes a nyilvántartások vezetése, a külön95. oldal

böző kimutatások, elemzések elkészítése és a segítségükkel készült megoldások sokszor nem a gyakorlat problémáira adnak választ. További jelentős probléma,
hogy a gyakorlatban készült dokumentumok nem feltétlenül szolgálják a közép és
felső vezetői igényeket. A gyakorlatban használt dokumentációk többnyire csak
külső érdekek, külső igények hatására jönnek létre, mint pl. az adóbevallások, mérlegek, olyan alapvető dokumentumok, amelyek hiányában a termelés nem folytatható tovább. Ez az általánosan elmondható jelenség több problémát vet fel
(Mikola, Z. 1999):
nagy adatszám esetén az anyag feldolgozása nagyon nehéz,
rendezetlen adatok közötti összefüggések vizsgálata nem lehetséges,
váratlan helyzet esetén a döntés — az azt alátámasztó információ(k) nélkül
— bizonytalan, nehezen magyarázható,
a döntéseket gyakran a vezető nélkül (vagy helyett) kell meghozni, ami a
szükséges információk hiányában kockázatos,
nincs lehetőség különféle gazdasági mutatók számítására, elemzések
elkészítésére, aminek értékelése nem csak jelentős többletbevételt hozhat,
de veszteségeket is megelőzhet, illetve kijelölné a helyes irányt (erős és
gyenge pontok, stb.).
Mindezekből következik, hogy tudatosítani kell, hogy az adatgyűjtés, a döntéshozás, a menedzsment fontos része, és azzal szoros összhangban kell, hogy
működjön. Az adatok, információk strukturált, előre kidolgozott és csak a
szükséges adatokat érintő kezelése, a vezetői és menedzsment információs
rendszerek, döntéstámogató rendszerek szerves részét kell, hogy képezze. Az adatnyilvántartási rendszer legfontosabb — és legjobb — kelléke a számítógép, amely
a többi rendszer kiépítését is lehetővé teszi.
A hazai agrárinformatikai rendszer jelenleg még csak kialakulóban van. A már
elkészült adatbázisok hozzáférhetősége nem mindig megoldott (általában adatvédelmi, biztonsági okokra hivatkozva tulajdonosaik nem engedélyezik a betekintést), illetve az adatbázis készítési és működtetési költségei a hozzáférést költségessé teszik. Hazánkban jelenleg az AKII (Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), foglalkozik leginkább adatbázisok építésével. Az agrárinformatikai rendszer azonban még nem egységes. Ennek megoldására a Magyarországi Integrált Mezőgazdasági Informatikai Rendszer (MIMIR)
fejlesztői tesznek erőfeszítéseket. Az EU-ba való belépésünk kapcsán az FVM is
célul tűzte ki a mezőgazdasági termelők felmérését. A termelők és tevékenységeik
nyilvántartásba vétele egyrészt komoly költségekkel jár, másrészt igen bonyolult
nem csak ennek megszervezése, de az olyan adatbázis kialakítása is, mely pontos
és biztos adatokat képes szolgáltatni. Ennek nem csak anyagi vagy fejlesztési okai
vannak, de jelentősen befolyásolja a politika is. Komoly problémának látom, hogy
a mezőgazdasági adatbázisok kialakításhoz elsősorban a termelők bizalma, segítő96. oldal

készsége és információ szolgáltatása szükséges, mégis ők azok, akik legkésőbb és
–legkevésbé élvezhetik az egységes agrárinformatikai rendszer kialakításának előnyeit.
5.1.4. Szándékos információ torzítás (4. Kulcstényező)
A mezőgazdasági döntéshozásra jellemző, hogy a döntéshozáshoz szükséges információk bizonyos esetekben szándékosan torzítottak. A mezőgazdasági termelő
gyakorta érdekellentétbe kerülhet gazdasági környezetével. A legegyszerűbb esetben például a termelőnek azért nem érdeke a termelése során keletkező információkat pontosan vezetni, vagy pontosan dokumentálni, mert az ilyen információk
taktikai, stratégiai jelentőségűek. A termelőt körülvevő gazdasági, politikai, piaci
környezet, illetve függőségi rendszer olyan is lehet, hogy kifejezetten érdekében áll
a termelésének valós adatait titkolni, torzítani, sőt bizonyos esetekben még a
pontos információk kinyerése sem áll érdekében. A gyakorlatban sokszor találkozunk azzal a ténnyel, hogy a termelők a döntéstámogató rendszerek fejlesztése,
vagy a szaktanácsadó munka során nem mutatnak teljes körű együttműködést. Ez a
bizalmi kérdés a kialakításra kerülő rendszerek fejlesztését nagymértékben
befolyásolhatja.
5.1.5. A döntéshozó információs elszigeteltsége (5. Kulcstényező)
A mezőgazdasági döntéshozó szerepe információ ellátottsági szempontból speciális. A döntéshozás során az információk szerepét különböző szempontok szerint
mutattam be, de eddig még nem volt szó az információk származási helyéről, a mezőgazdaságra jellemző információs csatornákról.
A döntések során felhasznált információk feloszthatók korábban megtanult,
elsajátított ismeretekre, valamint olyan információkra, melyek csak rövid időre
segítik a döntéshozó munkáját, megtanulásukra nincs szükség. Az emberek által
birtokolt tudás szintjeit (Harmon, P. 85, 88) egy, a középvonalával időtengelyre
fektetett háromszöggel ábrázolja. Az x tengely (vagyis a középvonal) az időt,
pontosabban az ember életkorát ábrázolja; ez születésünk pillanatától az origóban,
a háromszög csúcsában kezdődik, és a jelen időpillanatig tart, vagyis a háromszög
alapjáig.
Az ábra x tengely feletti részén az egyén felszíni, heurisztikus tudását, az alatta
lévő részén pedig a mélyszintű, elméletileg megalapozott megtanult tudását
ábrázoljuk:
felszíni tudáson a tanácsadótól és/vagy saját tapasztalatból megszerzett,
gyakorlati jellegű, jól alkalmazható, bár sokszor nehezen magyarázható
tudást úgynevezett tudatosult tudás értjük. Ezek az ember teljesítményét
befolyásoló, tárgyterület-függő heurisztikák;
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mélyszintű tudáson az iskolában és/vagy egyéb forrásokból szerzett elméleti, modellszintű tudást értjük. Ezek (tárgyterület-független) általános elméletek, definíciók, alapelvek, axiómák, törvények.
Élete során az ember tudása állandóan gyarapszik. A „nincs tudás" címkéjű origótól jobbra haladva, (Lásd: 27. ábra:) egyre nagyobb területét járjuk be a háromszögnek (vagyis tudásunk egyre gyarapszik). Minden pillanatban a háromszög addig érintett területe az ember addigi élete során összegyűjtött, rendszerezett, problémamegoldásra mozgósítható tudásmennyiséget ábrázolja. Mialatt iskolába járunk, mélyszintű tudásunk nő gyorsabb ütemben, amint azonban elkezdünk dolgozni, felszíni tudásunk gyarapszik nagyobb ütemben. Egy tárgyköri szakértő,
vagy egy mezőgazdaságban dolgozó vezető többéves szakmai tapasztalat útján,
igen sok felszíni tudásra tesz szert, folytonosan hozzáépítve korábbi (rendszerezett)
tudásához. (Sántáné, T. E. 1997)
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27. ábra: A felszíni és a mélységi tudás [Saját feldolgozás, Sántáné, T. E. 1997 nyomán]

Problémamegoldási készsége annak az embernek a nagyobb, aki addigi életében
több rendszerezett tudásra tett szert, módszeres és rendszerezett források (x tengely
alatti rész) felhasználásával és gyakorlati tapasztalatokból (x tengely feletti rész).
Az ember, amikor problémát old meg, először megpróbál eredményre jutni a
gyorsabban alkalmazható, a gyakorlati fogásokat, heurisztikákat tartalmazó tudásszinten. Ha ez nem vezet eredményre, akkor újabb és újabb aspektusokból próbálja
megfogni a problémát (vagy annak részproblémáit), és ha ez sem segít, átvált a
mélyebben fekvő tudásszintre („tanultakra”). Az ember állandóan tanul, így a
mélyszinten történő problémamegoldás tapasztalatait fokozatosan felhozza a felső
tudásszintre.
A mezőgazdasági termelő informáltsága gyakran nem kielégítő, a döntéshozók
azonban különböző információs csatornákat vesznek igénybe informáltsági szintjük növelése érdekében. Alapvető fontosságú kérdés, hogy a döntéshozók elszige98. oldal

teltségét az információs csatornákkal szemben csökkentsük. A mezőgazdasági döntéshozóra ható információs csatornák a következők:
Személyes megfigyelés, mint csatorna, amely a tanult információk és a
környezet, illetve a biológiai rendszerek megfigyeléséből származó információk kölcsönhatásával jön létre. A gazdasági döntések mindig egy
bizonyos gazdasági környezetben jönnek létre, így a gazdasági
tevékenység szempontjából az említett környezet külső és belső
környezetre bontható. A külső és belső környezet információs elemeit a
melléklet 1. és 2. ábrája mutatja.
Gondolat
motiváció
fogalomalkotás

Kódolás

Információ
fogadás

Információ
kibocsátás

Információ küldő

kommunikációs
csatorna

Cselekvés
visszajelzés

Információ
fogadás

Megértés

Dekódolás

Információ fogadó

28. ábra: A közvetlen kommunikáció [Dinnyés J. 1993]

Verbális kommunikációs csatorna, mely olyan emberek között jön létre,
akik ismerik egymást, illetve bíznak egymás információiban. A kommunikáció egyik szereplője mindig véleményalkotó, információ megfogalmazó,
míg a másik vélemény elfogadó, információ átvevő. Ennek a csatornának
különös jelentősége van a mezőgazdasági szaktanácsadói hálózat működésében, melyben alapvető jelentőségű a személyes kapcsolat.
(Lásd: 28. ábra:)
Média csatorna, amely a nyomtatott és az elektronikus médiákból áll. A
tévé és a rádió hatására a fenti közvetlen kapcsolat időben és térben szétválik egymástól. Az információ átadás folyamata során a legújabb elektronikus média, az Internet hatására ez a szétválás tovább fokozódik és a személyes oldal is teljesen elkülönül. Az új képletben az információ kibocsátó
szerepe elhanyagolható, csak az információ a lényeges. Az információ útja
hálózatos, forrása maga az Internet (Gyenge, B. 1997). A nyomtatott médiában a termelői és piaci információk, valamint a legújabb tudományos
eredmények, a rádió és a TV esetében elsősorban a külső környezet egyéb
információinak forgalma irányadó. Az Internet szerepe a korszerű „OnLine” agrár-informatikai rendszerek, információbázisok kialakításában
van.
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Érdekképviseletek, Kamarák, Szövetkezetek, Szövetségek speciális információs csatornát jelentenek a mezőgazdasági döntéshozó számára, melyek egyrészről érdekszövetséget jelentenek számára (biztonság), másrészről érdekellentétet is, hisz adott esetben verseny hátrányt is jelenthet egy
termelő számára.
5.1.6. Racionális döntéshozó célhatékonysága, célok összetett rendszere
(6. Kulcstényező)
A döntéstámogató rendszerek tervezésénél általában racionális döntéshozói
viselkedést tételezünk fel. A racionális döntéshozót úgy képzeljük el, mint aki a
megvalósítható alternatív termelési tevékenységek halmazából mindig azt a
tevékenységet választja, amely az adott korlátozó feltételek (célfüggvények)
mellett a legnagyobb hozamot, jövedelmet, fedezeti hozzájárulást, … stb.
biztosítja. A megvalósítható input-output kombinációk közül a racionális
döntéshozó mindig azt a tevékenységet valósítja meg, amely az adott döntési
kritérium (célfüggvény) szempontjából optimális, vagyis ahol a célkritérium
maximumot ér el. (A minimum kereső feltételek esetében a kedvezőtlennek ítélt
kritérium minimalizálása, azt a hipotézist alkalmazza, hogy minimalizált kedvezőtlen feltétel esetén a kedvező feltételek maximális értéket érnek el.) Mindezek a
szempontok együttesen alkotják a célhatékonyság fogalmát. (vö. Andrássy, A.
1998). Célhatékony az a megoldás, amely megoldás, eleme a lehetséges
megoldások halmazának „L”, és a célfüggvény értéke ezen megoldás esetében a
legnagyobb.
A fenti meghatározásból, és az analitikus problémamegoldó modellek, mint például az LP-modell, logikájából látszik, hogy célhatékony, vagyis optimális megoldás mindössze csak egy lehet, illetve precízebben úgy is mondhatjuk, hogy a megoldásnál semmiképpen sincs hatékonyabb, azaz:
x tevékenység hatékony, ha=[x ∈ L megoldások halmaza | ∀ y ∈ L esetén igaz, hogy x>y]
x akkor nagyobb y-nál, ha az általa megvalósított tevékenység kimenetele, a célfüggvény szempontjából a létező legnagyobb értéket éri el. Szélsőséges esetekben
előfordulhat, hogy több tevékenységi alternatíva is teljesíti az iménti feltételt, de
jobbat akkor sem találhatunk.
A hatékony megoldások xi (i=1..n) az L lehetséges megoldások halmazának pozitív tartományú burkológörbéjét alkotják, vagyis, ha a tartomány véges, akkor a
hatékony megoldások az N dimenziós térben ábrázolt halmaz szélein helyezkednek
el. (lásd: 29. ábra:)
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29. ábra: 2 dimenziós térben ábrázolt (2 tényező függvényében) technológiai halmaz
(lehetséges megoldások) és a hatékony megoldások viszonya
[Saját szerkesztés, Andrássy, A. 1998 nyomán]

A hatékony megoldások burkológörbéje általában konvex és azokat a hatékony
megoldásokat tartalmazza, amelyek valamilyen szempontból célhatékonyak, vagyis maximálisak. A hatékony megoldásokhoz rendelhető egy célfeltétel, amely az
adott hatékony megoldást célhatékonnyá teszi, vagyis a keresett célfeltételre nézve
célhatékony megoldásnak adja. Természetesen a fordított logikából keresett célfeltételek nem biztos, hogy a valóságban létező, vagy értelmezhető feltételeket jelentenek a döntéshozó számára.
A racionális döntéshozó számára az megoldás („optimális megoldás”) bír jelentőséggel, mely a saját célfeltételében megfogalmazott feltételnek felel meg. A 33.
ábra: első rajza mutatja, hogy egy tetszőleges problémában megfogalmazott linearizált feltételek esetében a különböző célfeltételek (célfüggvények I.-IV.)s hogyan
határozzák meg a célhatékony megoldásokat.
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30. ábra: A lineáris programozási feladat az alábbi esetekben nem ad megoldást

Más esetekben a lineáris programozás segítségével nem kapunk megoldást.
Ilyen eset lehet például következő ábrán (30. ábra:) az első, melyben a feladat öszszefüggései nem konvergálnak, vagyis nem alakítanak ki zárt megoldási teret.
Több dimenziót is feltételezve, a hasonló esetek megjelenése jelentősen fokozódhat. A második esetben a megoldások halmaza nem zárt, a feladat nem korlátos, a
lineáris programozás nem vezet eredményre, habár végtelen sok megoldás van.
A fenti példákban látszik, hogy a lineáris programozás módszereivel akkor tudunk megoldást keresni, ha a probléma összefüggéseit linearizáljuk és a feladat
továbbra is megoldható marad. Ha a modellben szereplő minden matematikai öszszefüggés, a felhasznált feltételek (összefüggések), és a célfeltételek (célfüggvé101. oldal

nyek) is lineárisak, akkor lineáris feladatról beszélünk. A nem lineáris programozási feladatok viszont matematikai és számítástechnikai szempontból is problémát
jelentenek. Valósághű modellek készítése során a legtöbb esetben igen sok összefüggés matematikai formában történő megfogalmazása szükséges s ezek az összefüggések a legritkább esetben lineárisak. A mezőgazdaságban ez a tény különösen
gyakori. Számtalan probléma jellegzetesen nem lineáris jellegű, bár igaz, hogy a
legtöbb esetben linearizálható. A nem linearitás problémák esetében a nemlinearitás jelentkezhet a feltételekben, ilyenkor poliédrikus halmazokkal közelítjük
meg a lehetséges megoldások halmazát. Másrészről a célfügvények is lehetnek
nem-lineárisak, amint azt következő ábrán megfigyelhetjük (31. ábra:).
Hiperbolikus célfüggvény

Négyzetes célfüggvény

Z

Z

Eseménytér

Eseménytér

a.)

b.)

xi

xi

Konkáv eseménytér

Nem összefüggő es.t.

Z

Z

Eseménytér

c.)
xi

Ese-

ménytér

d.)
xi

31. ábra: Példák a nem lineáris célfüggvényekre és a nem konvex megoldások halmazára
[Saját szerkesztés, Andrássy, A. 1998 nyomán]

Az ilyen típusú feladatok közül viszonylag egyszerűen megoldhatók az alábbiak
(Csáki, Cs. — Mészáros, S. et al. 1981):
Hiperbolikus programozás (eredmény/ráfordítás típusú célfüggvények pl.:
jövedelem/ráfordítás pénzbeli értéke).
Konvex-konkáv programozás (például progresszív, vagy regresszív ár
vagy költség alakulás során adódhat).
Kvadratikus programozás (Az időperiódusok és a termékösszetétel
együttes optimalizálása kvadratikus programozáshoz vezet).
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A fenti példákból kitűnik, hogy a lineáris programozás eszközeivel sok lineáris
és eredendően nem lineáris feladat is megoldható. A módszernek azonban több
hátránya is van:
A „linearizáliás”, vagyis az összefüggések lineárissá alakítása a modellezés
során bizonyos torzulásokat okoz. További torzítást okoz, hogy a
megfeleltetés során a lineáris helyettesítő függvényeket csak
meghatározott tartományokban értelmezzük.
Cobb-Douglas y=axb illesztés

y

lineáris y=a+bx illesztés

y
b

y=ax

x

y=a+bx

x

32. ábra: A regressziós függvények torzító hatása a mért értékekhez képest

A modell matematikai pontossággal kezeli a megadott összefüggéseket,
látszólag pontos megoldást ad. A döntéshozó számára az így kapott eredmény azt sugallja, hogy csupán egyetlen pontos megoldási lehetősége van.
Ha azonban végiggondoljuk, a mezőgazdaság esetében a kiinduló adatok,
feltételek, összefüggések nehezen mérhetők, sokszor szubjektívek, becslésből származók, vagy leggyakrabban tapasztalati, statisztikai módszerek
segítségével származtatottak, melyek csak meglehetősen durva közelítést
adnak. Gondoljunk a termelési függvények meghatározása során alkalmazott trend, regresszió, Markov függvény stb. módszerekre. (32. ábra:) Az
LP modell pontosságának további gátja a modellálás során alkalmazott
aggregáció és elimináció. Az információk nagy száma, és az induló feltételek bonyolult összefüggései szükségessé teszik bizonyos adatok, vagy
összefüggések összevonását (aggregáció), illetve elhagyását (elimináció).
Mindkét eljárás a homomorf modell irányába hat, miközben lehetővé teszi
a modell véges számú összefüggéseinek megoldható feltétel rendszerré
alakítását.
Az LP optimalizáló eljárás, vagyis egyetlen megoldást ad. A döntéshozó
számára az így kapott javaslat mellett nincs más alternatív választási lehetősége. A kapott javaslatot vagy elfogadja, vagy sem. Nincs lehetőség alternatív megoldások közötti választásra, míg más módszerek segítségével
megközelíthetjük az LP modell pontosságát, miközben szuboptimális dön103. oldal

tési alternatívákat is kapunk. Ilyenek például: a Monte-Carlo módszeren
alapuló Top 10, Top 20 eljárások. (33. ábra:)
Célhatékony megoldások
Eredmény
változó

II.

Kereső függvények
III.
IV.

Szuboptimális megoldások
Eredmény
változó

II.

III.
Szuboptimális
megoldások

I.
C2.

C1.

º
º
ºººº
ºººº

C2.
C3.

Eseménytér

C3.

Eseménytér

C4.

Független változó

Független változó

33. ábra: A célhatékony megoldások, és szuboptimális megoldások összehasonlítása

A nem determinisztikus illetve sztochasztikus problémák az említett programozási modellek segítségével igen nehezen, vagy egyáltalán nem kezelhetők. A bonyolultabb problémák esetén a valószínűségek pontos ismerete
ellenére sem tudunk eredményes modellt készíteni.
Végül az utolsó, ugyanakkor a legnagyobb gondot okozó és mégis a legkevesebbet tárgyalt probléma az a tény, hogy a megoldó eljárások során
használt célfüggvények, célfeltételek megfogalmazása is nehézségekbe
ütközik.
A mezőgazdasági döntéshozó döntéseit az esetek többségében összetett feltételek szerint hozza meg. A mezőgazdaságban dolgozó emberek döntéseiben jellemzően nagy mennyiségű információ, valamint sok különböző, és nehezen összeegyeztethető célfeltétel jelenik meg. Az alábbi ábrán (33. ábra:) megfigyelhetjük,
hogy a különböző célfeltételek esetén különböző célhatékony megoldásokat kapunk. Az ábra második felében egy nem lineáris programozási módszerrel meghatározott legjobb és néhány szuboptimális megoldást, mint alternatív lehetőséget látunk.
A mezőgazdasági döntéshozó számára kiemelt jelentőséggel bírnak az említett,
„optimálisnál” ugyan rosszabb, de azt mégis megközelítő szuboptimális megoldások is, még abban az esetben is, ha ezek a megoldások a célhatékonyságot sem érik
el. Ez a látszólag irracionális viselkedési mód azért jellemző a mezőgazdasági döntéshozóra, mert célfüggvényei sem egyértelműek. A fejezet elején megfogalmazott
racionális célhatékonyság a mezőgazdasági termelőre ritkán jellemző. A döntéshozó számára a kevésbé hatékony megoldási lehetőségek, mint lehetséges alternatívák fogalmazódnak meg, melyek más szempontokból kedvezőbbek lehetnek
számára. A szuboptimális megoldások olyan lehetőségeket mutatnak meg a dön104. oldal

téshozó számára, amelyben megjelenhetnek azok a célkritériumok is, amelyeket a
döntési kritérium kényszerű megalkotásakor nem akart, vagy nem tudott megfogalmazni. A döntéshozás és a mezőgazdasági szaktanácsadás során nemcsak az objektív, mérhető, bár sokszor bonyolult és gyakorta nehezen összeegyeztethető kritériumokat kell figyelembe vennünk, hanem a döntéshozó szubjektív, kevésbé magyarázható, személyes preferenciáit is. A mezőgazdasági döntéshozó igen erősen kötődik ezen utóbbi kategóriába tartozó kritériumrendszeréhez, szemben más (objektívebbnek tűnő) döntéshozói pozíciókkal. Ilyen értelemben a döntéshozás normatív
szabályai 10 a mezőgazdaságban ritkán alkalmazhatóak. Végül nézzünk néhány jellegzetes példát a mezőgazdasági döntéshozó leggyakoribb döntési kritériumaira,
elsőként az objektívekre:
jövedelem maximum keresése,
fedezeti hozzájárulás maximalizálása,
költség minimalizálás (ha a hozam nem v. kismértékben változik),
alternatív jövedelemmel korrigált költségek minimalizálása,
átlagjövedelem maximalizálás az időtől függő, illetve ciklikus gazdasági
tevékenységek esetén,
átlag férőhely maximalizálás,
lekötött eszköz kihasználtsági fokának maximalizálása,
erőforrás szétosztása versenyző termékek között,
erőforrás összetétel optimalizálás.
Példa a döntéshozó szubjektív kritériumaira:
a már ismert megoldás nagyobb bizalmat kap, mint az ismeretlen,
volumennel kapcsolatos kérdésekben, bizonyos határok, méretek, kvóták
átlépésének, közgazdasági, adózási, bevallási, biztonság érzeti ...stb.,
jelentősége van,
gyakran felmerülő személyes indíttatású, ugyanakkor mégis nagyon erős
belső preferenciát jelentenek az ún. „státusz szimbólumok” -körébe ütköző
kérdések,
iskolázottsági viszonyok, speciális rétegződése a mezőgazdaságban
bizonyos megoldásokat előtérbe, vagy háttérbe helyezhet,

10

A döntéshozatal normatív szabályai azt határozzák meg, hogy hogyan kellene döntést hozni
olyan esetben, amikor a döntéshozók, illetve a gazdasági szervezet egyedi preferenciáitól,
érdekviszonyaitól, korlátaitól, a döntés speciális körülményeitől, illetve a döntéshozó kockázathoz való hozzáállásától eltekintünk.
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csatornák, például kereskedelmi, marketing, vagy integrációs csatornák,
bizonyos megoldások input, output áramlásának gátjai, vagy meghajtói lehetnek,
a mezőgazdaságban gyakran létező függőségi rendszer, korlátokat,
akadályokat is jelenthet,
maga a biológiai rendszer ismerete, vagy nem ismerete jelenti a döntéshozó számára a nem felvállalható mértékű kockázatot,
minden döntéshozó a várható következményekkel kapcsolatban sajátos,
egyszeri hasznossággal, hasznossági függvénnyel rendelkezik.
A döntéshozó céljai, célfeltételei többféle viszonyban állhatnak egymással aszerint, hogy egymást akadályozzák, vagy segítik, egymással összevonhatóak, vagy
nem összevonhatóak. Ezen négy fő kategória mellett, a célok hierarchikus kapcsolatban is állnak egymással, amit konkrét formában precedencia szabályok formájában írhatunk le.
2. táblázat: A döntéshozó célfeltételeinek lehetséges, páronkénti kapcsolatai
Kapcsolat típusa:

Segítő
Akadályoz
ó

Összevonható

Nem összevonható

1.

3.

2.

4.

1. Az említett 4 fő kategória első rekeszében a segítő és összevonható célfeltételek helyezkednek el. Ebbe a kategóriába taroznak a döntéstámogató modellekben legtöbbször alkalmazott kiválasztási, vagy keresési szabályok. Az ilyen
kezdetben, több szabályból álló feltételeket egyetlen, összetett célfeltételben
(legtöbbször matematikai formában) is megfogalmazhatjuk. Ilyen döntési feltétel
például a különböző ágazatok fedezeti hozzájárulásának együttes maximalizálása.
Ezt a megoldást azokban az esetekben lehet alkalmazni, amikor a célok „azonos
irányokba” mutatnak, például a jövedelem és a fedezeti hozzájárulás együttes
optimalizálása, vagy például egy egész értékű programozási feladat.
2. A második kategóriában az akadályozó, de összevonható célfeltételek helyezkednek el. Ilyen eset akkor lehetséges, ha az összevont feltétel formálisan, vagy
matematikailag megalkotható, de tudjuk, hogy a modellezett összefüggés feltételei
antagonisztikus viszonyban álnak egymással. Ilyen lehet például a tejelő szarvasmarha ágazatban egy olyan döntési kritérium megalkotása, melyben a nagy tejhozam és a nagy tejzsír % együttesen van kifejezve. Az antagonisztikus kapcsolat
mögött az a tény áll, hogy a két tulajdonság már genetikailag is ellentétes irányú
szelekciót kíván.
3. A harmadik kategóriában a segítő, vagyis egy irányba ható, de mégsem öszszevonható célfeltételek helyezkednek el. Ilyen akkor merül fel, ha a feltételek egy
összetett kifejezésben nem fogalmazhatók meg, mert az egyik feltétel szerinti kivá106. oldal

lasztás vagy preferencia, természetszerűleg kizár egy másik feltétel szerinti kiválasztást. A legtöbb esetben ilyenkor a célfeltételek egymás közötti hierarchikus
kapcsolatának felderítésére van szükség. Ilyen eset fordulhat elő például, ha a célfeltételek közül legalább egy olyan naturális mennyiséget mér, mely közvetlenül
nem fejezhető ki pénzben, így az összetett jövedelem egy függvénnyel nem megfogalmazható.
4. A negyedik kategóriában egymást akadályozó és nem összevonható feltételek
találhatók. Tulajdonképpen ez utóbbi kategória jelenti az igazi ellentmondást a feltételek között. A döntést támogató rendszerek fejlesztése során az ilyen
célfeltételeket ki kell szűrni, vagy bizonyos esetekben „knok out” (kizáró, kiütő)
— feltételként lehet megfogalmazni. Érdekes módon azonban a döntéshozás során
az emberi szakértő, illetve döntéshozó az ilyen ellentétes feltételeket is képes
kezelni. Ezek a feltételek ugyanis a döntéshozás során legtöbbször dinamikusan
átértelmeződhetnek, megváltozhatnak valamilyen kevéssé ismert volumen,
úgynevezett reagálási küszöb átlépésével.
5.1.7. Heurisztikus döntéshozási jelleg (7. Kulcstényező)
A mezőgazdasági döntéshozás, vagy a mezőgazdaság, állattenyésztés vagy növénytermesztés területén létrehozott döntést támogató rendszerek, Mesterséges Intelligenciák tanulmányozása során jellemző módon heurisztikákkal találkozunk.
Mindenek előtt szükséges tisztáznunk, hogy mit értünk heurisztikán, ugyanis sok
félreértés, eltérő értelmezés látott napvilágot az elmúlt évtizedekben. Elsősorban
azt kell kijelentenünk, hogy a heurisztika bizonyos jellegű feladatok megoldásánál,
merül fel, mint alkalmazható módszer. Összefoglaló értelemben olyan módszerek
együttese, melyek a gyakorlatból ismert, próbálkozásokból eredő tapasztalatokon
alapulnak. A gyakorlatban olyan szabályok bevezetését jelenti, melyek
segítségével drasztikusan csökkenthető a megoldás-keresésbe bevont alternatív
lehetőségek száma. Ezeket a speciális szabályokat (pl.: „KO-szabály”) akkor alkalmazzuk, ha az állapottér mérete, vagy a még kevéssé megértett problémák azt
szükségessé teszik. A mezőgazdasági döntések többsége esetében mindkét tényező
egyszerre érvényesül. A mezőgazdasági döntések heurisztikus jellege a
mezőgazdasági rendszer biológiai jellegéből fakad, vagyis a biológiai rendszerekre
vonatkozó ismereteink is sokszor eleve heurisztikus jellegűek. Ez azt jelenti, hogy
nem ismerjük a jelenségek mögött húzódó pontos oksági összefüggéseket, csak
úgynevezett szimptómákat ismerünk fel, mely tünet együttes bizonyos cselekvési
programot ír elő.
A heurisztikák alkalmazásának nagy előnye, hogy kezelhetővé teszik az előzőleg említett probléma típusokat, viszont nagy hátránya, hogy nélkülözik a megalapozott elméleti hátteret és valójában sem elméletileg, sem gyakorlatilag nem garantálják a legjobb megoldást. A problémamegoldás hatékonyságát úgy javítják, hogy
a megoldás-keresés során olyan mértékűre csökkentik a próbálkozások számát,
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hogy a feladat megoldhatóvá válik. Az elmélet hasonlósága az emberi gondolkodásmóddal szembeötlő, hiszen a szakértő sem veszi számításba az összes lehetséges megoldást, miközben döntést hoz. A szakértő, illetve döntéshozó vagy intuitív
módon, vagy az úgynevezett józan ész segítségével figyelmen kívül hagyhat bizonyos megoldásokat (ha megfogalmazzuk őket, akkor ezek az ún. „kizáró feltételek”).
A heurisztikák ritkább esetekben olyan választást, vagy „nem választást” jelentenek, mely elméleti úton nem, vagy nagyon nehezen indokolhatók, így ezek az
„emberi ráérzés”-hez állnak közelebb. A heurisztikus algoritmusok gyakorlati
megvalósítása azonban a sok félreértéssel ellentétben elsősorban algoritmizálható
tények ismeretéről és preferenciájából áll, amelyek kiegészítik a problémával
kapcsolatban már meghatározott célfeltételeket, így erősen leszűkítve az elérhető
megoldások halmazát.
Észre kell azonban vennünk, hogy a heurisztikus algoritmusok csak előre
beépített (beprogramozott) szabályt, vagy metaszabályt (tudatosult tudást) képesek
figyelembe venni, de nem képesek azokat kreatívan, a problémához illeszkedően
módosítani, kombinálni.
A heurisztikus algoritmusok előnyei:
Egzakt megoldásoknál gyorsabban képesek megoldást adni.
Hatalmas, túl nagy méretű, komplex feladatokat megoldhatóvá tesznek,
vagy a megoldható, de túl nagy anyagi ráfordítást igénylő feladatok esetén
gazdaságosabb megoldást tesznek lehetővé.
Képesek olyan probléma kezelésére is, melyek összefüggésrendszere túl
bonyolult ahhoz, hogy algoritmizálható legyen.
A heurisztikus algoritmusok hátrányai:
Kevésbé precíz megoldásokat szolgáltatnak. A megoldások sem
elméletileg, sem gyakorlatilag nem garantálják a legjobb megoldást.
A beépített metaszabályok nagyon specifikussá teszik az alkalmazhatósági
területet.
Az előző szemponttal összefüggésben az ilyen rendszerek erkölcsi
fenntarthatósága nehéz, avulása gyors.
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Példa a heurisztikus kiválasztásra:
Feladat:
Megoldási stratégia:

A tehén állomány gümőkór mentesítése.
A beteg állatok kiszelektálása.

Egzakt eljárás:
Az állomány minden egyes egyedének állatorvosi szűrővizsgálata.

Heurisztikus eljárás:
Csak a betegnek tűnő állatok szűrővizsgálata.

5.1.8. Fuzzy jelleg (8. Kulcstényező)
A mezőgazdasági döntések során felhasznált információk legtöbbjére igaz egy
speciális jellegzetesség, melyet fuzzy jellegnek hívnak. A modellkészítők gyakran
úgy próbálnak mind jobb és jobb modelleket létrehozni, hogy növelik a modellek
egzaktságát. A matematikai és numerikus modellek szintén ezt a mentalitást sugalmazzák a rendszerépítők felé. A valós világ némely jellege azonban nem felel meg
ezeknek a precíz modelleknek. A mezőgazdaságban fokozottan érvényesül, hogy a
tényezők (állapotok) többnyire valamilyen bizonytalansággal, pontatlansággal rendelkeznek. Legmegfelelőbb magyar terminológia a „határozatlanság”. Alapvetően, a fuzzyság egy bizonyos „határozatlanság” típus, mely olyan elemek csoportosításából származik, melyeknek nincsenek határozott határvonalai. A mezőgazdaságban jellemzően ilyen paraméterekkel vagyunk körülvéve. Nézünk néhány
példát a kézenfekvő esetek közül: nagy hozam, rossz termés, jó talajviszonyok, kevés eső, belvíz, elegendő izolációs távolság, „szüret” érettség, vagy az állattenyésztés területén: tenyészérettség, jó húsformák, gyors vagy lassú növekedési
erély …stb. Kevésbé nyilvánvaló, hogy a fenti fogalmi jellegű paraméterek mellett
a következő paraméterek is erős fuzzy jelleget hordoznak: testtömeg, ivarzási idő
hossza és bekövetkezési időpontja, az állat táplálóanyag igénye, leadott napi tej
mennyiség, átlagtermés, szennyezettség, cukortartalom …stb. Ezek a tényezők látszólag pontosan mérhetők, mégis azonban ha jobban belegondolunk, bármilyen
pontos mérési eljárást is dolgozunk ki, az adatok eleve önmagukban hordoznak egy
bizonyos határozatlanságot (szándékosan nem pontatlanságról beszélünk).
Gondoljunk bele, hogy például a szarvasmarha tömege milyen nagymértékben
függ a bélsár tartalomtól, vagy a betárolás előtti átlagtermés tényleges tömege
milyen nagyban függ annak nedvességtartalmától. Mindezek értelmében a
jellemzett paraméter nem írható le egyetlen mért diszkrét értékkel.
A szótár szerint a fuzzy szó jelentése: homályos, elmosódott, lágy körvonalú,
életlen vonalú, bizonytalan módon körülhatárolt. Ezen adathalmazok (fuzzy sets)
keletkezésüket tekintve adódhatnak tapasztalati jelenségek kétértelműségének, bizonytalanságának és ambivalenciájának matematikai modellben való leírása, megfogalmazása során. A fuzzy jelleg bár összefüggésben van a bizonytalansággal, de
nem azonos vele. Sok szerző estében a két fogalom szükségtelenül egybemosódik.
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Nem az adatok megbízhatóságáról van tehát szó, hanem az adatok egy sajátos tulajdonságáról. A másik gyakori félreértés a fuzzy jelleggel kapcsolatban egy fordítási probléma következménye. Nem szabad a fuzzy jelleget pontatlanságak fordítani, mert annak pejoratív értelmezése a kialakított modell megítélésére is kihat.
A 60-as évek közepén (Zadeh, L. 1965) a nyelvi fogalmakban rejlő határozatlanság matematikai kezelésére dolgozta ki a „fuzzy” halmazelméletet. A probléma lényege abban rejlik, hogy a fogalmi szinten megközelített változók bele
tartoznak-e egy meghatározott csoportba (halmazba). A probléma megoldására
Zadeh bevezette a részleges, vagy parciális tagság (partial membesrship) fogalmát:
bizonyos objektumok (pl.: egy ember bele tartozik-e a kövér emberek csoportjába)
"jobban beleillenek", míg mások „kevésbé” tartoznak bele.
A beletartozás mértékét [0,1] intervallumbeli számmal jellemezte. Az „egy” azt
jelenti, hogy teljes mértékben a halmaz tagja, míg a 0 pedig azt, hogy egyáltalán
nem része a halmaznak. A 0 és 1 közötti szám nem csak a beletartozást mértékét,
de a szemlélő meggyőződését is kifejezi a jelenséggel kapcsolatban („mennyire
vagyunk benne biztosak”). A fuzzy logika, mérnöki szempontból tekintve, egy
módszer, mellyel analóg jellemzőket lehet digitális számítógépen modellezni. (34.
ábra:)
nagyon

hideg

langyos

meleg

nagyon meleg

1

0
T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

34. ábra: A fuzzy jellegű változók, és a tagsági függvény kapcsolata

A hőmérsékleti változó felosztható több állapotra: nagyon hideg, hideg, langyos,
meleg, nagyon meleg. Azonban az egyik állapotból a másikba való átmenetet nehéz
meghatározni. Egy önkényes küszöb felállítható, mely elválasztaná a "meleg" és
"nagyon meleg" állapotokat, de ez nem eredményez folyamatos követést, ha a mért
érték átmegy a mérési küszöbön. (Információt vesztünk.) Ennek kiküszöbölésére
az állapotokat fuzzy-vá kell tenni. Azaz lehetővé tenni, hogy fokozatosan
változzanak az egyik állapotból a másikba.
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Az ábrán bemutatott hőmérséklet állapotokat például a következő módon lehet
tagsági függvények-kel definiálni pl.:
A fuzzy tagsági függvény formális definíciója:
fuzzy A(a):

fuzzy függvény leképezi „a” érték vagy fogalom „A” halmazba (v. fogalomba) tartozását [0,1] zárt intervallumon
belül.
fuzzy A(a)=1:
fuzzy „a” definit módon „A”-ba tartozik
fuzzy A(a)=0:
fuzzy „a” definit módon nem tartozik „A”-ba
fuzzy A(a) > fuzzy A(b): „a” jobban beletartozik „A”-ba mint „b”
A halmazelméleti műveletek Zadeh által javasolt kiterjesztése (vagyis a
kombinációs függvények az egyesítésre, a közös részre és a komplemensre):
fuzzy [A egyesítés B](a)=max{fuzzy A(a), fuzzy B(a)}
fuzzy [A metszet B](a) =min{ fuzzy A(a), fuzzy B(a)}
fuzzy [nem-A](a)=1- fuzzy A(a).
A fuzzy logika állításaiban általában úgynevezett nyelvi változókat használnak.
Ilyen változó lehet például az "életkor", amelynek értékei lehetnek: szoptatós állat,
választott állat, tenyésznövendék, tenyészállat, termelő állat.
Használhatók ezen kívül még úgynevezett nyelvi módosítók is. Ilyen módosító
lehet például a "nagyon" ( fuzzy A(nagyon a) ),” amelyhez még a hatványozás
műveletét is hozzárendelhetjük (például „nagyon-nagyon”). Egy fuzzy modellre
alapozott alkalmazás kidolgozásakor el kell végeznünk a nyelvi változók
értékeinek megfelelő fuzzy halmazok és tagsági függvények megadását
(„élesítését”, vagy fuzzifikálást). Meg kell oldani továbbá az eredményül kapott
halmaz visszaalakítását az adott nyelvi változó valamely konkrét értékére a nyelvi
módosítók felhasználásával („életlenítés”, vagy defuzzifikálást). A fuzzy mértékek
nyelvi fogalmakká alakítását a defuzzifikálást, a „centroid” (a lehatárolt területi
egységek, consequens értékekhez tartozó súlypontja alapján) és a „heigt”
(legnagyobb consequens érték alapján) eljárásokkal végezhetjük.

111. oldal

Egy egyszerű példán bemutatom, hogyan lehet a fuzzy modellt logikai formalizmusba ágyazva alkalmazni:
A priori állítások:
1. Vemhes tehén testmérete: „kis testméret” — 0,80 fuzzy mérték
2. A születendő borjú testmérete: „nagy testű” — 0,75 fuzzy mérték
3. Kistestű
tehén
termékenyítve
nagytestű
bikától
származó
szaporítóanyaggal: „nehézellés lesz” — 0.9 fuzzy mértékben
A 3. állítás formalizmusa:
minden x (kis méret (x) és nagy testű (x) ) ⇒ nehézellés (x) : 0.9
Igazolandó tétel: Nehéz ellés lesz-e?
6. egyenlet: A kiértékelt formalizmus, az „F” fuzzy mérték értéke:

Fuzzy=min(0.80,0.75)*0.9=0.75*0.9=0.675.
Az eredmény alapján a válasz: Az ellés 0.675 fuzzy mértékben a „Nehéz ellés”
szemantikai halmazba tartozik, amely a defuzzifikációs eljárás alapján megfelel a
következő nyelvi formának: „feltehetően nehéz ellés lesz”.
A fuzzy modell alkalmazásának három előnye (Sántáné, T. E. 1997):
1. A fuzzy modellezés szemlélete közel áll a mindennapi valóságszemléletéhez. Itt nem kell számszerűsíteni a bizonyosság mértékét, használhatjuk helyette a megszokott nyelvi kifejezéseket, amelyek a gépben
ábrázolt szimbolikus, vagy mennyiségi mértékekkel szoros kapcsolatban
vannak.
2. A többi numerikus modellel szemben jelentősen egyszerűbb rendszerleírást tesz lehetővé.
3. A fuzzy bizonyosságokkal könnyű számolni, ill. a megszokott nyelvi
kifejezések használatával „természetes-nyelvű” eredményt ad.
A fuzzy modell alkalmazásának három hátránya:
1. A fuzzy tagsági függvény nem olyan elvi alapon nyugvó konstrukció,
mint például a valószínűség. A tagsági függvény megadása nem mindig
nyilvánvaló, és nagyon szubjektív. Ez nehézségeket okoz az alkalmazásnál
— kidolgozása gyakran hosszabb időt vesz igénybe, mint magának a
tárgyterületet leíró tudásbázisnak a kifejlesztése.
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2. A kombinációs függvényeket is sok kritika éri. Például, két olyan halmaz közös része esetén, amelyeknek nincs közös eleme (vagyis közös részük üres), az együttes bizonyosság az egyes halmazok bizonyosságának
minimuma, holott annak 0-nak kellene lennie.
3. Sokan vitatják, hogy a fuzzy fogalmakat lehet-e pontosan megfeleltetni
értékeknek.
A fuzzy modell alkalmazásainak száma egyre nő, ami gyakorlati hasznosságát
mutatja. A tudásalapú rendszereknél kiterjedten alkalmazzák a bizonytalanság kezelésére orvosi diagnózis, információ visszakeresés, folyamatvezérlés, hibafelderítés területén. Olyan komplex rendszereknél is lehet alkalmazni, melyek folyamatos
és nem-lineáris bemenetekkel, vagy kimenetekkel rendelkeznek. Alapvető jelentősége van térbeli következtetések és nem-lineáris folyamatok modellezésében.
Mivel egy lehetséges módszert ad a határozatlanság kezelésére, bizonyos
társadalmi és közgazdasági problémák megoldására is alkalmazható.
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6. AZ EGYES ESZKÖZÖK ÉS A DÖNTÉSI TÍPUSOK,
SAJÁTOSSÁGOK ÖSSZEKAPCSOLÁSA
6.1. ALAPVETŐ MEZŐGAZDASÁGI DÖNTÉSEK TÍPUSAI
Ebben a fejezetben röviden áttekintem, hogy milyen szempontok szerint lehet
csoportosítani a mezőgazdasági döntéseket, azok milyen elemi döntési
problémákat jelentenek. Néhány egyszerű példán keresztül bemutatom az egyes
elemi probléma típusokat, valamint megadom az egyes probléma típusokhoz
javasolható megoldási technikákat. Egyes problématípusok bizonyos alaptechnikák
alkalmazását teszik szükségessé, miközben más technikák alkalmazását nem
célszerűsítik, esetleg kizárják. Fontos megállapítás, hogy a probléma típusok
sajátosságai alapján határozhatjuk meg az egyes technikák szükségét és nem
fordítva. Nem szabad, hogy a létező eszközök megléte, elérhetősége, tulajdonságai,
lehetőségei döntsék el, hogy alkalmazzuk-e a probléma megoldásához, vagy nem.
Minden esetben inkább a probléma jellegének kell meghatározni a kívánt eszközt.
6.1.1. Ökonómiai kritériumok szerinti döntési alaptípusok
A mezőgazdasági döntések minden esetben sajátos döntések, de a döntésekben
felhasznált célok jellege szerint alaptípusokat különböztethetünk meg. Az ökonómiai kritériumok alapján elkülöníthető típusok a következők:
Létesítési döntések, gazdasági tevékenység célszerűségi döntése. A gazdasági tevékenység, illetve a beruházás megkezdése előtt döntünk annak indokoltságáról. A hatékonyság általános elvét felhasználva az összes
bevétel és összes ráfordítás érték pozitív különbségének az elvárt
jövedelemnél magasabb, legnagyobb összegét keressük. Lásd: fedezet
elemzés. Az elvárt jövedelmet a költségek közé beépítve, NJ jelenérték
max>0 általános döntési kritériumot használhatjuk. (NJ=Nettó Jövedelem)
Hosszú távú működés során a fenti célfeltételt össze kell egyeztetni a
személyes célokkal.
Fenntartási döntés, gazdasági tevékenység folytatásának célszerűsége. A
hatékonyság teljesülésének elvét szűkebben értelmezzük, mint az előző
esetben, mert a ráfordítások közül csak azokat vesszük figyelembe, melyek
az adott tevékenység megszüntetésével, vagy felfüggesztésével együtt
szintén megszűnnének. A döntési kritérium az FH max>0.
(FH=Fedezeti Hozzájárulás)
Felszámolási döntés a tartósan veszteséges gazdasági tevékenységek esetén (FH >0) önmagában már nem elégséges feltétel. Ha a tevékenység tartósan veszteséges, akkor felszámolási döntést kell hozni. A döntéshez a
fenntartási kritériumnál szigorúbb kritériumot használunk. A tevékenység
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változó költségeit bővítjük a felszámolással kinyerhető lekötött tőke elmaradó hasznával, és így hasonlítjuk a termelési értékhez.
FH — EJ lekötött tőke elmaradó jövedelme > 0
A gazdasági tevékenységek működtetésével kapcsolatos döntési típusok:
Meddig érdemes egy ráfordítás, vagy erőforrás felhasználását növelni,
azzal céllal, hogy többlet hozamot állítsunk elő? Az ilyen ráfordítás
színvonal meghatározási probléma döntési kritériuma: MTÉ=MK. (MTÉ =
Marginális Termelési Érték, MK = Marginális Termelési Költség)
Egy adott hozam többféle ráfordítás kombinációval is elérhető. Gyakori
probléma, hogy meg kell határoznunk, melyik ráfordítás összetétel a legkedvezőbb. Az optimális ráfordítás összetétel probléma döntési kritériuma
MH1 / MH2 = ÁR1 / ÁR2 (2 ráfordítás esetén).
(MHi=Marginális Hozama, az i. ráfordítás parciális hozamnövelő képessége) (ÁRi=i. ráfordítás ára)
Ha egy ráfordítás szűkössé válik és ez a ráfordítás több termék előállításában is részt vesz, akkor a termékek versengeni kezdenek a szűk
keresztmetszet, vagyis a szűkösen rendelkezésre álló ráfordításokért. Ilyen
termékösszetétel optimalizálási esetben a legjövedelmezőbb a MTÉ1 =
MTÉ2 (MTÉi=Marginális Termelési Értéke az i. terméknek, utolsó
egységnyi ráfordítás TÉ növelő képessége)
Egy folyamat időtartama döntési problémát jelent, ha a folyamat
különböző időpontokban megszakítható. A döntési probléma kritériuma
ilyen esetben az időegységre vetített átlag jövedelem maximuma, ÁJ max.
(ÁJ= Átlag Jövedelem)
6.1.2. A döntési problémák típusai, nyíltságuk mértéke szerint
A döntési helyzetek nyíltsága alapján megkülönböztethetünk:
zárt, vagy más néven út-problémákat, illetőleg
nyitott, vagy más szóval cél-problémákat.
A zárt problémák viszonylag jól definiálható problémákat jelentenek ismert szituáció és adott cél esetén keressük a lehetséges megoldások közül a legalkalmasabbat, vagyis a megoldási utat ezért útkereső problémáknak is nevezzük őket. E típuson belül két további altípust különböztethetünk meg:
a szintézis-, vagy tényleges útkeresési problémák, melyek esetében a
kiindulási helyzet és a cél ismert, de a megoldási módok, (utak) részben
vagy egészben még hiányoznak, valamint
az interpolációs, vagy útkiválasztási problémákat, ahol is mind a szituáció,
mind a cél, valamint a megoldási utak is ismertek. A feladat arra korlátozó116. oldal

dik csupán, hogy hogyan lehet a felvázolt megoldási módozatok közül a
legalkalmasabbat kiválasztani.
A fenti problémákat analitikai, matematikai, vagy más modellezési eljárások segítségével megoldhatjuk, illetve amennyiben az szükséges, akár automatizálhatjuk
is. Ezeket a problémákat gyakran nevezik „egyszerű választási problémának”,
szemben a döntéssel, ám nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a döntés már a
kívánt célok helyes meghatározásában is megjelenik.
Az előzőekben felvezetett nyitott problémák ismét két altípusba sorolhatók.
Ezen problémák esetében mind a szituáció, mind a cél, lehet bizonytalan. Lásd: bizonytalanság szintjei. A mezőgazdasági döntések elsősorban ez utóbbi kategóriába
sorolhatók. A nyitott problémák két típusa:
Rosszul definiált, ill. ismert problémákról, vagyis tipikus célproblémákról
beszélhetünk, amennyiben a szituáció jól körülírható, de a követendő célok
nem világosak. Ebben az esetben a feladat értelemszerűen a célok megválasztása, illetőleg a célkomponensek egymás közötti viszonyának pontosabb meghatározása. Lásd bővebben: a döntéshozó célhatékonysága.
Rosszul reprezentálható, vagy leírható, más néven szituációs problémáról
van szó, ha a cél világos, de a kiindulási helyzet nem felismerhető. Ekkor
feladatként a lehetséges utak eredményeit befolyásoló tényezők és ezek
összefüggéseinek megtalálása alapvető feladat.
A fenti két kategória mellett megkülönböztetek egy harmadik főkategóriát is, a
korlátozottan zárt problémát, mely lényegét tekintve a zárt problémák közé tartozik, hasonlóan jól, vagy megfelelő módon reprezentálható, illetve algoritmizálható, de a megoldás aránytalanul nagy anyagi ráfordítást igényel. A probléma gépi
megoldása során keletkező többletérték (termelési érték) jelentősen kisebb, mint a
megoldáshoz szükséges többlet ráfordítások értéke. A többletérték és a
ráfordítások számbavétele azonban összetett kérdés, melyben figyelembe vehetünk
időt, pénzt, emberi munkaóra igényt és a lekötött erőforrások kapcsán felmerülő
alternatív jövedelmet is. Az ilyen ökonómiai szempontból rosszul kezelhető
problémák különböző külső és belső okok miatt válhatnak gazdaságtalanná.
Az okok között elsőként említhetném a nagyszámú információ és
összefüggés túlságosan bonyolult módon reprezentálható halmazát.
Nagy problémát jelenthet, ha a probléma megoldása túlságosan sok emberi
erőforrást, szakértői munkát köt le hosszú időn át.
Gyakori akadály a szükséges, illetve rendszeresen fölmerülő információk
beszerzése, illetve azok túlságosan nagy költségvonzata.
A gyakorlati alkalmazást sokszor az új megoldások bevezetésével
kapcsolatban felmerülő rendszer-szervezés költségvonzatai teszik nehezen
megvalósíthatóvá.
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Végül, arról sem szabad elfelejtkezni, hogy a költségek hosszas listáját milyen értéktöbblettel állítjuk szembe, vagy a már meglévő rendszer költségeit milyen alternatív költségekkel, vagyis elmaradó jövedelmekkel terheljük.
Mindezeknél a problémáknál, nem csak az utak, kidolgozása illetve a megoldási
utak kiválasztása megoldandó feladat, hanem szorosan kapcsolódik hozzá az ökonómiai szempontok szerinti racionalizálás is. Mindenek előtt meg kell keresni azokat a lehetőségeket, melyek gazdaságossá teszik az ilyen problémák megoldását.
6.1.3. Döntések típusai, a vállalat irányítás szintjei szerint
A döntések altípusainak egy csoportosítása lehet a vállalat vezetése, illetve a
menedzsment szintjei szerinti csoportosítás. A vállalati vezetés alapvetően három
stratégiai szintet alakít ki. A szerzők többsége, habár az elnevezések tekintetében
eltéréseket mutat, a legtöbbször mégis egyetért e három szint megállapításában.
3. táblázat: Döntések típusai, a vállalat irányítás szintjei szerint
Döntési problémák
típusai:
Strukturált
(programozható)

Félig strukturált
(valamelyik fázis
programozható)

Operatív,
„Működési Kontroll”
szint
Példák:
- Számlázás,
- Vevő és szállító
nyilvántartás,
- Raktárkezelés
Eszközök:
DS, OAS, TPS
Döntési fák
Példák:
- Termelés ütemezés
Eszközök:
ES, IS

Nem strukturált
Példák:
- Ivarzás megfigyelés,
(nem programozható,
egyedi elemeiben is túl
sok „józan-észt” igényel) Eszközök:
technikai IS (pl.:
aktivitás mérő)

Irányítási
”Menedzsment Kontroll”
szint
Példák:
- Rövidtávú tervek
összeállítása,
- Cash-Flow analízis
Eszközök:
LP, Project, MIS(aktív)
Szimuláció

Példák:
- Beruházás
tervezés
Eszközök:
Beruházás
gazdaságossági
kalkulációk, LP

Példák:
- Hitel értékelés,
Eszközök:
Szimuláció, IS,
MIS(passzív)

Példák:
- Új termék
bevezetés
Eszközök:
MIS(passzív)

Példák:
- Humán munkaerő
utánpótlás

Példák:
- Új technológia,
- Fejlesztés,
- Kutatás,
Eszközök:
EIS, ESS,
MIS(passzív)
GDSS

Eszközök:
EIS, (pl.: szervezeti
információs rendszer)

Stratégiai
szint

A döntések legalacsonyabb szintje, mely egyben a legközelebb is áll a közvetlen
termelési folyamathoz, az operatív szint, melyet működési kontrollnak is
nevezhetünk. A második szint, egy közép szintet jelent, ez az irányítási, vagy
igazgatási szint, (esetleg „taktikai szint”) melyet nevezhetünk menedzsment
kontrollnak is. A termelési folyamattól a legmesszebb, vagyis a legmagasabb
irányítási szinten a stratégiai szintet találjuk. Az egyes irányítási szintek más és
más döntési feladatokat jelentenek a gyakorlatban.
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A döntési problémák 2. dimenziója a 3. táblázat: nyomán a probléma megoldás
algoritmizálhatósága, mely szerint az egyes szintek a következők:
Strukturált problémának nevezzük, melyben mind a kiindulási állapotok,
mind a megoldási utak, mind az elérendő célok jól ismertek, mindezek
nem vezetnek ellentmondásokra, és a megoldáskeresés algoritmizálható, a
kombinatorikai tér átfogható.
Félig strukturált problémáknak nevezzük azokat a problémákat, melyek
megoldása során csak bizonyos lépések algoritmizálhatók.
Nem strukturált, nem programozható problémák, melyek megoldása során
sem a kiindulási állapotok, sem az elérendő célok, sem a megoldási utak
nem teljesen ismertek, illetve a kombinatorikai tér túl nagy. Az ilyen
problémák megoldása az emberi szakértő feladata, melyet a fent leírt
eszközök segítségével támogatunk, mintegy „elősegítünk” (ez a tulajdonképpeni „döntés támogatás”).
6.1.4. Döntési alaptípusok, összetettség szerint
Harmon (Harmon, P.- Sawyer, B. 1994) csoportosítása szerint állítottam szembe
a problémák típusait a döntési problémák összetettsége, vagyis bonyolultságuk
mértékével. Harmon következő ötféle alapprobléma típust különbözteti meg:
1.
2.
3.
4.
5.

Procedurális problémák
Diagnosztizáló problémák
Monitorozó/Őrző problémák
Konfiguráló, vagy tervező (design) problémák
Tevékenység tervező, vagy. ütemező (planning, schedulig) problémák

Az alábbiakban sorra vesszem e problématípusokat és vázlatosan meghatározom
a specifikus típusjegyeket, megadom a jellemző megvalósítási technikákat. (vö.
Sántáné, T. E. 1997)
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1. Procedurális problémák
A procedurális problémák az előző csoportosításban a strukturált problémáknak
felelnek meg. A tárgyköri ismeretanyag leírható valamilyen formában, vagyis
formalizálható valamilyen tudásreprezentációs módszerrel. Az így felépített
tudásbázis problémamegoldásra használható. Procedurális problémákra gyakran
jellemző, hogy előállítható a létező legjobb (optimális), vagy néhány legjobb
megoldás. A tárgyköri szakértő munkája egymás utáni lépésekkel leírható, és/vagy
döntési fába rendezhető.
Jellemző megvalósítási alaptechnikája a hagyományos programozási módszer
(például: C, Pascal). Bizonyos körülmények között alkalmazhatunk Szakértői
Rendszerek fejlesztésére alkalmas tudásalapú eszközöket is, ha:
nagyon gyorsan és inkrementálisan szeretnénk fejleszteni.
a tudásbázison gyakran kell módosítani.
a rendszerfejlesztő és/vagy tárgyterületi szakember nem ismeri a hagyományos (procedurális) nyelveket.
2. Diagnosztizáló problémák
A mezőgazdasági döntésekben klasszikus problémának számít, hogy a biológiai
rendszerekben fel kell ismerni bizonyos szituációkat. Bizonyos megfigyelésekből
származó feltételek együttállása (mint okozatok), bizonyos következtetések, okok
(mint események) bekövetkezését határozzák meg. A diagnózis felállítása konkrét
tevékenységek javaslatok (mint akciók), megadását írják elő. Az ilyen jellegű
problémákat az orvosi párhuzam alapján, diagnosztizáló problémáknak hívjuk.
(Lásd: MICIN)
Jellegzetessége, hogy az okozatok számossága jelentősen meghaladja az okok
számosságát (hiszen a problématér nagy). A bonyolultan kapcsolódó alternatív
lépések és a bizonytalanság miatt, a döntési fa reprezentáció nem lehetséges.
Jellegzetesen ilyen feladat a növényi ill. állati betegségek és a megfigyelt szimptómák összekapcsolása. Hasonló feladat a gépek eszközök diagnosztikája, a megfigyelésekből a hiba megtalálása. Kevésbé kézenfekvő példa viszont a hitel
kérelmező jellemzői alapján, a hitel folyósítása, vagy elutasítása, illetve kérelmező
különböző hitelkeretek szerinti besorolása.
Jellemző megvalósítási alaptechnikája a szabályalapú reprezentációra épülő
Szakértői Rendszerek, többnyire célvezérelt következtetéssel. Bonyolultabb
esetekben alkalmazhatók a Hibrid technikára alapozott Szakértői Rendszerek is, ha
az nem minősül „nagyágyúnak”.

120. oldal

3. Monitorozó, vagy őrző problémák
Alapvető problématípus, melyben valamely termelési folyamat megfigyelését
végezzük, dokumentálás és beavatkozás céljából. Fejlettebb esetekben a jelek, illetve jelzések, a kívánatostól eltérő megjelenésének detektálása automatikus akcióba
lépést, vagy figyelmeztetést okoz.
Az egyszerű monitorozó rendszerek speciális Információs Rendszerek, melyek a
termelési folyamatról gyűjtenek adatokat. Ilyenek a TPS, OMIS ill. OMIR rendszerek. Az őrző rendszerek már automatikus funkciók meglétét is feltételezik, melyek
a monitorozó és diagnosztizáló problémák összevezetéséből jönnek léte. Tulajdonképpen nem mások, mint folyamatvezérelt, valósidejű diagnosztizáló rendszerek.
Jellegzetessége, hogy hasonlít a diagnosztizáló problémához, de csak a saját maga által észlelt jelekben ”bízik"! Ezeket a bemeneteket (mint okozatokat) elemzi,
majd viszonylag kevés transzformációval (függvény, vagy szabály alkalmazással)
hozza meg következtetéseit (határozza meg a feltételezhető okokat), valamint az
okok meghatározása automatikus akciókkal egészül ki. Tehát egy monitorozó
rendszer a bemenő teljes körű adatokat dolgozza fel, míg a diagnosztizáló rendszer
a felhasználótól a problémamegoldás során csak a számára éppen szükséges adatokat kérdezi meg.
Jellemző megvalósítási alaptechnika több részből áll össze. A monitorozó és a
vezérlő rendszer alapvetően procedurális technikára épül. (A megvalósított rendszer ezen a szinten is megállhat, az Információs Rendszer jelleg kihangsúlyozása
mellett.) A diagnosztizáló részegység tulajdonképpeni Szakértői Rendszer, mely
jellemzően szabályalapú, ill. bonyolultabb esetben Hibrid technikára épül, de a diagnosztizáló problémáktól eltérően ez főként adatvezérelt következtetést kíván.
4. Konfiguráló, vagy objektumtervező problémák
A konfiguráló vagy objektumtervező, konstrukció-tervező (design) problémáknál nincsen előre megadva az összes lehetséges megoldás (mint a diagnosztizáló esetnél). Ehelyett a megfigyelések és a felhasználói igények alapján
maga a rendszer dolgoz ki egy vagy több lehetséges megoldást, javaslatot. A
jellegzetes konfiguráló probléma a részegységek jól ismert halmazának, az
egységek kapcsolati szabályainak, és a felhasználó által adott igények
figyelembevételével készített elfogadható konfiguráció(k), terv(ek) kidolgozása. A
mezőgazdasági döntésekben jellegzetesen ilyen probléma a növényi sorrend
vetésváltásnak megfelelő, táblákra lebontott tervezése. Kétféle konfiguráló
problématípust különböztetünk meg:
Kényszerfeltételekkel megszorított problémák (constrained satisfaction
problems). Ezek az úgynevezett strukturált konfiguráló problémák, melyek között vannak egyszerű és bonyolult esetek. Az egyszerű strukturált
konfiguráló problémák kényszerfeltételei az egymás utáni választásokat
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szükségszerűen előírják, vagy éppen megszorítják, illetve kizárják. A bonyolult strukturált konfiguráló, úgynevezett konfliktusfeloldó (conflict
resolution) esetében egy feladat megoldási szituációja maga után vonhat
olyan kényszerfeltételeket, amelyek az egyéb döntésekhez kapcsolódó
kényszer-feltételekkel konfliktusba kerülhetnek.
Nyílt (open-ended) vagy kreatív konfiguráló / objektumtervező problémák.
Túl sok józan észt igényelnek, hatékony tudásalapú (szimbolikus) megoldásuk ezért jelenleg nem megoldott. Az ilyen feladatok megoldásakor az
emberi döntéshozó képességeinek elősegítése a cél.
A jellemző megvalósítási alaptechnika az első esetben szabályalapú technika
adatvezérelt következtetéssel, bonyolultabb esetekben hibrid technika.
5. Tevékenységtervező, vagy ütemező problémák
A tevékenységtervező (planning), vagy ütemező (scheduling) problémák a
kitűzött célok elérése érdekében a tevékenységek olyan sorozatát határozzák meg,
melyeknek végrehajtása az adott körülmények között célhoz vezet. Jellegzetes
tevékenységtervező, vagy ütemező probléma, az események strukturált választása,
előre megadott erőforrások (emberek, alapanyagok, gépek) és feladat-sorrendek
mellett. Az egyes események sorrendje nem tetszőleges, hanem specifikus,
kényszerfeltételekkel korlátozott. Egy tevékenységtervező vagy ütemező rendszer
tekinthető tehát időkezelést is biztosító strukturált konfiguráló rendszernek.
Jellegzetes feladat a mezőgazdasági gépek termeléstervezése, ahol az egyes gépekkel elvégezhető munkák és a gépek optimális kihasználása együttes feladat. Az
ilyen feladatok jellegzetessége a bemenő adatok jellemző hármas csoportja: 1. Igények (needs) az igényelt feladatok; 2. Források (resources) a feladatok ellátását
biztosító emberek, raktári készletek, berendezések; 3. Kényszerfeltételek
(constraints): megkötések az időre, szűkös forrásokra, megszorítások a választható
alternatívákra. Az ilyen rendszerek jellemző megvalósítási alaptechnikája hibrid
felépítésű.
A következő táblázatban (4. táblázat:) összefoglaltam a fenti kategóriákat és a
leggyakoribb megoldásra használható eszköz típusokat. A csoportosítás második
dimenziója a probléma mérete szerint lett meghatározva. Elkülönítettem egyszerű
és bonyolult problémát, valamint a kettő közötti átmenetnek megfelelő, közepes
méretű problémát.
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4. táblázat: Döntések típusai, bonyolultság, méret és probléma alaptípusok szerint
Döntési problémák
alaptípusai:
Procedurális
problémák
Diagnosztizáló
problémák
Monitorozó, Őrző
problémák
Konfiguráló,
objektumtervező
problémák

Tevékenység tervező,
Ütemező
problémák

Kisméretű egyszerű,
problémák
P,
LP, Egyéb analitikus
módszerek
SZRI,SZRC

SZRC,SZRA,
OAS, TPS, NN
SZRA, SZRC,
CADrendszerek,
MIS(aktív)
Project

Ø
(nincs kisméretű)

Közepes méretű,
közepesen összetett
problémák
P, OOP,
LP

Nagyméretű bonyolult,
problémák
OOP,
LP

SZRC,
NN

SZRH,
NN(sok adat
feldolgozása)

SZRC,SZRA,
TPS,
SZRA, SZRC,SZRH,
CADrendszerek
EIS,ESS
MIS(passzív)
Project
SZRH
MIS(passzív)
EIS,ESS
Project

SZRH,
IMIS(passzív)
SZRH,
IMIS(passzív)
Project
SZRH
IMIS(passzív)
Project

[Saját szerkesztés, Sántáné, T. E. 1997 nyomán]

A 4. táblázatban szereplő problémamegoldó rendszerek rövidítései:
Procedurális megoldás, hagyományos
programozás, OOP: objektumorientált
programozás
LP:
Lineáris Programozási modell
SZRI: Induktív, szabályalapú Szakértői Rendszer
SZRA: Adatvezérelt, szabályalapú Szakértői
Rendszer
SZRC: Célvezérelt, szabályalapú Szakértői
Rendszer
SZRH: Hibrid Szakértői Rendszer
P:

OAS:

Office Automatization System

NN:
CAD:

Transaction Processing System,
OMIS: Operative Management
Information System
Neural Network
Computer Aided Design

MIS:

Management Information System

TPS:

Integrated Management Information
System
EIS:
Executive Information Systems,
ESS: Executive Support Systems,
Project: Hálótervezés

IMIS:

A fenti összesítésből a következő megállapítások vonhatók le:
1. Az Információs Rendszerek (IS, DS, DBMS, WWW, EDI …stb.) minden
döntési alaptípussal kapcsolatban használhatók, amennyiben azok a tárgyköri
ismeretanyaggal foglalkoznak.
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2. A bonyolult és nagyméretű problémák kezelése a procedurális problématípusok kivételével csak integrált, vagy hibrid11 rendszerekkel képzelhetők el. A
feladatok bonyolultsága és sokfélesége is indokolja a választást.
3. A problémák bonyolultságának növekedésével a jelenleg létező eszközök,
egyre kevésbé képesek döntési javaslat előállítására. A problémák jellege is olyan,
hogy egyre nagyobb mértékben van szükség az emberi döntési képességekre.
4. További fontos megállapítás, hogy a probléma megoldási alaptechnikák 3. ábra: szerinti elhelyezkedését illetően minél inkább a passzív oldalon helyezkednek
el, és minél inkább csak információs jellegűek a rendszerek, vagyis minél inkább a
szakértő, illetve a döntéshozó kezébe adják a döntést, annál inkább univerzális jellegűek is egyben. Az ilyen rendszerek alkalmazási területe is szélesebb lehet. Az
egy-egy konkrét célra (döntési problémára) való orientáltság a Mesterséges Intelligenciával támogatott döntés-támogatás szempontjából az aktív rendszerek felé mutat, melyek így „célrendszerek”, szűk döntési területtel állnak kapcsolatban, alkalmazásuk tekintetében is szűkebb területet ölelnek fel. Fontos információ az is,
hogy az ábra legszélső, jobboldalán található Tisztán Mesterséges Intelligenciájú
rendszerek, a döntési problémákban való alkalmazásuk szempontjából szintén univerzális jellegűek, azaz széles felhasználási területet érinthetnek. Ennek legfőbb
oka, hogy ezek a rendszerek legtöbbször összetett rendszerek részrendszerei, vagyis önmagukban kismértékben használatosak. Alkalmazásuk során integrált, illetve hibrid rendszereket alkotnak, melyek alkalmazási területüket tekintve szélesebb
körben használatosak.

11

A hibrid rendszer, tecnika a hibrid Szakértői Rendszerhez hasonlóan, több különböző megoldási alaptípus elemeit ötvözi, illetve kombinálja össze.
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7. ESETTANULMÁNY EGY INTEGRÁLT DÖNTÉSTÁMOGATÓ
RENDSZER KIALAKÍTÁSÁRÓL
A leggyakoribb rendszerek és az alkalmazási területek sajátosságainak, vagyis
kulcstényezőinek áttekintése után, a 7. fejezet célja, hogy gyakorlati példán keresztül mutassam be egy meghatározott döntési problémakör lehetséges megoldását.
Gyakorlati példán keresztül mutatom be a döntést támogató rendszerek probléma
specifikus felépítésének szükségességét és az integrált módszerek alkalmazásának
előnyeit. Az esettanulmány a „Tarka-Farm” példáján keresztül mutatja be, miként
lehet javítani egy magyarországi, átlagos, tejtermelésre szakosodott szarvasmarhatartó telep eredményeit a vezetői döntési folyamat javításával. Az
esettanulmányban alkalmazott döntési folyamatot szimuláló elemző modell saját
fejlesztésű számítógépes alkalmazás, mely egy valódi gazdaság adatait felhasználva az adott gazdaság specifikus problématerületeinek, elemzésére, kisebb
mértékben stratégiai, nagyobb mértékben operatív döntések előkészítésére készült.
(Illés, B. Cs. 1995 et al.) (Gyenge, B. – Illés, B.Cs. et al. 1994, 1996)
Egyfajta megoldás a rendszerben bekövetkező változások, összetett hatások
tanulmányozására, alternatív döntési lehetőségek javító hatásának összevetésére.
7.1. HELYZETLEÍRÁS
A Tarka-Farm magyarországi viszonylatban korszerű technológiával rendelkező
modern tejgazdaság. Gazdálkodását tekintve a versenytársakhoz képest az átlagosnál jobb eredménnyel működik. A farm mintegy 80-100 (holstein-fríz) tejelő szarvasmarha tartására rendezkedett be, mely a gazdálkodási tevékenység fő célját
jelenti. A friss fogyasztású tej-főtermék folyamatos jövedelmezőséget biztosít. A
tejeladás mellett további bevétel a melléktermékből, a borjú szaporulatból és a
keletkezett szerves trágyából származik. A Farm költségeinek legnagyobb részét a
takarmányozási költségek, valamint az állandó költségek teszik ki, miközben a
gazdasági tevékenység folyamatos likviditást nyújt a gazdaságnak. A gazdaság
vezetői azonban nem elégedtek meg az adott termelési szint jövedelmezőségével és
különböző technológiai javításokat, korszerűsítési, fejlesztési lépéseket határoztak
el. A referenciának tekintett Holland tehenészeti telepen töltött tanulmányút során
a vezetőség meggyőződött arról, hogy az azonos genetikai képességű
állatállomány, a hasonló technológiai szint és a sok tekintetben azonosnak
bizonyuló körülményi feltételek mellett a megvizsgált referencia telep mégis
sokkal nagyobb átlaghozamokat ért el, miközben a termelési költségszint sem
bizonyult számottevően magasabbnak. Az elért fedezeti hozzájárulás így jelentősen
magasabb volt.
A technológiai és a genetikai potenciál közel hasonló szintje arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tarka-Farm termelési adatai között összetett problémák bújnak
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meg, melyek okai nem csak költség-ráfordítás szintbeli különbözőségekből erednek. A gondok elemzése során világossá vált, hogy a „rosszabb” jövedelmezőségi
szint probléma-rendszerének középpontjában a két ellés közötti idő áll, illetve annak nem kívánatos hosszúsága, valamint a túl magas selejtezési arány.
A két ellés közötti idő kérdését közelebbről megvizsgálva megállapítható, hogy
azt több tényező együttesen határozza meg. Ezek a tényezők a következők:
Vemhességi idő.
- 285±5 nap, jellemzően nem befolyásolható.
Vemhesség utáni első termékenyítés.
- Függ a szaporodásbiológiától, involúciós idő hosszától,
szakértői döntéstől és az alkalmazott technológiától.
Ivarzás megfigyelés.
- Függ az alkalmazott technológiától, munkaszervezési
kérdésektől, az állatgondozók figyelmességétől.
Inszeminációs ráta.
- Függ a szaporító anyag minőségétől, inszeminátor
szakértelmétől.
Vemhesülés időpontja.
- Az előző két szempont mellett szoros összefüggésben van a tej
termeléssel, intenzitásának alakulásával.
Ellési problémák, vagy a termékenységet befolyásoló betegségek száma.
- A két ellési időt növelheti.
A fenti összefüggésekből következik, hogy a két ellés közötti idő csökkentése
komplex feladat, mely feladatban nem csak a helyes megoldás megtalálása nehéz,
de sok esetben a probléma igazi okának feltárása sem könnyű feladat. A két ellés
között idő növekedése következtében jelentősen csökken az éves tejhozam, ami
jelentős jövedelem kiesést okoz. (Gyenge, B. 1995) Az egyszeri inszeminálás kiesés például közel egy hónappal hosszabbíthatja meg a két ellés közötti időt.
A fenti problémák kezelése, mint érezhető, sokszor nem annyira technikai, mint
inkább munkaszervezési, gondozási, illetve gondossági kérdés. Az ivarzó tehenek
nem helyes megfigyelése például, közvetlenül vezethet a két ellés közötti idő meghosszabbodásához. Az ivarzás megfigyelés nem kielégítő lehet, ha:
az ivarzás megfigyelésnek rossz a szervezése;
az ivarzás megfigyelés elmarad a munkaszüneti napokon;
az ivarzás megfigyelésének jelentősen rosszabbodik, például télen a hideg
miatt, hiszen ilyenkor az állatgondozók kevesebbet vannak az állatok közelében, és így a megfigyelhetőség is nehezebb. Hasonló a probléma nyáron, amikor az állatok legelnek, keveset vannak szem előtt, és a nagy me126. oldal

legben az ivarzási tünetek is renyhébbek, melynek következtében az ivarzások egy része szintén rejtve maradhat.
A külföldi telep példáján a tapasztalatok arra sarkalták a Tarka–Farm vezetőségét, hogy olyan lépéseket tegyenek, amely a két ellés közötti idő csökkenését
idézik elő. A korábbi gyakorlatban nem kezelték egységes rendszerként az állatállományt, így éveken keresztül egy-egy probléma szeparált kezelésével
kísérleteztek. Természetesen az eredmények is elmaradtak, jelentős előrelépés nem
történt. A gyakran jelentős kiadások nem hozták meg a kívánt sikert, hisz a
problémák hatásai egymásba fonódva akadályozták a javító hatások
érvényesülését. A minőségi szaporítóanyag beszerzése például magas
termékenyítési indexel párosult, miközben a nem visszaivarzási százalék12 továbbra
is alacsony maradt. A minőségi szaporító anyag vásárlása nem szüntette meg az
eredeti problémát, vagyis az ivarzás megfigyelési pontatlanságokat és az
inszeminálási gondokat.
Az ismert problémákból kiindulva a probléma jelentőségének felismerése, és a
farm vezetőségével való egyeztetés után, olyan modell kialakítását tűztem ki célul,
melyben nem csupán a tünetek szeparált kezelésére van mód, hanem egységesen
lehet vizsgálni a farm rendszerének működését, beavatkozásokra történő egységes
reagálását. A tünetek integrált vizsgálatával megkönnyítheti a központi probléma
felismerését. A modell segítségével többféle javaslat szimulált kipróbálására lehet
mód, szakértői értékelő módszerek bevonásával. A virtuális (szimulált) Farmmodell segítségével végzett kísérleteken keresztül lehetővé teszi a különböző
döntési alternatívák összehasonlítását, a várható előrehaladások összevetését,
értékelését és a legnagyobb előrehaladást előidéző alternatíva kiválasztását.
7.2. A KIALAKÍTOTT MODELL JELLEMZŐI
A kialakításra került program magját egy szimulációs modell alkotja. A modell
a döntéshozatal fő logikai lépéseit szimulálja. A szimulációs modell felhasználója a
Szakértői Rendszerekre jellemző probléma meghatározási lépéseken keresztül jut
információkhoz, majd a szimulált farm adatain különböző döntési alternatívák
hatását próbálhatja ki. A szimulált környezetben a döntések minden negatív anyagi
következmény és kockázat nélkül próbálhatók ki. A modell kialakításában fontos
szempont volt, hogy a szarvasmarha ágazat menedzsmentjének legfontosabb alapproblémáinak vizsgálatát integráltan lehessen elvégezni.
A megvalósítás első lépése során a modell kialakítása szempontjából fontos és
rendelkezésre álló adatok kiemelését, valamint struktúrába rendezését kellett elvégezni. A modell felépítéséhez használt adatok a gazdaságban feljegyzett, több évre

12

Non Return Index (nem visszaivarzási százalék): elsősorban az angolszász és nemzetközi
irodalomban használatos mutató, mely nem azonos a vemhesülési százalékkal, használható
akkor is, ha nincs rendszeres vemhességi vizsgálat.
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visszatekintő adatbázisból származtak, melynek használatát a kiterjedt számítógépes adat nyilvántartás tette lehetővé. Az adatfeldolgozás során több ezer tehén
évekre visszanyúló részletes adatait vizsgáltam meg és az adatokat felhasználva
termelési csoportokra bontott, átlagos laktációs görbéket képeztem. Az adatsor kellően nagy számú volt ahhoz, hogy a modellhez használható laktációs görbéket tudjak létrehozni. Első lépésben kiszűrtem azokat a teheneket, amelyek legalább egy
teljes termelési időszak befejési adataival rendelkeztek. Ez az időszak 10 hónaptól
egészen 15 hónapig is elhúzódhatott. Természetesen voltak ennél is hosszabb időszakkal rendelkező tehenek is de ezeknél is csak az első 15 hónapot vettem figyelembe. A tehenek közül kiszelektáltam azokat, amelyek adatsorában valamilyen
rendellenességet véltem felfedezni. Elhagytam például az olyan adatsorokat, melyekben ugyanazon hónapban két befejési eredmény is volt, vagy egy-egy befejési
adat hiányzott, esetleg az adatokban irreális törés mutatkozott (például: a 30 liter
körüli befejési átlagok között hirtelen egy 10 liter körüli eredmény, stb.). Az ilyen,
és ehhez hasonló jellegű hibák több dologból adódhatnak, például egy hibás adatfelvétel, vagy a befejés időpontjában gátolt tejleadás, stb. Mindezek az esetek a
modell felépítése szempontjából nem kívánatosnak minősültek. A szűrést két lépésben végeztem el. Az első lépésben automatikus szűrő programot készítettem,
második lépésben a fennmaradt adatokat manuális szűrésnek vetettem alá és eltávolítottam az egyedi problémákkal rendelkező adatsorokat. A folyamat végén az
összegyűlt adatokat 1000 literes termelési szintek szerint csoportosítottam, majd a
havi eredményeket átlagoltam. A kapott adatsorokból mozgó átlagolással folyamatos termelési görbéket képeztem. Az így kapott „virtuális tehenek” termelési
görbéi alkalmasak voltak arra, hogy a szimulációs modell alapját képezzék.
A farm további adatai megadták a szimuláció kezdő állapotát. A szimuláció kezdő állapota megegyezett a gazdaságra vonatkozó, a vizsgálat évében megállapított
helyzetével. A szimulációs modell felépítéséhez bevont adatok és jellemzők körét
konzultációs módszerrel állapítottam meg. A meghatározott jellemzők struktúrája
egyben a program alapstruktúráját is meghatározta. Az adatok értékelési csomópontok köré lettek rendezve, így a használat során lépésről lépésre vezetik a felhasználót a megoldás felé. A program az egyes logikailag összetartozó adatcsoportok mellett a legáltalánosabb információkat kiemelten, és elkülönítetten kezeli. További lehetőség, hogy egy-egy aggregált jellemzőt további részleteiben is
megvizsgáljunk, így az összefüggések pontosabb feltárására is van mód.
A kialakított modell kísérletet tett arra, hogy különböző szakterületek gyakran
egy-egy területre specializált, egymástól elkülönülten tárgyalt ismeretanyagát egységes szerkezetté kapcsolja össze. Olyan rendszer megvalósítását céloztam meg,
melyben kiegyenlített arányban, szerves összhangban kerülnek tárgyalásra mind az
állattenyésztési, tartástechnológiai, egészségügyi, takarmányozás technológiai,
mind az ökonómiai kérdések egyaránt. Ez igen fontos szempont, hiszen az egyes
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szakterületek mélyszintű ismeretanyagában ritkán érvényesül az integrált szemlélet, míg a gyakorlatban éppen az integrált szemléletre van szükség.
7.3. A KIALAKÍTOTT MODELL FELÉPÍTÉSE
1. Farm választás
A program egy farm kiválasztásával indul. A szimulált farm betöltése során azt
a leíró állományt töltjük be, amely a Tarka-Farm jellemző adatait tartalmazza. Ha a
farm kiválasztása megtörtént, tovább léphetünk az ”Analízis” részbe. A
kiválasztott farm betöltése során a farm adatai mellett további, a farm gazdasági
környezetére jellemző értékek is betöltődnek, például a ráfordítások és a hozamok
árai.
2. Analízis
Itt a betöltött adatokat vehetjük szemügyre strukturált bontásban. A kapott adatokat az analízis során pozitív, negatív és semleges jelzőkkel is minősíthetjük. A
kiemelt színnel jelzett adatokra kattintva további részinformációkat (például
eloszlási diagrammokat, összefüggéseket) kapunk. Az információk elemzése a
következő csoportosításban történik:
2.1. Alapadatok
Első lépésben a farm helyzetét egy általános összefoglaló ablakban tekinthetjük
át. Ez az ”Alapadatok” címszó alatt helyezkedik el, mely ablak átfogó képet nyújt a
farm helyzetéről. A megjelenő adatok a következők:
ALAPADATOK
Tehén fajta

Átlagos testtömeg

Állat létszám

Tejhozam:
- üzemi összes tej mennyiség
- fejési átlag (305 napos)

Első ellési életkor

Az értékesített tej minőségi jellemzői és
megoszlása: Extra, I. osztály, II. osztály
III. osztály, zsír %, fehérje %

Életteljesítmény (laktáció)

1 liter tej előállításához felhasznált
pótabrak mennyiség

Két ellés közötti idő

1 liter tej:
- átlagos értékesítési ára
- önköltsége
- nettó jövedelme
- fedezeti hozzájárulása

Összesen született borjú

Nettó jövedelem üzemi szinten

A farmon alkalmazott technológia

1 tehénre vetített nettó jövedelem
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2.2. Termelési adatok
Az általános adatok áttekintése után a részletes információk áttekintése következik, szakterületenként elkülönítve, de tetszőleges sorrendben. A részletező
információk közül az első a termelési adatokat megjelenítő ablak, melyben a
hozamról kapunk adatokat naturális mértékegységben:
TERMELÉSI ADATOK
Borjú hozam, elhullás

Tejhozam:
- fejési átlag (305 napos)
- fejési átlag éves szinten összesen
- üzemi összes tej mennyiség

Keletkezett trágya melléktermék
mennyisége évente

Az üzemi összes tej, évente minőségi megoszlás szerint részletezve: Extra, I. osztály,
II. osztály III. osztály, zsír%, fehérje %

2.3. Szaporodásbiológia
A harmadik információs ablakban a tenyésztéssel kapcsolatos adatokat vizsgálhatjuk. Az ablakban az adok értékelésére, illetve részletezése (eloszlási
diagrammok) is lehetőség van.
SZAPORODÁSBIOLÓGIAI ADATOK
Életteljesítmény (laktáció)

Inszeminálások száma

Két ellés közötti idő

Sperma index
- 3-nál nagyobb Sperma indexű
állatok aránya

Visszaivarzott tehenek száma

Ellési problémák száma,
- összes ellés % -ában
- vetélések száma

Nem visszaivarzási százalék
(Non Return Index)

Vemhesülési százalék

Szerviz periódus

Ellés és az 1. inszemináció közötti idő

Két ellés közötti idő
- 400 nap felettiek aránya

Tenyésztésbe vétel

Első elléskori életkor
- ebből 27 hónap fölött

Kiselejtezett tehenek száma
- ebből reprodukciós ok miatt
- borjú elhullás
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2.4. Takarmányozás
A negyedik elemző ablak a takarmányozás kérdéskörét részletezi.
TAKARMÁNYOZÁSI ADATOK
A takarmányozási technológia jelelemzői

Etetett takarmányok mennyisége
(összeállított takarmány értékelése)

Termelő tehén alaptakarmány (15 liter
tej) előállításához

Pótabrak további (10 liter többlet tej
előállításához)

Szárazra állított tehén takarmányadagja

Ivóvíz

2.5. Ökonómia
Az ökonómiai ablak felépítése egy hierarchia-diagramra épül, melyben az adatcsoportok logikai összefüggésük szerinti kapcsolódásban lettek ábrázolva. Az
egyes címkékre kattintva további részletező információkhoz juthatunk. A
diagramm a jövedelem előállítás egyes összetevőit részletezi.
ÖKONÓMIAI ADATOK
Eredmény mutatók
Nettó Jövedelem
- összes ágazati
- 1 tehénre
- 1 liter tejre
árbevétel arányos nyereség
BEVÉTEL
Árbevétel:
- tej árbevétel
- borjú árbevétel
- árbevétel selejtezésből
- melléktermék árbevétel
- összes árbevétel
Mutatók:
- 1 liter tejre jutó árbevétel
(tej/tehén/év)
- 1 tehénre jutó árbevétel
(borjú/tehén/év)

Fedezeti hozzájárulás
- 1 tehénre
- 1 liter tejre
Jövedelmezőségi ráta
Költség szint
Jövedelmezőségi színvonal
KÖLTSÉG
Állandó költség:
amortizáció, állat gondozás, munka-bér (nem
változó része), technikai eszközök, energia
felhasználás
Változó költség:
Takarmány összes költsége
- termelő tehén
- pótabrak
- szárazra állított
Selejt utánpótlás költsége
Inszeminációs költség
Elletési költség
Összes változó költség
Összes költség
Mutatók:
- 1 liter tej önköltsége
- 1 tehénre jutó összes költség
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Hozamok
- tej hozam
- borjú hozam
- melléktermékek: szerves trágya

Árak
- tejárak
- borjú
- trágya
- selejt

Ráfordítások
Takarmány ráfordítás
- Termelő tehén alap
takarmány (15 l tej)
- Termelő tehén pót abrak
(10 l többlet tej)
- Szárazon álló tehén
takarmány
Selejt utánpótlás
Energia ráfordítás
Élőmunka ráfordítás
Szaporító anyag
E.Ü. anyagok

Árak
- takarmány
árak
- vemhes
üsző
- E.Ü. árak
- szap. anyag
- termékeny.
- egyéb. anyag
- energia ár
- munkabér

3. Diagnózis
A részletes analízis, és az egyszerűsített véleményezés után a program továbbléphet a következő fázisába, ahol a problémák meghatározása történik. A
megadott felsorolásból kiválasztható a legfontosabbnak ítélt probléma.
Elképzelhető olyan eset is, hogy több felismerhető probléma közül csak a
legfontosabbnak ítélt problémát jelöljük meg.
4. Tanácsadás
A vélt probléma pontos meghatározása után a program továbblép a javaslat
készítés, vagyis a tanácsadás fázisába. Ebben a szakaszban szigorúan csak egyetlen
tanácsot lehet adni, amitől döntéshozó a legnagyobb előrehaladást várja.
5. Értékelés
Első lépésben meghatározzuk a várt előrelépést (nagy, kicsi, nem jelentős, csekély visszaesés, nagy visszaesés), majd a program újra generálja a farm adatait a
változásoknak megfelelően. A ciklus generálása után először a megváltozott ökonómiai paraméterek jelennek meg, majd a farm legfontosabb módosult adatai is. A
szimulált döntési folyamat kiértékelése több szintű: a kiértékelés figyelembe veszi
az analízisben tett megállapításokat, a diagnózist, a diagnózis és a tanács összefüggését, valamint az eredményben történt előrelépést.
Az elkészült modell belső felépítésének szerkezetét a 35. ábra: mutatja. Az ábrán megfigyelhető, hogy a befejezett ciklus után a megváltozott adatok lehetővé
teszik egy újabb, ún. „korrekciós” ciklus futtatását is.
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35. ábra: Az esettanulmányban bemutatott döntési folyamatot szimuláló modell

7.4. A MODELL HASZNÁLATA SORÁN NYERT ELŐNYÖK
Az esettanulmányban bemutatott modell egy lehetséges megoldás a fent bemutatott összetett problémára. A döntéshozók számára olyan segédeszközt nyújt,
melynek segítségével szimulált körülmények között tudják „tesztelni” a TarkaFarm sajátosságaiból eredő problémák kezelésére tett javaslataik eredményét, és
összehasonlítást végezhetnek az egyes alternatívák eredményei között. A
rendszernek nem feladata meghatározni a jó megoldást, mint ahogy a repülőgép
szimulátornak sem feladata, hogy „átrepüljön az Óceán felett”, de segít abban,
hogy a döntéshozók anyagi áldozat vállalása nélkül képesek legyenek döntéshozói
jártasságukat javítani. Alkalmas arra, hogy segítséget nyújtson az egyszerre
jelentkező problémák együttes hatásainak szétválasztásában, értelmezésében és a
lehetséges kezelési stratégiák kidolgozásában. A rendszer mindezt a vizsgált farm
adatain alapulva teszi lehetővé.
A rendszer további előnyeiként emelem ki a következő megállapításokat: A
megoldás rámutat arra, hogy a gyakorlati kérdések megoldása során milyen fontos
az integrált szemléletmód. A problémákat nem lehet szeparáltan vizsgálni, illetve
kezelni. Nem lehet például az állattenyésztési, takarmányozási, vagy állat
egészségügyi kérdéseket az ökonómiai szempontoktól elválasztva kezelni,
interdiszciplináris ismeretekre van szükség mind a szimulált probléma, mind a
modell megalkotását illetően.
Összevetve a kialakított modellt más rendszerekkel, eszközökkel megállapítható, hogy különböző rendszerek elemeiből építkezik. A Szakértői Rendszerek
például a döntésben segítenek, a Termelés és Folyamatirányítási Rendszerek pedig
a döntést megelőző információ begyűjtésében, elemzésben vállalnak szerepet. A
kialakított rendszer viszont magát a döntési folyamatot szimulálja, mintegy „elektronikus tréninget” szolgáltatva a döntéshozó számára. (Illés, B. Cs. 1995 et al.) A
Szimulációs Rendszerek jól alkalmazhatók a bemutatott eset kapcsán, hiszen nem
csak az összetett rendszerek működésének feltárására alkalmasak, de a beépített
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modell segítségével kísérleteket is végezhetünk. A kialakított rendszer azonban a
Szakértői Rendszerekre is hasonlít abból a szempontból, hogy a tudásbázis aktív
részét, az összefüggéseket elkülönítetten tartalmazza. Az elkülönítetten tárolt öszszefüggések rendszere alkotja a szűkebb értelemben vett modellt, amely működtetését egy függvény-értelmező és végrehajtó alrendszer végzi. A Céltábla-Modell
segítségével bemutatva a kialakított rendszer a Szimulációs Rendszerek felett, attól
kicsit jobbra helyezkedik el közelítve a Szakértői Rendszerekhez. Olyan hibrid
rendszer született tehát, mely a Szakértői Rendszerekre jellemző megoldásokat
ötvözi a szimulációs alapmodellbe (strukturált probléma feltárás, diagnózis, elkülönült tudásbázis), így alkalmas egy specializált problémarendszer (Tarka-Farm mint
gazdasági-rendszer) elemzésére, és a különböző döntések hatásainak vizsgálatára.
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8. A KUTATÓMUNKA EREDMÉNYEI
8.1. AZ ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
A döntést támogató rendszerek vizsgálatával, fejlesztésével kapcsolatos
munkám során a következő új eredmények születtek:
1. Összegyűjtöttem és feldolgoztam a vezetői döntéshozás területén alkalmazható
számítástechnikai eszközök irodalmát. Tekintettel a téma interdiszciplináris
jellegére széleskörű feldolgozást végeztem, melyben több különböző
szakterület kutatási eredményeit tekintettem át, rendszereztem a rendelkezésre
álló irodalmat, azt célorientáltan állítottam össze. Az irodalom feldolgozásával rendszerező feldolgozást végeztem.
2. Kutatómunkám során kialakítottam egy olyan rendszerezési módszert
(„Céltábla-Modell”), mely lehetővé tette, hogy egységes szemléletmódban
tárgyaljam a döntést támogató eszközök szerteágazó típusait, valamint arra is
alkalmat nyújt, hogy a különböző rendszerfejlesztők saját rendszerüket
elhelyezve a már ismertek mellett, egyszerű, szemléletes módon mutassák be az
új módszer képességeit.
3. A széleskörű irodalom áttekintésével lehetőségem nyílt összegyűjteni és
értékelni a tárgyalt eszközök legfőbb jellemzőit. Meghatározni azok előnyeit és
hátrányait, erős és gyenge pontjait, valamint alkalmazásuk legfőbb területeit.
Az összesítést a mellékletben helyeztem el.
4. A rendszerfejlesztés szempontjából a mezőgazdasági problémák sajátos problémák, ezért meghatároztam azokat a kulcstényezőket, amelyeket a rendszerfejlesztés során figyelembe kell venni. A biológiai és a mezőgazdasági termelőrendszerből fakadó, a fejlesztés szempontjából fontos, általam meghatározott
kulcstényezők az a következők:
–
bizonytalanság;
–
a kombinatorikai tér mérete;
–
az információ mennyisége;
–
a döntéshozó részleges információs elszigeteltsége
–
szándékos információ torzítás;
–
célok összetett rendszere, célhatékonyság;
–
heurisztikus jelleg;
–
fuzzy jelleg.
5. Összevetettem a mezőgazdasági döntési problémák sajátosságaiból, alaptípusaiból fakadó csoportokat és az alkalmazható rendszereket négy szempont szerint
elkülönítettem és két összetett szempont szerint táblázatba foglaltam az egyes
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döntési alaptípusokat és azokat összekapcsoltam az általam javasolt alkalmazható rendszerekkel.
6. A Szimulációs és Szakértői Rendszerek területén végzett saját fejlesztés eredményeként született egy döntési helyzetet szimuláló modell, mely bemutatását
esettanulmány keretében dolgoztam fel.
8.2. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK
Doktori értekezésem és a döntést támogató rendszerek vizsgálata során a
következő megállapításokat tetem:
A tárgyalt rendszerek elterjedésének és alkalmazásának egyik gátja, hogy
nem kellőképpen lettek definiálva az alkalmazási területek és a rendelkezésre álló eszközök alkalmazási korlátai. Ezt a megállapítást
valószínűsíti az a tény is, hogy az elmúlt ötven év alatt, mindezeknek az
eszközöknek a fejlesztése és kutatása, kicsit a divattól is vezérelve,
hullámszerűen következett be. Bizonyos eszközök használata hol
felerősödött, hol visszahúzódott, esetleg nem tért vissza.
A döntést támogató rendszerek fejlesztésének nehézsége, hogy a fejlesztés
pénz és adatigénye mellett sokféle probléma egyidejű megoldására van
szükség, így a fejlesztés szakértő igénye különleges, univerzális szakértőket kíván, másrészt kiemelkedő fontosságú szerepet kap a jól kialakított
szakértői „team”-ek együttműködése.
A döntést támogató rendszerek fejlesztése során sokszor találkozunk azzal
a problémával, hogy a rendszer fejlesztője informatikai szakember. Önmagában ez nem lenne probléma, sőt örvendetes is, de abban a pillanatban
amint a fejlesztett rendszer megreked az informatikai szakterület elvárásain, már veszélybe kerül a végcél, a rendszer „alkalmazhatósága”, és csak
félig, vagy nem használható rendszerek jönnek létre. Hasonló eredményre
juthatunk, ha a megoldást csak matematikusi vagy más szaktudományhoz
kapcsolódó szemmel nézzük. A rendszer fejlesztés irányítójának nem szabad az egyes részmegoldások technikai megvalósításának csapdáiban elveszni, még akkor sem, ha a ma használatos eszközök sokszor nem nyújtanak megoldást. A rendszerek fejlesztőinek tisztában kell lenni azzal, hogy
integrálniuk kell több különböző szakterület kutatásait.
Az előző pontban említett nehézség megoldása két módon képzelhető el.
Az első lehetőség, ha a rendszer fejlesztője egyszerre matematikus, informatikus, programozó, mesterséges intelligencia kutató, pszichológus, és
mezőgazdasági szakember az érintett szakterületen (növénytermesztés, állattenyésztés …stb). A másik járhatóbb módszer, ha a fejlesztések szoros
együttműködés, „team-munka” keretében jönnek létre.
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Az alkalmazhatóság érdekében a döntéstámogató eszközök fejlesztése során el kell kerülni, hogy valamilyen technikai megoldás uralja el a rendszert. Ennek érdekében a rendszerek és a célok nagyon pontos együttes
ismeretére van szükség.
Hasonlóan elkerülendő, ám mégis gyakorta felmerülő probléma a „hiposztázis” jelensége, amikor is a modellező túlzott jelentőséget tulajdonít a
modellnek, és ennek következtében a modell bizonyos kérdések terén
elszakadhat a valóságtól.
A mezőgazdasági rendszerek döntéstámogatási feladatait, az említett rendszer szemszögéből megállapított sajátosságai nélkül, az informatikai
eszközök kizárólagos ismeretével nem lehet megoldani.
Az absztrakció szintje, a kombinatorikai tér szükséges degradációjának
kérdése, szintén nem lehet az informatikai eszközrendszer, illetve az informatikai módszerek kérdése. Ebben a kérdésben a tárgyterületi szakértőnek
kell dönteni.
A könnyebb fejlesztést jelentő, valamint olcsóbb Információs Rendszerek
egyben univerzális rendszerek is. Ezek ugyanis minden döntési alaptípussal kapcsolatban használhatók, melyek a tárgykör ismeretanyagával
kapcsolatban vannak, hiszen a döntéshozás során a döntés teljes mértékben
a döntéshozó feladata, a rendszer csak „motiválja” őt.
A bonyolult és nagyméretű problémák csak integrált, vagy hibrid rendszerekkel képzelhetők el.
A döntéstámogatásban „aktívan” résztvevő rendszerek szűk területen alkalmazhatók, úgynevezett „célrendszerek”, melyek fejlesztése drágább,
bonyolultabb.
A célrendszerek fejlesztésének fokozottan jelentkező igénye, hogy minél
inkább egy adott területre szűkítsük a probléma-megoldást,
rendszerfejlesztést, miközben a felhasználói igényekhez is jobban kell
igazítanunk a készülő rendszer jellemzőit. A legújabb fejlesztések során a
széleskörű igényeket nem elvetve, áthidaló megoldásként, egyre inkább
modularizálják a rendszereket, így azok tetszőleges egyei igények szerint
is összerakhatók. (ld.: SAP, Oracle)
A sikeres rendszer építés záloga az alkalmazási szempontok sajátosságainak (mezőgazdasági termelő rendszer), és a felhasználói igényeknek az
együttes értékelése, figyelembevétele.
8.3. AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI
A munkám során olyan kutatási eredmények jöttek létre, melyek az alkalmazható eszközök rendszerezésével, a fejlesztést és alkalmazást befolyásoló kulcsténye137. oldal

zők meghatározásával, és az alkalmazási területek eszközök összekapcsolásával
segíti a felhasználókat abban, hogy felmérjék a saját igényeiket és ennek függvényében kiválasszák a számukra megfelelő döntést támogató rendszert.
A bemutatott rendszerezés egy áttekintő munka, mely alkalmazható az oktatás
több területén:
− az agrár felsőoktatásban a hallgatóknak segít bemutatni, hogyan kell a döntést
támogató rendszerek fejlesztésének alapelemeit megválasztani.
− a gyakorlati szakemberek számára lehetőséget kínál a rendelkezésre álló eszközök és módszerek megfelelőbb megválasztására.
− a doktori értekezés eredményei, a megállapítások és az összefoglalások alapját
képezhetik egy elméleti tananyagnak is.
A meghatározott kulcstényezők figyelembevétele, az eszközök és a döntési
alaptípusok összekapcsolása konkrét ajánlás lehet a fejlesztők és a mezőgazdasági
szaktanácsadásban dolgozók számára. Hasznos támpontot és segédletet adhat a
mindennapi munkájuk, és a továbbképzésük során.
A mezőgazdasági döntéshozók köre jelentősen átformálódott, összetételében
megváltozott, így szükség van olyan útmutatásra, mely a döntéshozókat is segíti eligazodni az alkalmazható rendszerek között.
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9. ÖSSZEFOGLALÁS
Doktori értekezésem témájának a mezőgazdasági számítógépes döntéstámogató
rendszerek alkalmazási kérdéseinek vizsgálatát választottam. Témaválasztásomat
az a felismerés motiválta, hogy a számítástechnika újabb eszközei és az
elektronikus médiák fejlődése felerősítette az információknak, mint erőforrásoknak
alkalmazási szükségszerűségét. Az irányítás eszközrendszereinek fejlődésével az
elmúlt évtizedekben számtalan új számítástechnikai alapú eszköz jelent meg,
melyek alkalmazását sok estben nehezíti a lehetséges eszközök, valamint ezek
alkalmazási korlátainak nem pontos ismerete. Célul tűztem magam elé az elérhető
irodalom áttekintését, a megszerzett ismeretanyag kiegészítését, egységes
irányelvek szerinti rendszerezését, értékelését. Értekezésem második fejezetében
rendszereztem a legismertebb rendszereket, a következő főbb szempontok
figyelembevételével:
Pontos fogalmi besorolás.
Általános jellemzők, felépítés ismertetése, előnyök, hátrányok megfogalmazása.
Mezőgazdasági alkalmazás lehetőségeinek kérdései, sajátosságai.
A létező rendszerek értékelése során fokozott hangsúlyt fektettem a gyakorlati
alkalmazás tapasztalataira, valamint figyelembe vettem az iránymutató
Mesterséges Intelligencia rendszerek legfontosabb fejlődési vonalait és legelterjedtebb jellemző típusait.
Dolgozatom harmadik fejezetében arra a kérdésre kerestem a választ, hogy
melyek azok a sajátos tényezők — „kulcstényezők” — a mezőgazdasági döntések
kapcsán, amelyek a rendszerek alkalmazhatóságát és felhasználási körét alapvetően
befolyásolják. A kulcstényezők tanulmányozása során arra a felismerésre jutottam,
hogy ezeknek a tényezőknek a pontos ismerete alapvető fontosságú ahhoz, hogy a
gyakorlatban is jól használható, a felhasználói igényekkel is találkozó alkalmazások születhessenek.
A negyedik fejezet célja az elemi döntési problématípusok meghatározása,
valamint az egyes probléma-típusokhoz javasolható megoldási technikák meghatározása, azok összekapcsolása.
A jövőben az általános probléma-megoldó rendszer elképzelések helyett, egyre
inkább az egy-egy szakterületre, egy-egy problémára orientált eszközök fejlesztésére helyeződik a hangsúly. Mindezeket a követelményeket a felhasználói igények
és a döntési probléma adta jellegzetességek együttes figyelembevételével és összehangolásával lehet teljesíteni. Ehhez azonban elengedhetetlen az alkalmazási szituációk adta követelmények és a már meglévő rendszerek nyújtotta lehetőségek mind
pontosabb ismerete. A rendszerek továbbfejlesztése során a jövőben egyrészt integrálni kell a jelenleg ismert megoldásokat úgy, hogy szinergia-hatást lehessen
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elérni, másrészt pedig modularizálni kell a meglévő rendszereket a jobb összekapcsolhatóság érdekében. Ezek megvalósítása során a felmerülő beruházási költségek csökkentésében, a szélesebb felhasználói elérhetőség biztosításában, valamint a moduláris szerkezet kialakításában a jövőben mind nagyobb szerep hárulhat
az Internet adta új lehetőségekre. Vélhetően a doktori értekezésemben elért eredmények jó alapul szolgálnak mind a leendő-, és a jelenlegi felhasználók, mind a
fejlesztéssel foglalkozó szakemberek számára ahhoz, hogy a fenti szempontokat
minél pontosabban tudják figyelembe venni.
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SUMMARY
The subject of my PhD thesis is the analysis of the application of the decision
support systems in agriculture. In my choosing of the core question of the research
it was the identification of the important role of the computer technology’s newest
means and that of the fast development of the electronic medias in the necessary
usage of the information — as one of the basic resources —, that motivated me. By
the development of the management technology, several new, computer
technology based means appeared in the last decades, however their usage is
hardened by the non appropriate knowledge of the means themselves and that of
the obstacles of their application. My basic goal in my researches was to have a
deep insight into the available literature on the subject, to improve the present
knowledge on this field, and to categorize and evaluate them based on unified
principles. In the second part of my thesis, having followed the under mentioned
major points, I classified the more popular methods,
Appropriate classification of the notions.
Identification of the general characteristics of the methods, interpretation
of the structure, and the definition of the advantages and disadvantages of
the means.
The specific possibilities of the usage in the agricultural business.
During the evaluation of the existing systems I put an increased emphasis on the
experiences of the applications in practice and took into consideration the more
important development directions and the more expanded types of the Artificial
Intelligence Systems.
In the third part of my thesis my goal was to find an answer for the question of
which are the key-factors in the agricultural decision makings that basically
influence the applicability and range of utilization of the methods. During the
examination of the key-factors I came to the conclusion that the exact knowledge
of them is a basic need for the development of applications that can be used in
practice and that meets the user’s needs.
The objective of the fourth part is to determine the basic types of the problems,
and to identify and connect the possible solving techniques for each problem type.
In the future the emphasis will be placed not on the elaboration of the general problem solving systems but on the development of problem —, or field specific
means. All these requirements can only be fulfilled if the taking into consideration
of both the user’s needs and the specific characteristics of the decision problem is
guaranteed at the same time. To be able to reach this, it is, however, necessary to
have a deep and complete insight first of all into the conditions of the situation and
secondly, into the efficiency of the presently available means. In the further
development of the systems the integration of the present systems in a way to be
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opment of the systems the integration of the present systems in a way to be able to
reach the effect of synergy, and the separation into modules of these systems to
have a better connectability is crucial.
In the realization of these necessary changes the usage of Internet could have an
important role in the reduction of the investment costs, in the access to a wider
range of users and in the development of the modular structure. Hopefully, the
results of my PhD research will serve as a basis for the present and future users as
well as for the experts dealing with system development in their taking into
consideration of these principles.
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Köszönetnyilvánítás
Köszönöm témavezetőmnek, programvezetőmnek, munkatársaimnak, kollégáimnak munkámhoz nyújtott hathatós segítségét, ösztönző szándékukat.
Köszönöm a feleségemnek, családomnak támogatásukat, türelmüket és segítő szavaikat, tanácsaikat.
Köszönöm mindazoknak akik ezen dolgozat megszületését lehetővé
tették, közreműködésükkel segítették, hogy a szakterület ismeretanyagát feltárhassam …

