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1. Bevezetés 
 

A nemesítési és szántóföldi kísérletezési stratégia, ahogyan ebben a dolgozatban értelmezzük, 

magába foglalja az összes adatot és információt, ami egy teljes ciklus alatt keletkezik. A ciklus két 

szülő keresztezésével kezdődik és azzal a generációval ér véget, amelyben a szelektált és 

előrehaladott (fejlett) törzseket a nemesítő megfelelően homogénnek és versenyképesnek tart ahhoz, 

hogy államilag elismert fajta legyen belőlük, vagy újonnan létrehozott szülőként ismét 

keresztezésekben vegyen részt. 

Egy új búzafajta létrehozása általában 8-9 év. Maga a tevékenység évről-évre megtervezett és 

beállított nemesítési, szántóföldi és agrotechnikai kísérletek egymásra épülő ciklusaiban megy 

végbe. Egy nagyobb méretű kutatási program keretében a kutatócsoportok, mérnökök, technikusok 

és fizikai dolgozók összehangolt munkájának eredményeként a szántóföldi megfigyelések, 

bonyolult minőség vizsgálatok és feedback jellegű értékelések során átláthatatlan mennyiségű adat 

keletkezik. 

Egyrészt a kutatási programok méretének növekedése, másrészt a megváltozott 

számítástechnikai és műszaki háttér adta új lehetőségek széleskörű elérhetővé válása, egy 

öngerjesztő folyamatot indított el. A növekvő adatéhség egyre „okosabb” feldolgozó és kiértékelő 

műszaki-technológiai háttérrel párosul, amely viszont arra késztet, hogy több kísérletben és még 

nagyobb mennyiségű adatban gondolkodjunk.  

Egy nem központosított rendszerben az adatok elosztott módon keletkeznek és tárolódnak, 

ugyanis mindenki a feladatkörével összefüggő adatokról gondoskodik a helyi információs 

infrastruktúra által számára biztosított számítógépes „status quo”-n belül (értsd: saját gép, szoftver, 

hálózat). Ez az a környezet, ahol előbb-utóbb gondot jelentenek majd a többszörös elnevezések, és 

mindennapos problémává válik az adatok feldolgozása. Az információ kinyerése és karbantartása 

lassú, pontatlan lesz. Különösen sok gondot okozhat később az adatok között lévő természetes 

kapcsolatok elvesztése. 

Kiindulva a kutatók által a búza fajjal kapcsolatosan évente előállított adatok mennyiségéből és 

kezelésükkel szemben támasztott követelményekből, szükségessé vált olyan technológia 

kifejlesztése, amely egységbe integrálja a komplex forrásokból származó különféle adatokat, leír és 

eloszt tevékenységeket, meghatározza ezek időbeni sorrendjét és végül az adatok feldolgozásával 

információkat szolgáltat a kutatási program teljesítményének jellemzésére.  

A modern számítógépes technológia egy nagyon erőteljes eszköz. Jóllehet egy minden 

részletre kiterjedő, nemesítést és szántóföldi kísérletezést támogató átfogó információs rendszer 

megtervezése és kidolgozása nem egyszerű feladat, ezek rendkívül hatékonyak a modern kutatási 

programok menedzselésének tökéletesítésében. 
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Általánosságban elmondhatjuk, hogy még napjainkban is igaz az, hogy amíg az 

alapszoftvereket (hálózatkezelő szoftverek, operációs rendszerek, PC-s alapszoftverek és 

alkalmazások) a szoftverpiacról lehet és célszerű beszerezni, addig a speciális mezőgazdasági 

kutatások és alkalmazási területek igényeit kielégítő felhasználói szoftvereket és információs 

rendszerek jelentős részét még mindig egyedileg kell kifejleszteni.  

Az informatikától, az információs rendszerektől nem várhatunk csodákat. Csak jól 

körülhatárolt problémáknál lehet biztosítani azt, hogy az adatok tudományos igényű feldolgozása 

jobb helyzetet teremt, mint ha lemondunk ezek alkalmazásáról. A modern nagyméretű 

mezőgazdasági kutatási programok működtetésének alapvető feltétele a tevékenységek - pontos 

technológiai leírásokra alapozott - számítógépes szervezése és nyomon követése.  

Az információs rendszerek kialakítását az az idealista feltételezés előzte meg, mely szerint a 

számítógép képes lesz a rendelkezésre álló adatok alapján akár döntéshozatalra is. A mára kialakult 

gyakorlat azonban egyértelműen rámutat arra, hogy a legjobb megoldás a gép és az ember 

együttműködése. Már az is nagy eredmény, ha a kutatási tevékenységek támogatására kidolgozott 

információs rendszerekben nagyon sok adatot, kellően gyorsan, tetszőleges lekérdezések alapján 

tudunk használni. 

A martonvásári búzanemesítés számítógépesítésének csírái a nyolcvanas évek közepére 

nyúlnak vissza. A jelenlegi rendszer megtervezésében és kivitelezésében nagy segítségünkre voltak 

a korábbról rendelkezésünkre álló adatok és azok a tapasztalatok, amelyeket a rendszer előző 

generációjának kifejlesztésekor szereztünk. 

E dolgozat a martonvásári búzanemesítéssel foglalkozó mezőgazdasági kutatás céljára 

létrehozott információs rendszert mutatja be. A rendszer célja a kutatói közösség nemesítési és 

szántóföldi kísérletezésekkel kapcsolatos közös ismeretrendszerének egységbe foglalása és az egyes 

tevékenységek információtechnológiai támogatása, ezáltal a humán erőforrások csökkentésével 

párhuzamosan növekvő méretű kutatási anyag korszerű adatkezelése. A rendszer felhasználói köre a 

búzanemesítési és szántóföldi tevékenységeket végző kutatókra, intézeti mérnökökre, technikusokra 

és fizikai dolgozókra terjed ki elsősorban.  

 

Célkitűzések 

 

Az elmúlt két évtizedben a számítógépek használata a mezőgazdasági kutatással foglalkozók 

körében gyorsan terjedt és ezzel egyidőben kezdtek kialakulni az adatkezelési szokások is. Az 

általunk vizsgált nemzetközi gyakorlat és a hazai tapasztalatok is azt mutatják, hogy speciális 

szoftverek hiányában, a mezőgazdasági kutatásban - ezen belül szántóföldi kísérletek tervezésében 

és a növénynemesítésben - kis és nagyobb szervezetek egyaránt kénytelenek voltak „egyedi” 
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megoldásokat kifejleszteni az évek során. Az adatkezelés és kiértékelés többnyire 

szövegszerkesztők, táblázatkezelők, adatbázis-kezelők, statisztikai programok segítségével történt. 

Kiderült, hogy nagy adatszám esetén a tevékenység szervezés és az anyag feldolgozása nehéz, 

rendezetlen adatok közötti összefüggések vizsgálata nem lehetséges, konkrét helyzetekben a döntés 

az azt alátámasztó információk nélkül bizonytalan, az elemzések, jelentések elkészítése 

mindennapos nehézségekbe ütközik.  

A felmerült igények alapján egy általános, minden részletre kiterjedő szoftveres megoldás 

kifejlesztését tűztük ki célul. A rendszer feladata lehetővé tenni a kutatási tevékenységek, 

nemesítési és szántóföldi kísérletezések szervezését és teljes körű adatkezelését, ami magába 

foglalja: 

 

1. egy egységes, integrált adatstruktúra megtervezését, és fizikai megvalósítását, 

2. input adatok adatbázisokba történő elhelyezését, automatizált adatgyűjtő és kézi beviteli 

eszközök létrehozásával, 

3. adatbázisból kiválogatott adatokból, rögzített és változó szerkezetű listák, különféle 

outputok előállítását, 

4. összetett szántóföldi kísérletezési és nemesítési műveletek szervezését, 

5. általános adatlekérdező funkciók beépítését, 

6. teljes körű pedigré és génbanki nyilvántartások létrehozását és felügyeletét 

7. alapanyagcsere szervezését és hozzátartozó címlista adatnyilvántartását, 

8. alapvető elemzések készítésére alkalmas, az adatbázisban lévő adatokon közvetlenül 

futtatható, statisztikai modul létrehozását, 

9. egyidejű hozzáférések és csoportmunka lehetővé tételét. 
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2. Irodalmi áttekintés 
 

2.1. Információs technológia 

 

Az információs technológia (Information Technology - IT) egy gyűjtőfogalom, felöleli azon 

technológiák minden formáját, amelyek használatosak az információ létrehozására, tárolására, 

kicserélésére és felhasználására (Soanes és Hawker, 2005). Olyan tevékenységeket jelent, mint 

alkalmazástervezés, információs rendszerek (Information System - IS) tervezése, menedzselése, 

felhasználóképzés és támogatás. Lehet túlzottan technikai jellegű, de lehet kifejezetten emberközeli 

is, célja túlnyomó részben a számítástechnikai ismeretek gyakorlatban történő alkalmazása az élet 

számos területén. A technológia gyorsan változó világában szükség van olyan megoldásokra és 

olyan szakértőkre, akik felhasználva az IT lehetőségeit, rendszerszervezési célokat valósítanak meg 

- leegyszerűsítik bizonyos feladatok elvégzését a szervezetek számára anélkül, hogy a 

felhasználónak törődnie kellene azzal, hogy mi is történik a háttérben (Senn, 2004).  

A nyolcvanas évektől kezdődően, amikor az üzleti és tudományos világ rájött arra, hogy 

számítógépre van szüksége, hamar világossá vált, hogy feltétlenül több kell annál, mint amit a 

kortárs (elvont) számítástechnika nyújtani tudott. Bonyolult algoritmusok kidolgozása, matematikai 

problémák megoldása és számítási feladatok elvégzése mellett a praktikus informatikai 

megvalósítások kerültek egyre inkább előtérbe. Ezért a számítástechnikai szakemberek egy része 

egyéb szakterületeken is ismereteket szerzett, hogy kielégíthessék ezeket az igényeket. 

Valószínűleg ekkor vált külön a számítástechnikától és kezdődött el az információs technológia 

kora (Basile, 2004). Ennek eredményeképp jöhettek létre azok az információs rendszerek (IR), 

amelyeknek elsődleges célja a hardveren tárolt adatokból szoftverek és egyéb alkalmazói 

programok segítségével lehetővé tenni a felhasználó számára az információ gyors, pontos 

kinyerését.  

 

2.2. Információs rendszerek általános jellemzői 

 

Az adatok mennyiségének exponenciális növekedésével nagyon sok helyen gondot okoz az ún. 

„gazdag adat, de szegényes információ” szindróma. Más szóval hiába a rendelkezésre álló sok 

összegyűjtött adat, a rendszer sokszor mégis alkalmatlan alapvető kérdések megválaszolására. 

Fölöslegesen rendelkezünk például több évre visszamenően, gondosan összegyűjtött adatokkal a 

genotípusainkról, ha elfogadható időn belül és kívánt összefüggésben nem tudjuk a kért 

információkat megjeleníteni a felhasználó részére. Ennek következménye, hogy a költségesen 

előállított és rögzített adatainkkal nem tudunk hozzájárulni megalapozott döntések előkészítéséhez.  
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Feltételezve, hogy egy kommunikáló közösségnek van közös, egységesen értelmezett 

ismeretrendszere, minden új üzenet a közös ismeretekhez viszonyított relatív üzenetnek tekinthető a 

közösség szervezett kommunikációján belül (Benczúr, 2000). Amennyiben az üzenet nem csupán 

átfut a közösségen, hanem hozzáadódik, beépül a közös ismeretrendszerbe, gondoskodni kell arról, 

hogy ezt mindenki (vagy akikre tartozik) megismerhesse, és ne tudjon hozzáférni az, akire nem 

tartozik. Az információs rendszerek ezt a szerepet töltik be.  

1. ábra. Az információs rendszer elemei  

 

Az információs rendszerek az információk tartalma, köre, jellege szerint sokfélék lehetnek, pl. 

országos, ágazati, vállalati, statisztikai, mezőgazdasági, stb. (Szép, 2004). 

Az információs rendszerek összegyűjtik, feldolgozzák, tárolják, visszakeresik, továbbítják a 

különböző szervezetek működésével kapcsolatos adatokat, információt állítanak elő, felmérik a 

működéshez szükséges erőforrásokat, meghatározzák a rendelkezésre álló erőforrások allokálását és 

segítik a vezetői döntéshozatalt (Hetyei, 2002).  

A történelmi fejlődés során mind bonyolultabbá váló társadalmi, gazdasági, termelési 

rendszerek egyre nagyobb mértékben igénylik az információs rendszerek tudatos szervezését. A 

tudatos szervezés eredményeként az adott közösség kommunikációjának egy részét szabályozzuk, 

formalizáljuk. Ezzel az új lehetőségrendszerrel az információs rendszerben résztvevő közösség 
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számára az információcsere nagy része a számítástechnikai és kommunikációs (hálózat) rendszer 

közbeiktatásával történik.  

A modern információs rendszerek, támaszkodva az adat, szoftver, hardver, humán és 

kommunikációs erőforrásokra, megvalósítják a bevitel, feldolgozás, kimenet, tárolás és felügyeleti 

tevékenységeket, amelyeknek eredményeképpen a forrásadatokból a végfelhasználó számára 

hasznos információk, eredmények jönnek létre (1. ábra, 6. old.). 

 

2.2.1. Adat erőforrások 

 

Az adat az információs rendszer számára több mint nyersanyag, a megfelelő és megbízható 

adatok ezeknek a rendszereknek leglényegesebb, meghatározó elemei. Az adat erőforrásokat a 

tárolásukra létrehozott adatbázisok és egyéb kiegészítő fájlok alkotják. 

Az adatok a valós világ objektumainak általunk is kezelhető módon történő jellemzésére 

szolgálnak. Az adatnyerési folyamat, illetőleg az adatbázis feltöltése az információs rendszerek 

kiépítésének egyik legfontosabb és igen költséges része. A hardver, szoftver és adatbázis fejlesztési 

költségeinek megoszlása egyes információs rendszerek esetében kb. 10:20:70 (Detrekői és Szabó, 

1995). 

 

Adat és információ 

Fölösleges erőfeszítés volna azzal próbálkozni, hogy megadjuk az adat és az információ 

minden körülmények között helytálló pontos definícióját. Az első kísérlet erre vonatkozóan 

Shannon (Shannon és Weaver, 1948) nevéhez fűződik, akit az információelmélet tudomány 

megalapozójának tekintenek. 

Elméletének a lényege az, hogy az információt jelek, adatok hordozzák. Pontosan ugyan nem 

adta meg, hogy mi is az információ, amit ezek a jelek hordoznak, de megkísérelte mérni ennek az 

információnak a nagyságát, tehát egy mértéket próbált definiálni az információra. Shannon úgy 

gondolta, hogy egy jel akkor hordoz nagyobb információt, hogy ha e jel megjelenésének a 

váratlansága nagyobb. Shannon szerint, tehát ha egy jel kisebb valószínűséggel jelenik meg valahol, 

akkor nagyobb információt hordoz. 

 Elfogadjuk, hogy az adat a legkisebb olyan névvel rendelkező elem, amely a valóságos világ 

objektumaihoz tartozó, mérésből vagy megfigyelésből származó jellemzők kifejezésére szolgál. 

Valójában önmagában nincs jelentése. Az információ és az adat fogalmát gyakran használják 

azonos értelemben, pedig e két fogalom között létezik jelentésbeli különbség.  

Nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy az információ döntés meghozatalára alkalmas, 

feldolgozott adat, amelynek a jelentését szövegkörnyezete adja meg. 
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Adat: 17 (önmagában nincs jelentése, nem tudjuk, pl. egyértelműen megmondani, 

hogy mit jelent) 

Szövegkörnyezet: fajtakísérletben szereplő genotípus kalászolási ideje (május hó), még nincs 

jelentése 

Jelentés: az MV-TOBORZO nevű fajta kalászolási ideje (együtt van az információ 

mindhárom eleme) 

Az információ és adat megkülönböztetésének alapszabályaként fogadjuk el, hogy az adat az, 

amit tárolunk, az információ pedig, amit kinyerünk. 

 

Adatbázis 

Azóta rendelkezünk adatbázisokkal, amióta írásban vagyunk képesek rögzíteni adatokat. 

Használatuk évszázadokon át végigkísérte az emberiség fejlődését az ókori kőtábláktól és papirusz 

tekercsektől a fejlettebb kartotékrendszerekig, melyek a számítógépek megjelenéséig az alapvető 

adatbázisok, adatbázisrendszerek voltak. A számítástechnika hőskorában az 50-es 60-as években az 

adatok tárolása még lyukszalagon, lyukkártyán történt. A mágneses háttértárolók elterjedésével az 

adatok tárolása egyszerűbbé, elérésük hatékonyabbá vált.  

A körülöttünk lévő világ leírásához meg kell figyelnünk környezetünket, adatokat kell 

gyűjtenünk az objektumairól, összegeznünk kell azok tulajdonságait, valamint meg kell figyelnünk 

a köztük lévő kapcsolatokat. Ezek után juthatunk a rendelkezésre álló, tárolt adatokból új 

ismeretekhez, információkhoz.  

Adatbázison köznapi értelemben valamely rendezett, valamilyen szisztéma szerint tárolt 

adatokat, az adatoknak kapcsolataikkal együtt való ábrázolását, tárolását értjük (Kovács, 2004). A 

kapcsolatok a valóságmodell szerves részei, azok az objektumok, amelyek kapcsolatban vannak 

egymással a valós világban, az adatbázisban is kapcsolatban lesznek, tehát az adatbázisban a 

kapcsolatok is tükröződnek (Fábián, 2005). Mit érne egy olyan nyilvántartás, amelyben mind a 

genotípusok, mind a minőségadatok benne lennének, de a rendszer nem tárolná, hogy mely 

tulajdonságok mely genotípusra jellemzőek.  

Minden adatbázist valamilyen célból hozunk létre: valamilyen önálló feladat megoldására vagy 

éppen egy információs rendszer részeként. Ez segít megérteni azt, hogy pontosan mire is szeretnénk 

használni az adatbázist, segít behatárolni tervezési munkánk területét, segít a valódi feladatra 

összpontosítani és segít megtalálni a célnak legmegfelelőbb adatszerkezetet. 

Információ Adat Jelentés Szövegkörnyezet = + + 
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Adatmodell 

Az adatmodellezés (Date, 2003) az adatállományok (fájlok) tervezésének korszerű módszere. 

Adatmodell létrehozása ill. üzemeltetése egy szervezetnél azt jelenti, hogy az adattömeg egy 

központi erőforrássá válik. 

Az első számítógépeket matematikai feladatok megoldására készítették. Azokra az 

alkalmazásokra, amelyeket ma használunk, Neumann János a számítógépek „atyja” talán egyáltalán 

nem gondolt. Viszonylag korán, már a 60-as évek elejétől a számítógépes alkalmazások nagyobbik 

részét adatfeldolgozásra tervezték, így a tipikusan matematikai alkalmazások részaránya az összes 

alkalmazáson belül mindössze 1%-ra csökkent (Martin, 1977). Korán rájöttek az emberek arra, 

hogy az „egyszerű” adatfeldolgozás is jobban „gépesíthető”, ha az adatok közötti akár egyszerű 

kapcsolatokat struktúrának tekintjük, és adatsémákban, adatmodellekben (Szelezsán, 1998) 

gondolkodunk.  

A strukturálás nem más, mint ismeretek valamely részének előre definiált szerkezetekbe való 

kényszerítése (Pitlik, 2005). A kikényszerített szerkezetből automatikusan következik, milyen 

módon lehet azt a felhasználó számára leginkább áttekinthetővé tenni. Ez lehetővé teszi az egységes 

kezelést, olyan nyelvek kialakítását, amelyekkel szabványosan kezelhetők a tartalmuk 

szempontjából teljesen eltérő adathalmazok is. Az olyan adathalmazokat, amelyeket modellbe 

foglalva kezeltek, adatbankoknak, később, pedig adatbázisoknak nevezték el (Martin, 1977). 

Az adatmodellek - mint ahogy a nevükből is következik -, általában nem írják le teljesen és 

hűen a modellezett rendszerben található adatokat és azok kapcsolatait, hanem azoknak csak egy 

részét.  Egy kielégítő modellnek teljesítenie kell bizonyos feltételeket: átfogónak kell lennie, azaz 

minden lehetséges adatot és minden lehetséges kapcsolatot tudnia kell ábrázolni és kezelni; le kell 

tudnia írni a valóság általános, lényeges és tartós összefüggéseit; redundancia mentesnek kell 

lennie, azaz minden adatot lehetőleg csak egyszer tartalmazzon; következetesnek kell lennie; 

valamint az alkalmazott hardverrel és szoftverrel összhangban levőnek kell lennie. 

Az adatmodell nemcsak felsorolása a fájlban tárolt mezőknek, hanem az adatok jelentését is 

tartalmazza. Így az adatmodellben 

• világosan megkülönböztethetők az ábrázolt dolgok és a dolgok tulajdonságai,  

• pontosan meghatározott, hogy melyek az ábrázolandó dolgok olyan tulajdonságai, 

amelyekkel a dolgok egyértelműen azonosíthatók, 

• az adatmodell expliciten definiálja az ábrázolt dolgok közötti kapcsolatokat. 

Az adatmodell a valóság egy szeletének a leképezését jelenti és úgy viszonyul a valósághoz, 

mint a térkép az általa ábrázolt tájhoz. Ahogyan a térképrajzolónak egyszerűsíteni kell, ki kell 

jelölnie a térkép széleit, és el kell döntenie, hogy mit is akar egyáltalán a térképen feltüntetni, 

ugyanígy, az adatmodell kialakításakor a rendszerszervezőnek is el kell döntenie, hogy melyek a 
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modelljében az ábrázolandó információelemek, és ki kell választania a dolgok között fennálló 

lényeges kapcsolatok közül azokat, amelyeket be akar a modellbe építeni. A lényeges 

információelemek és a modellben ábrázolandó kapcsolatok kiválasztása párhuzamosan történik.  

Az adatmodellezés fogalmának jobb megértése céljából fontos, hogy tisztában legyünk néhány 

ezzel kapcsolatos fogalommal és szakkifejezéssel. Ezek fontosak, mert segítségükkel fejezhetjük ki 

a relációs adatmodell elveit, ezekkel fejezhetjük ki és határozhatjuk meg magát az adatbázis-

tervezés folyamatát. A felsoroltakon kívül még további fogalmak és szakkifejezések is szerepelnek 

majd, ezekkel azonban csak a tervezési folyamat során foglalkozunk. Egy adatmodell a következő 

fontos elemeket tartalmazza: 

• egyed,  

• tulajdonság,  

• kapcsolat. 

Egyednek hívunk olyan valós dolgokat (objektumokat), amelyek más dolgoktól 

megkülönböztethetők, azaz az egyed a valós világban létező, fogalmi vagy fizikai léttel rendelkező 

dolog, amelyet tulajdonságokkal akarunk leírni. (pl. genotípusok, kísérletek, egy adott évben egy 

adott műszeren meghatározott beltartalmi tulajdonságok, stb.) Úgy is mondhatjuk, hogy az egyed 

konkrét dolgok absztrakciója, konkrét dolgokat fog egybe, olyanokat, amelyekről adatokat tárolunk. 

Az egyedeket tulajdonságokkal (attribútumokkal) írjuk le. A tulajdonság az egyed egy 

jellemzője, ami megadja, meghatározza az egyed e részletét. A tulajdonság is absztrakció, amely 

több elemet foglal magába, tehát konkrét előfordulásokból áll. A tulajdonságok lehetnek: 

• azonosítók (például a kulcsmezők), ha egy vagy több tulajdonság értéke minden egyed 

előfordulásra különböző (meghatározza az egyed előfordulásait), 

• leírók (nem kulcsmezők), ha a tulajdonság értékei nem határozzák meg egyértelműen az 

egyed előfordulásait. 

Kapcsolatnak nevezzük az egyedek közötti viszonyt. A kapcsolat mindig valóságos 

objektumok közötti viszonyt fejez ki, hiszen az egyed ilyen objektumokat képvisel. A kapcsolat is 

absztrakció: két egyed értékei közötti konkrét viszonyokat fejez ki.  

A relációs adatmodellben az egyedet egy táblázattal (reláció) adjuk meg, a tábla oszlopai a 

tulajdonságok. A táblázat sorai az egyed értékei (vagyis a táblázat maga éppen az egyedhalmaz). A 

táblázat egy-egy sorát a tulajdonságok konkrét értékei adják. A relációs adatmodellben létrehozott 

adatbázisokat több táblázattal adjuk meg (ne felejtsük el, minden tábla egy egyedhalmaz), de a 

táblázatok (tehát az egyedek) közötti kapcsolatokat nem definiáljuk az adatmodell felírásakor. 

Kulcsnak nevezzük azt a tulajdonságot (vagy azoknak egy csoportját), amelyik egyértelműen 

meghatározza, hogy az egyed mely értékéről, előfordulásáról van szó. Az egyszerű kulcs egyetlen 
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attribútumból áll, az összetett kulcs legalább két attribútumból áll és előfordulhat az is, hogy az 

összes oszlop szerepel a kulcsban. Néhány kulcstípus: 

• minimális kulcs: egy kulcs minimális, ha az őt alkotó attribútumok közül bármelyiket 

elhagyva a kapott halmaz már nem rendelkezne kulcs tulajdonsággal,  

• kulcsjelöltek: mindazok a kulcsok, melyek megfelelnek a minimális kulcs 

definíciójának, 

• elsődleges kulcs: (primary key) az a kulcs, melyet a kulcsjelöltek közül választunk ki, és 

kulcsként használjuk, 

• idegen kulcs: olyan tulajdonság (vagy azoknak egy csoportja) egy relációban, mely egy 

másik relációban elsődleges kulcsként szerepel. 

Az adatmodellezéssel az a célunk, hogy egy információs rendszer adatait és az adatok között 

fennálló kapcsolatokat következetesen ábrázolva elősegítsük a számítógépes információ 

feldolgozását. Az adathalmaz és az adathalmaz elemei között fennálló kapcsolatok strukturált 

leírását adatmodellnek nevezzük.  

Az adatbázisrendszerek modelljéül szolgáló struktúrák kidolgozására számos próbálkozás 

történt, így jöttek létre a főbb, meghatározó típusok.  Ugyan több adatmodell is létezik, ezekből 

négy terjedt el igazán a gyakorlati életben: a hierarchikus, a hálós, a relációs és az objektum 

orientált adatmodellek. Ezek közül ma a relációs adatmodell a legnépszerűbb, a hálós modell kezd 

háttérbe szorulni, a hierarchikus inkább a múlté, az objektum orientált modell, pedig a jövőben 

válik csak igazán piacéretté. 

A relációs adatmodell alapjait 1970-ben fektette le Codd (Codd, 1970). Az adatmodell mindenki 

számára nyilvánvaló előnye az egyszerűség mellett a modell rugalmassága. A relációs adatszerkezet 

egyszerűen értelmezhető a felhasználók és az alkalmazás készítők számára egyaránt, így ez lehet 

közöttük a kommunikáció eszköze. A relációs adatmodell sokkal rugalmasabb szerkezetet biztosít 

elődeihez viszonyítva. Az adatbázis azonos rekordtípusokat tartalmazó táblákból épül fel, nincs 

semmilyen az adatdefiníciókor véglegesen lerögzített kapcsolat, váz, az egyedek közötti 

kapcsolatok az adatértékeken keresztül valósulnak meg, így az objektumok közti térbeli kapcsolatok 

modellezésére kiváló.  

Amint azt korábban Mealy (1967) jelezte három fontos dologra kell odafigyelni, amikor 

információról beszélünk, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy mennyi félreértés adódhat 

abból, ha elmossuk az értelmezések közötti határvonalat. 

Az első dolog a minket körülvevő valóság, amelyben jól körülhatárolható tulajdonságokkal 

rendelkező entitások vannak. A második dolog az emberek és a programozók elméjében az ezekről 

alkotott információk és fogalmak világa. Itt az entitások közötti kapcsolatokra és az entitások 
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2. ábra. Az adatbázistervezés három szintje

tulajdonságaira szimbólumok segítségével hivatkozunk. A harmadik dolog az adatok világa, 

amelyben bájtok segítségével kódoljuk a különböző információkat (2. ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatbázis-tervezés egy folyamat, amely több lépésből tevődik össze. Először az 

adatbázisban leképezni kívánt valós rendszert elemzésnek vetjük alá és meghatározzuk a tárolandó 

adatok körét, azok egymás közötti kapcsolatait és az adatbázissal szemben felmerülő igényeket 

(koncepció). Ezután következik a rendszertervezés, melynek eredménye az adatbázis logikai 

modellje (logikai séma). Attól függően, hogy a koncepciót milyen módon konkretizáljuk egy 

bizonyos adatmodell szerkezetben, különféle adatmodelleket kaphatunk, amelyeket aztán a 

megfelelő adatbázis-kezelők működtetnek. Végül fizikai szinten képezzük le a logikai adatbázis 

modellt a felhasználható szoftver és hardver függvényében (fizikai adatbázis). Az adatbázis-kezelők 

bekapcsolásával feltöltjük az adatszerkezeteket adatokkal. 

A relációs modell tiszta elméleti alapokon nyugszik (Codd, 1970). A halmazelméletre és 

matematikai logikára alapozva a relációs modell az első mélyebb, elméletre támaszkodó 

adatmodell. Az elméleti megalapozottság fő előnye, hogy általa a modell megbízhatóbb és 

kiszámíthatóbb lesz, nem fogják kellemetlen események, váratlan hibák megzavarni az 

adatmodellen alapuló adatbázis-kezelők működését.  

 

A redundancia fogalma  

A logikai adatbázis tervezés egyik fő célja a redundanciák megszüntetése. Redundanciáról 

akkor beszélünk, ha valamely tényt, vagy a többi adatból levezethető mennyiséget ismételten 

(többszörösen) tárolunk az adatbázisban (Ullman et al., 2001). A redundancia, a szükségtelen tároló 

terület lefoglalása mellett, komplikált adatbázis frissítési és karbantartási műveletekhez vezet, 

melyek könnyen az adatbázis inkonzisztenciáját okozhatják. Egy adatbázis akkor inkonzisztens, ha 

egymásnak ellentmondó tényeket tartalmaz.  
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A fizikai tervezés során előfordulhat azonban, hogy a relációkba szándékosan redundanciákat 

építünk a hatékonyabb adatkezelés érdekében. Ez visszalépésnek tűnhet a logikai tervezés során 

alkalmazott következetes redundancia megszüntető tevékenységünkhöz képest. A lényeges 

különbség viszont az, hogy itt a redundancia ellenőrzött módon kerül be a relációba, és nem 

véletlenül marad ott a hiányos tervezés miatt.  

A logikai tervezés egy „redundancia-mentes” reláció rendszer kialakítására irányuló 

tevékenység. A relációelmélet módszereket tartalmaz a relációkban előforduló redundanciák 

megszüntetésére, a normál formák és a normalizálási folyamat segítségével.  

 

Normál formák 

Annak érdekében, hogy a relációs táblázatokban helyet foglaló adatok stabil struktúrát 

biztosítsanak, melyeken a műveleteket hatékonyan lehet végezni, s melyek módosítása egyszerűen 

és konzisztensen hajtható végre, a különböző relációs adatbázis szoftverek más és más 

szigorúsággal úgynevezett normalizálási műveletek végrehajtását kívánják meg a betöltendő 

táblázatokkal szemben.  

Az általánosan elfogadott normalizálási szintet három fokozatban közelítjük meg. A 

normalizálási szabályok (Codd, 1971) végigkövetésével a tervezés elméleti alapjai valósulnak meg, 

és eredményül egy hatékony, áttekinthető adatmodellt kaphatunk. A különböző normál formák 

egymásra épülnek, pl. a második normál formában levő reláció első normál formában is van. A 

normál formák előállítása során alapvetően a reláció, a különböző típusú (teljes, nem teljes, 

tranzitív) funkcionális függőségek, valamint a relációkulcs vagy elsődlegeskulcs fogalmait 

használjuk fel.  

A reláció tulajdonképpen egy kétdimenziós táblázat, amelynek sorait rekordoknak, oszlopait 

attribútumoknak (tulajdonságok) hívják. A reláció kulcsa olyan attribútum (attribútum csoport), 

amelyben az értékek minden sorban különböznek egymástól. Azok az attribútumok, amelyek nem 

részei a kulcsnak és csak a kulcstól függnek - a részeitől nem - teljes függőségben vannak a 

kulccsal. Nem teljes függőségről akkor beszélünk, ha egy attribútum nem a teljes összetett kulcstól, 

hanem annak csak egy részétől függ. Tranzitív függőségről akkor beszélünk, ha egy adat nem 

csupán a reláció elsődleges kulcsától függ teljesen, hanem egy azon kívül álló (másodlagos) 

attribútummal is teljes függőségi viszonyban áll. 

A normalizálási folyamat lépései: miután az adatokat kétdimenziós relációkba gyűjtöttük a 

relációkban tárolt redundáns tényeket lépésről-lépésre szüntetjük meg a táblázatok 

dekompozíciójával (bontásával). A nem teljes függőségek eltávolítása után - ha vannak - 

eltávolítjuk a tranzitív függőségeket is és a táblázatok egyre finomabb felbontásával haladunk 
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egészen addig, amíg a logikai tervezés megvalósítja a harmadik normál forma követelményeit. Egy 

harmadik normál formában lévő adatbázis zökkenőmentesen tud növekedni és fejlődni. 

 

Pedigré nomenklatúra 

A nemesítési és szántóföldi kísérletek középpontjában a különféle genotípusok állnak. Kiemelt 

fontosságú része az adatszerkezetnek a genotípusok elnevezéseit tartalmazó pedigré nyilvántartó 

rendszer. Egyszerű, de következetesen betartott szabályok alkalmazásával biztosítani kell a 

pedigrék jelölésének egységességét, lehetővé tenni a pedigrék automatikus felépítését 

keresztezéskor, és automatikus bontását pedigré analízis esetén. 

Ennek a problémának a megoldására a felhasznált saját forrásokon kívül komoly segítséget 

jelenthetnek a nemzetközi szakma-specifikus adatbázisok.  

Elsőként tegyünk említést a CIMMYT-nél (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y 

Trigo) létrehozott (ICIS, 2000) GMS (Genealogy Management System) modul szabadon 

hozzáférhető búzás „Central Database”-ben lévő pedigré információkról. Ugyancsak hasznosnak 

bizonyulhat az Orosz Tudományos Akadémia és a Cseh Növénytermesztési Kutatóintézet közös 

együttműködése eredményeként létrehozott búza adatbázisa (Martynov et al., 1992), amely 2.529 

forrásból származó, több mint 69.000 pedigrét és számos azonosított allélra vonatkozó információt 

tartalmaz. A Zeven által leírt több mint 14.000 (Zeven és Zeven-Hissink, 1976) búza pedigré 

szintén referencia értékű lehet. 

A pedigrék jelölésében kiinduló alapelveként a Purdy et al. (1968) által javasolt módszer 

irányadó lehet. Ez tulajdonképpen a Wiebe-módszer (Wiebe, 1961) adaptálása amennyiben 

elfogadjuk a jelölések alábbi változtatását: X = / (elsődleges keresztezés), 2X = // (másodlagos 

keresztezés), 3X = /3/ (harmadlagos keresztezés), stb.  

 

2.2.2. Szoftver erőforrások 

 

A szoftver az adott hardver lehetőségeit kihasználó programrendszerek összessége. Fontos 

megemlíteni, hogy a köztudatban az információs rendszert gyakran azonosítják az adott szoftverrel, 

holott az csupán egy összetett rendszer egyik alkotóeleme. 

A fizikai adatbázis és a felhasználó által látott adatok között többrétegű kapcsolat van, a 

felhasználó a legfelső réteget látja, legalul pedig az adatbázis rétege van. Az útvonal, amelyen egy 

tipikus adatfeldolgozási kérelem áthalad az adatbázis réteg felé, és amelyen a válasz - legtöbbször 

adatsorokból álló rekordhalmaz - visszajut a felhasználóhoz, egymással együttműködő, 

hierarchiában elhelyezkedő szoftverrétegeken vezet át. 
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 Fontos kiemelni a Microsoft JET (Joint Engine Technology) szerepét, amely lehetővé teszi az 

adatokhoz való hozzáférést a fölötte álló rétegben elhelyezkedő alkalmazások számára, pl. az ettől 

függetlenül működő MS ACCESS részére is.  Ebben a környezetben az adatbázismotor nem 

energiaforrást jelent, sokkal inkább feladat-végrehajtó egységet, amelyik a fizikai adatbázis rétegére 

kapcsolódik (Aitken, 1999). 

A felhasználó a számítógépén futó alkalmazás előtt ülve (formalizált) adathozzáférési 

kérelmével (I. réteg) megszólítja az adatmanipulációs réteget (II. réteg). Ez többféleképpen 

történhet, pl. egy az alkalmazás által SQL utasításra lefordított paranccsal vagy ugyancsak az 

alkalmazás közvetítésével valamely adatelérési objektumnak (VB-DAO) címzett utasítással, vagy 

egy külső - MS ACCESS - adatbázis-kezelő használatával. Minden típusú, az adatmanipulációs 

rétegből jövő kérelmet egységesen a Microsoft Jet adatbázismotor vesz át a III. rétegben és ezeket 

az operációs rendszer speciális függvénykészlete a Windows API (IV. réteg) segítségével a fizikai 

adatbázisok (V. réteg) elérésével dolgoz fel. Az eredményül kapott adathalmaz szintén rétegről-

rétegre haladva jut vissza a forráshoz (felhasználó). A felhasználóhoz közelebb eső rétegek 

kommunikációjának fontos szereplője az SQL, szerepét és helyét részletesebben is bemutatjuk a 4.3. 

fejezetben (15. ábra, 63 old.).  

 

A fejlesztőkörnyezet és a programnyelv 

A kutatási tevékenységek számítógépesítésének középpontjában egy sok modulból álló 

bonyolult alkalmazás(rendszer) áll. Az alkalmazások megírásához szükség van egy 

programnyelvre. Napjainkban a fejlesztéshez szükséges programnyelvek általában nem önálló 

eszközök, hanem részei a hatékony (gyors) programozást lehetővé tévő fejlesztői platformoknak. 

Szokás még ezeket „integrált környezeteknek” is nevezni. 

A programozási nyelv a számítástechnikában használt olyan, az ember által olvasható és 

értelmezhető utasítások sorozata, amivel közvetlenül, vagy közvetve (pl. gépi kódra fordítás után) 

közölhetjük a számítógéppel egy adott feladat elvégzésének módját (Wikipédia, 2005). Napjainkban 

a rendelkezésre álló programozási nyelvek bőséges kínálata lehetőséget nyújt arra, hogy a 

választásnál több, számunkra is fontos szempontra gondosan odafigyelhessünk. Ily módon az 

algoritmizálható tevékenységek gyors, hatékony programozhatósága alapvető elvárás egy 

programozási nyelvvel szemben, az adatbázis-kezelőkkel (DBMS) való együttműködése pedig - 

tekintve a téma jelentős adatorientáltságát - úgyszintén fontos.  

A későbbi beüzemelés és működtetés szempontjából nem elhanyagolható a használhatósági és 

tanulhatósági kritériumok szem előtt tartása. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a kész programok 

működjenek együtt a népszerű - sokak által ismert és használatukban jártasságot szerzett - 

„Windows”-os - szoftverekkel, másrészt kinézetben és jellemzőkben is hasonlítsanak azokhoz. 
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Az alkalmazói programok vagy alkalmazások tulajdonképpen olyan programok, amelyek 

szakember által valamilyen programozási nyelven konkrét feladatok végrehajtására készülnek, 

eltérően az általános célú szoftverektől, amelyek gyorsítják, könnyebbé teszik egy-egy 

munkafolyamat elvégzését (szövegszerkesztők, táblázatkezelők, bemutató-készítők, stb.). Fontos 

döntése a programozónak (fejlesztői csapatnak) a feladatra leginkább alkalmas fejlesztőkörnyezet 

megválasztása, mert az IR-t működtető alkalmazások létrehozásának ez az alapvető eszköze.  

A Visual Basic keretrendszer ideális eszköz közepes méretű szervezetek számára Windows 

alapú (98/NT/2000/XP) operációs rendszerek alatt futtatható adatbázis-alkalmazások írásához 

(Jamsa és Klander, 1998). A "Visual" szó a grafikus felhasználói felület elkészítésének technikáját 

takarja, a "Basic" pedig a létrehozás eredetében szerepet játszó programozási nyelvre utal.  

A Visual Basic nemcsak egy programozási nyelv, hanem elsődlegesen egy munkafelület (VB-

IDE), amelyet gyakran neveznek integrált fejlesztőkörnyezetnek. Ezt az elnevezést azért kapta, mert 

egy közös felületen több különböző funkciót is egyesít. Ugyanabban a környezetben végezhetjük el 

a felhasználói ablakok tervezését (Form Designer), a programkód szerkesztését (Code Editor), 

objektumok beillesztését (Eszközök/Objektumok) tulajdonságaik beállítását (Properties) és a 

hibakeresést (Debugging). 

A VB-IDE szolgáltatásai közül kiemelhetjük optimalizáltságát az ún. „RAD” (Rapid 

Application Development) típusú alkalmazásfejlesztés támogatására, ami elsődlegesen azt jelenti, 

hogy hatékonyan lehet új felhasználói felületeket (Form) létrehozni és ezekhez eseménykezelő 

funkciókat hozzárendelni. 

A programszöveg beírása/javítása közben az „IntelliSense” nevű technológia előugró ablakok 

segítségével felajánlja azokat a szerkezeteket (objektum/tulajdonság/metódus), amelyek közül 

választani lehet az aktuális kurzor pozícióban, ezzel egyben azt is jelzi, hogy az elkezdett kódrészlet 

szintaktikailag helyes. 

A VB-IDE egy komponens-integráló nyelv, amelyet a Microsoft COM modelljéhez hangoltak. 

Ez utóbbi egy olyan technológia, amely a Microsoft operációs rendszerek családjában képessé teszi 

az egyes szoftverkomponenseket az egymással való kommunikálásra. A legtöbb Windows alapú 

alkalmazásnak vannak saját komponensei, amelyeket úgy tesz elérhetővé (felkínál) más programok 

számára, hogy a felismerésükhöz tartozó információkat telepítéskor a rendszerleíró adatbázisba 

bejegyzi. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk, a COM OLE azt jelenti, hogy egy futó alkalmazásból 

elindíthatunk, és dinamikusan vezérelhetünk egy-vagy több másikat (Excel, Word, Outlook 

Express, stb.). Ez egyrészt fontos, mert ez által a keletkező adatok aránylag egyszerűen helyezhetők 

el és olvashatók be az ismertebb formátumok használatával, másrészt mód van felhasználni a 

meghívott alkalmazások speciális (formázási, számolási, mentési) eszközeit. A funkciók közül, 
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amelyeket a fejlesztőkörnyezet a munka gördülékennyé tételéhez rendelkezésre bocsájt, kiemelt 

szerepe van az alábbi kettőnek: 

• Project Explorer: a VB projekt már nem egy egyszerű program, a projekt egy fejlesztési 

feladat, az elkészítendő alkalmazás fájljainak együttese, azaz egy projekt fogja össze a 

fejlesztett alkalmazás összes állományát és tartalmazza a fejlesztőrendszer adott 

alkalmazáshoz tartozó beállításait, működési paramétereit, 

• Eszközök, objektumok: olyan eszközöket/objektumokat tartalmaz, amelyeket az űrlapok, 

felhasználói felületek elkészítése során alkalmazhatunk. Ilyenek pl.: TextBox 

(adatbeviteli ablak), ComboBox (lenyílóablak), CommandButton (nyomógomb), 

DBGrid (adatrács) stb. Ezek az eszközök (ún. vezérlők) az alkalmazások felhasználói 

felületének létrehozásakor fontos építőkockák, segítségükkel a felhasználó különböző 

eseményeket válthat ki, az alkalmazás, pedig az események mögé programozott 

esemény-kezelő rutinok végrehajtásával válaszol. 

 

Adatbázis-kezelők (DBMS) 

A világon nagyon sok egymástól eltérően működő adatbázis-kezelő létezik. A különbözőségek 

ellenére azonban az is észrevehető, hogy mindegyikben az adatok kezelése hasonló módon, 

ugyanolyan funkciókkal zajlik: adatok felvitele, törlése, módosítása és lekérdezése. Az adatok 

formálisan azonos kezelése tette azt lehetővé, hogy a nagyobb cégek előállítsanak olyan 

keretrendszereket, amelyek beépíthetők a legkülönbözőbb adatbázis-kezelő rendszerekbe az adatok 

karbantartására.  

Mivel az adatstruktúra az alkalmazások passzív eleme, kell egy algoritmus, egy program, 

mellyel felhasználhatók ezek az adatok, életre kelthetők az információk. Így az adatbázishoz 

kapcsolódnia kell egy kezelő programnak, amit adatbázis-kezelőnek neveznek (Data Base 

Management System, DBMS), az elektronikus adatbázisok esetében ez valamilyen szoftver. 

Legnépszerűbbek a DB2 (Coleman, 1989) - az első adatbázis-kezelő, amelyik az SQL-t használta - 

és az ORACLE (Stolnicki, 2003) főleg nagygépes környezetben használatosak. Ezek mellett 

hozzáférhetők nyílt forráskódú, szabadon felhasználható adatbázis-kezelők, pl. a PostgreSQL 

(Stonebraker, 1987) vagy MySQL (Welling és Thomson, 2003). Kis és közepes méretű 

adatbázisokat igénylő tevékenységek számára kereskedelmi termékként kerül forgalomba a 

Microsoft SQL szervere (Stolnicki, 2003). Gyakorlott szoftverfejlesztők a Microsoft MS ACCESS 

nevű relációs adatbázis-kezelőjét használják erőteljes, összetett alkalmazások fejlesztéséhez. Ma 

már egyre kevesebben használják, de meg kell említenünk az egykor méltán népszerű dBASE 

(Bognár, 1987) adatbázis-kezelőt. 
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SQL 

Az információs rendszerek sokat hangoztatott előnye - a nem strukturált (program-orientált) 

fájlokkal szemben - hogy felhasználóik előre nem látott, különféle kérdéseket tehetnek fel 

számítógépeiknek. A különböző típusú adatbázis-kezelő rendszerek kialakulása szükségessé tette 

egy olyan (szabványos) lekérdező nyelv kifejlesztését, amelyen ezeket a kéréseket továbbítani lehet 

a rendszer felé. Az 1970-es években jött létre és az 1980-as években vált a relációs adatbázis-

kezelők szabványos lekérdező felületévé az IBM által a saját relációs adatbázis-kezelőjéhez 

kifejlesztett Structured Query Language (SQL, 1992). Az SQL az ANSI (Melton, 1986) és az ISO 

(ISO-SQL, 2003) nemzetközi szervezeteknél egyaránt bejegyzett szabvány.  

A lekérdezés egy módszer azt illetően, hogy hozzáférhetővé tegyünk adatsorokat, egy vagy 

több adattáblából kiemelve, általában szelektív módon úgy, hogy az adatsorok bizonyos elemei 

eleget tegyenek egy vagy több, a felhasználó által esetről-esetre felállított kritériumnak.  

Az SQL egy halmaz orientált nyelv (nem algoritmikus), mely a relációkon (adattáblák) 

dolgozik és lehetőségei jóval bővebbek a lekérdezések megfogalmazásánál. Lehetővé teszi az 

adatstruktúra változtatását, a biztonsági beállítások módosítását, táblák, adatok létrehozását, 

törlését, javítását, elkészült lekérdezések tárolását. Az SQL nyelvnek alapvetően két felhasználási 

módja van: önálló SQL, vagy egy algoritmikus nyelvbe ágyazva (pl. Delphi, C++, Visual Basic 

stb.). Utóbbi esetben az algoritmikus feladatokat a programnyelvre, az adatbázissal kapcsolatos 

műveleteket pedig az SQL -re bízhatjuk. A relációs adatbázis-kezelő rendszerek napjainkban már 

általánossá váltak, úgy a személyi számítógépek és a munkaállomások, mint a nagygépek program 

ellátottságában.  

 

2.2.3. Hardver erőforrások 

 

Hardver erőforrás az adatgyűjtéshez, adatfeldolgozáshoz és az információ megjelenítéséhez 

szükséges összes fizikai eszköz. A szoftverfejlesztések (és operációs rendszerek) erőforrásigénye 

mindig is versenyben állt az éppen aktuális hardver teljesítőképességével.  

A nemesítői és szántóföldi kutatási programok adatkezelése során használt hardver sokban 

változott az évek során. A kezdetekkor (80-as évek eleje) használt – még újdonságnak számító - 

COMMODORE 64, Hewlett-Packard és Olivetti típusú mikroszámítógépeket a fejlesztések későbbi 

szakaszában felváltották az időközben megjelent és egyre népszerűbbé váló asztali számítógépek. 

Az új számítógépek technikailag nagy ugrást jelentettek. Az IBM kompatibilis PC-k (XT/AT) 

sokkal nagyobb kapacitásúak voltak, a programokat már nemcsak a kazettákon, floppykon, hanem a 

beépített merevlemezeken (winchestereken) is tárolni lehetett, így kezelésük könnyebb és gyorsabb 

lett. Ezeken már valódi operációs rendszer futott (ekkor kezdődött a DOS-os korszak), amely 
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merőben más volt, mint az addig használt BASIC (Kemeny és Kurtz, 1982).  Kiépítésükhöz 

hozzátartozott az Intel processzorcsalád (286/386/486) valamely tagja, 16-64 MB memória, 14”-os 

színes monitor, 20-40 Mbyte-os merevlemez és a gépek számával arányosan egy-egy EPSON (FX-

850/1050) típusú mátrixnyomtató. Az elektronika és mikrochip technológia terén elért látványos 

fejlődés eredményeképp egyre nagyobb teljesítményű és komplettebb felszereltséggel rendelkező 

számítógépek jelentek meg, amelyeket sokoldalúbban lehetett felhasználni, mint - gyakorlatilag 

számítási feladatok elvégzésére alkalmas - elődeiket.  

Az adatfeldolgozáshoz és az információ megjelenítéséhez szükséges fizikai eszközök 

tervezésekor célszerű szem előtt tartani a meglévő hardver- és szoftverpark felhasználhatóságát, ha 

az nem túlságosan elavult. A működő rendszer felügyelete és a későbbi változtatások szempontjából 

fontos a számítástechnikai eszközök homogenitása. Amennyiben nem teljesen egyforma kiépítésűek 

a gépek, teljesítményük nagyjából hasonló legyen, a változtatások és későbbi felügyelet 

szempontjából ajánlatos, hogy az egyes gépeken futó hasonló szoftverek verziószámai, frissítései 

egyezzenek. 

 

2.2.4. Humán erőforrások  

 

A sok esetben kifelejtett alkotóelem a felhasználó-alkalmazó, amelyet lifeware néven is 

említenek (Maguire és Dangermond, 1991). Betöltött szerepük alapján két fő csoportba sorolhatók: 

egyrészt a szakemberek (rendszerelemzők, tervezők, programozók) másrészt a végfelhasználók 

(bárki, aki az információs rendszert használja).   

A rendszer létrehozása és működtetése e két csoport eredményes, hatékony munkáján múlik. A 

fejlesztés során felállított rendszer megváltozott munkaszervezési folyamatokat eredményez, amely 

a humán infrastruktúra fejlesztését vonja maga után. A rendszer működéséhez kedvező feltételeket 

teremtő humán erőforrások tervezésével és menedzselésével kapcsolatosan célszerű figyelembe 

venni néhány szempontot. 

Az időközben felmerülő módosítások, változtatások, újdonságok kilátásait tekintve indokolt, 

hogy világosan lássuk, a fejlesztők részéről ki és milyen formában nyújt a későbbiekben ehhez 

támogatást.  

Körvonalazni kell azt a felhasználói csoportot, amely a rendszert használni fogja, és 

hozzávetőlegesen tervezni azt, hogy milyen módon és milyen ráfordítással teljesíthető a 

betanítás/oktatás: házilag vagy szakmai tanfolyamokon történő részvétellel. 
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2.2.5. Kommunikációs erőforrások  

 

Hálózat 

A számítógépes hálózatoknak elsődleges szerepe van az információ (hang, adat, szöveg, kép) 

egyik helyről a másikra történő továbbításában.  

Egy lokális telekommunikációs hálózat (LAN – Local Area Network) számunkra legfontosabb 

szolgáltatását - az adattovábbítást - hálózati elemek igénybevételével oldja meg. Ezek közül 

fontosabb elemek: a hostok (felhasználók számítógépei), a hostokat összekapcsoló hardveres 

eszközök (hub, switch, router, gateway) és szoftveres eszközök (hálózati szerverszoftver és kliens 

szoftver), kommunikációs csatornák (kábel), kiszolgálók (szerverek). Minderre azért van 

szükségünk, hogy technikailag biztosíthassuk a feltételeit az egységes információkezelésnek, a 

gyors adatelérésnek, a nagy mennyiségű adat tárolásának és az adatok biztonságának. 

A felsorolt eszközök és szolgáltatások érvényre jutását az adatkezelésben hálózatos adatbázis-

kezelők segítik, amelyek abban térnek el a hagyományos, adatfájlokkal dolgozó programoktól, hogy 

az egyidőben jelentkező felhasználói kérések párhuzamos kiszolgálóiként (adatszerver) üzemelnek. 

Ehhez tehát a hálózati elérésen kívül a 2.2.2. pontban felsorolt típusú, vagy hasonló rendeltetésű 

többfelhasználós adatbázis-kezelő is szükséges. 

 

2.3. Számítógépek a mezőgazdaságban 

 

Az asztali számítógépek elterjedése előtt is voltak próbálkozások olyan technikák 

bevezetésére, amelyek segítségével bizonyos tevékenységek hatékonyságát igyekezetek javítani. 

Ilyen volt a Szamák által kidolgozott színkódolási rendszer (Szamák, 1979), amely alkalmas volt 

populációk vizsgálatára és a keresztezési szülők kiválasztására. A módszer hatékonyságára 

jellemző, hogy segítségével az ajánlott keresztezések számát 10.440-ről, 450-re lehetett csökkenteni 

145 kiváló szülő esetében. 

A modern számítógépes technológia forradalmasította az ember számos napi tevékenységét a 

világ minden részén. A hardver és szoftver gyors fejlődésével a számítógépes segédlet alkalmazási 

területe és teljesítménye exponenciálisan növekedett az elmúlt 20-25 évben. Míg a nyolcvanas évek 

közepén egy COMMODORE-64 típusú számítógép beszerzését csak komoly anyagi ráfordítás árán 

(kb. 250.000,-Ft) engedhette meg magának egy szervezet, addig a kilencvenes évek elejétől kezdve, 

az asztali számítógépek (IBM PC kompatibilis) megjelenésével az új technológia és a benne rejlő 

lehetőségek elérhető közelségbe kerültek szélesebb felhasználói rétegek számára is. Mindez úgy, 

hogy eközben a számítógépek teljesítménye folyamatosan növekedett (kb. kétévente 

megkétszereződött).  
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A 80-as években a mezőgazdasági ágazat (termelés/kutatás) a számítógépek alkalmazását 

tekintve lemaradásban volt a gazdaság más területeivel szemben, de voltak előrejelzések, miszerint 

a 90-es években a számítógépek alkalmazása ezen a területen nagymértékben meg fog nőni (Batte 

et al., 1990) - ami be is következett. Természetes következménye volt ennek a folyamatnak, hogy 

nagymértékben felerősödtek azok az erőfeszítések, amelyek új szoftver technológiákat és 

nagyszámú új szoftvert igyekeztek közvetíteni a felhasználók irányába.  

Időközben a mezőgazdasági ágazatban is egyre nagyobb számban megjelenő számítógépes 

programok, szoftverek, és alkalmazások közt különbséget kell tennünk a javasolt felhasználási 

terület és a felhasználás lehetőségei (szélesebb/szűkebb körű) alapján. A szoftverfejlesztések 

többsége ennek figyelembe vételével készül, alapvetően a két fő mezőgazdasági tevékenységet 

képviselők igényeinek egyre magasabb szinten történő kielégítésére. Egyrészt a mezőgazdasági 

tevékenységet végzők (termelők, farmerek), másrészt, pedig a mezőgazdasági kutatásokkal 

foglalkozók (nemesítés, biotechnológia stb.) számára.  

Ugyanakkor a mezőgazdasági tevékenységet végzők körében különböző felméréseket 

készítettek (Ascough et al., 2002) azt illetően, hogy mennyire segíti a felhasználókat a 

számítógépek használata  munkájuk során, és ennek a későbbiekben milyen visszahatása van a 

mezőgazdasági szoftverek fejlesztésére. Megállapították, hogy a felhasználók által leggyakrabban 

használt szoftverek az adózással kapcsolatosak, továbbá népszerű a szövegszerkesztők, 

táblázatkezelők használata. Alacsony volt azoknak a felhasználóknak a száma (kevesebb, mint 

20%), akik specifikus, döntéstámogatásra is alkalmas mezőgazdasági szoftvert használtak. 

A mezőgazdasági kutatásban használatos szoftverek esetében az elsődleges szempont a művelt 

tudományterületek kitűzött céljainak megvalósításában való minél hatékonyabb részvétel. 

Különféle keresők (WINSPIRS, mezőgazdasági tudományos folyóiratok archívumai, Internet) 

segítségével több ezer alkalmazás lelhető fel, amelyek egy-egy tágabb vagy szűkebb 

tudományterületen használhatók. Természetesen vannak népszerű tematikák (nemesítés) és 

nagyobb figyelmet felkeltő megválaszolásra váró kérdések (géntérképezés), amelyek esetében 

nagyjából hasonló feladat(ok) elvégzésére akár több program(csomag) is alkalmas. A hasonló 

tematikájú programok közötti különbségek adódhatnak a fejlesztők eltérő szemléletmódjából, az 

eltérő alkalmazhatóságból (specializálódás eltérő növényfajok esetén), de mutatkozhatnak 

különbségek akkor is, ha a fejlesztés során más tudományterületekről (jellemzően genetikai, 

statisztikai kutatások) származó legújabb eredmények felhasználásra kerülnek.  

Gyakorta a fejlesztés egy újabb fázisát az indítja el, hogy a fejlesztők igyekeznek naprakészek 

maradni és lépést tartani a számítástechnikában folyamatosan megjelenő újdonságokkal. Az 

újdonság lehet egy új (esetleg újabb verziójú) operációs rendszer megjelenése (áttérés DOS-ról 

Windows-ra), vagy lehet egy új (frissített verziójú) alkalmazásfejlesztői környezet forgalomba 
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hozatala. Az ezernél több áttekintett szoftvert igyekeztünk különféle tematikák szerint rendszerezni 

(nemesítés, talajinformációs rendszerek, klimatikus térképező rendszerek, növénynövekedés 

modellezés, génbank, QTL térképezés, agrotechnika stb.) és a jellemzőbbek közül bemutatni 

néhányat. A legnépszerűbb tematikák közt vannak olyanok, ahol már évekkel ezelőtt születtek 

megoldások, és az idők folyamán a számítástechnika és más tudományágak (pl. statisztika) 

fejlődésével párhuzamosan ezek a fejlesztések egyre tökéletesedtek és hatékonyabbá váltak. 

 Egy ilyen terület a genotípus x környezet (G x E) kölcsönhatás és stabilitáselemzés, amely 

iránt világszerte érdeklődés van a nemesítők, a genetikusok és növénytermesztők részéről egyaránt:  

• a kérdés megválaszolására ajánlott egy korai megoldást a mai Agrobase Generation II 

(2.4.1. pontban részletesebb bemutatásra kerül) elődjének tekinthető AGROBASE/4 

(Mulitze, 1990) 1990-es verziója, 

• a tematika áttekintő leírását adja egy 2002-es FAO kiadvány arra vonatkozóan, hogy 

milyen lehetőségek vannak ezen a területen a legújabb statisztikai módszerek 

alkalmazására. Ugyanitt információ és esettanulmány található az IRRISTAT nevű 

szoftverre vonatkozóan is (Annicchiarico, 2002), 

• az additív hatás és többszörös kölcsönhatás (AMMI) modellre támaszkodva a cukornád 

esetében olyan szignifikáns kölcsönhatások mutathatók ki a GENSTAT nevű szoftverrel, 

amelyek a hagyományos varianciaanalízissel nem (Bissessur et al., 2001), 

• a STABLE (Kang és Magari, 1995) két egymást követő fejlesztési szakaszban elkészült 

program, amely a stabil és nagy termőképességű genotípusok szelekciója esetében lehet 

hasznos. A termőképesség és a teljesítmény stabilitását egyetlen szelekciós kritériummá 

kombinálja kiegyenlített adatok esetében. A Windows alatt futó SAS program 

lehetőségeit is kihasználó SAS-STABLE (Kang és Magari, 1997) továbbfejlesztett 

változata viszont a kiegyenlített és kiegyenlítetlen adatok esetében is egyaránt 

használható. 

Az utóbbi két évtized - a számítógépes segédletnek is köszönhetően - a genetikai kutatások 

ugrásszerű fejlődését hozta, következésképpen ez ma a szoftver fejlesztések egyik legtermékenyebb 

területe.  

• Marker információk hasznosításának és géntérképezéseknek elengedhetetlen eszköze, 

egyúttal kitűnő példája a szoftveres időtállóságnak a MAPMAKER géntérképező 

interaktív programcsomag (Lander et al., 1987), amelynek 3.0-ás verzióját a mai napig 

használják. A program segítségével a kísérleti keresztezésekben és/vagy egyszerű 

természetes populációkban a genotípusok megkülönböztetésére használt markerekből 

elsődleges géntérképeket lehet létrehozni. Működése egy hatékony algoritmusra épül, 

amely teljes többpontos elemzést végez az elsődleges adatokon az egy kapcsoltsági 
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csoportban elhelyezkedő markerek közti rekombinációs gyakoriságok egyidejű 

becslésével és a domináns, receszív és ko-domináns markerek elhelyezésével a térképen. 

A MAPMAKER tartalmaz egy interaktív parancsnyelvet, amely megkönnyíti a 

felhasználó (genetikus) számára a kapott géntérképek elemzését. Sikeresen használható 

élő szervezetek géntérképezéséhez, beleértve humán és növényi szervezeteket egyaránt, 

és az alkalmazott térképezési stratégiák is fel vannak vázolva. 

• Jellemzi a MAPMAKER széleskörű elfogadottságát, hogy később kiindulópontként 

használták társprogramok fejlesztéséhez is, mint pl. az MDAC (ZhenXiang et al., 1999) 

egy új, többfunkciós kínai verziójú szoftver, amely a géntérképezés mellett alkalmas 

még génadatbázisok létrehozására és génekhez kapcsolódó információk keresésére az 

Interneten.  

• Ugyancsak MAPMAKER alapokból kiindulva, az abban használatos módszerek 

kiterjesztésével jött létre a MAPMAKER/QTL (Lincoln et al., 1993) nevű 

programcsomag. Az újabb program feltehetőleg leghasznosabb tulajdonsága, hogy 

használatával meghatározhatók azok a kromoszóma régiók, amelyek szerepet játszanak 

egy adott tulajdonság genetikai szabályozásában „QTL valószínűsíthető régiók” 

becslésével (QTL likelihood plots). Iteratív lépésekben „járja” be a teljes genomot, 

annak minden pontjában QTL LOD értékeket („maximum likelihood QTL map”) 

számol. Az eredményül kapott grafikonok vizuális reprezentációi (1) azoknak a 

régióknak, amelyek legnagyobb valószínűséggel vélt QTL-t tartalmaznak, (2) az adatok 

intenzitásának, amellyel alátámasztják a hipotézist miszerint bizonyos QTL régiók 

léteznek, (3) a vélt QTL-ek valószínű elhelyezkedését jelölő marker pozícióknak. 

A mezőgazdasági szoftverek népszerű tematikája a nemesítés és az azzal bizonyos mértékben 

összefüggő farmergazdálkodás. E témakörben az utolsó húsz évben megjelent több száz szoftver 

közt jórészt olyanokat találunk, amelyek egy-egy kutatási részterület tevékenységeinek problémáit, 

feladatait segítenek megoldani. Ilyenek pl. szelekció, minőség, betegség-ellenállóság, adatkezelés, 

adatgyűjtés (aratási rendszerek), fajtabejelentés és nemesítői jogok, specializált - egyetlen növényre 

kidolgozott - nemesítési rendszerek. Ezen kívül találhatók olyan szoftverek, amelyek a 

farmergazdálkodók számára oly fontos kérdésekben segítenek a helyes választ megtalálni, mint pl. a 

termeszteni kívánt megfelelő fajták kiválasztása a sajátos termesztési viszonyokat figyelembe véve. 

Az áttekintett szoftverek között kevés olyat találtunk, amely a nemesítő szelekciós döntéseinek 

támogatását hivatott elősegíteni - valószínűleg azért, mert ez érdemben csak egy átfogó és integrált 

adat háttérrendszer támogatásával lehetséges. Részletesen is bemutatunk négy ilyen rendszert a 

„Mezőgazdasági Információs Rendszerek” című alfejezetben.  
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Minthogy a gazdálkodók számára a megfelelő fajták megtalálása gyakran azt a különbséget 

jelenti, ami a nyereségesség és az önköltség előteremtése között van, számos olyan program készült 

az évek során, amelyet a gazdálkodók erre a célra használhatnak. 

• A Select! ver. 1.0 (Lauer, 1995) egy számítógépes döntéstámogató rendszer a kalászos 

gabonafajták kiválasztásának megkönnyítésére. Meghatározott fajtatulajdonságokat és 

kísérleti jellemzőket kapcsol össze aktuális fajtateljesítményekkel, abból a célból, hogy a 

termelőket és fajta tanácsadókat segítse a fajták adaptációs képességének és 

teljesítményének felmérésében, felhasználva a mezőgazdasági kísérleti állomásokon 

elvégzett minősítő kísérletek adatait. A termelők által kiválasztott fajták adatainak 

helyes kiértékelésénél tekintettel kell lenni az egyes termelők sajátos termelési 

gyakorlatára is. 

• Növényfajták kiválasztásának megkönnyítésére döntéstámogató rendszert (DSS) 

fejlesztettek ki 1996-ban a dániai DIPS-nél (Boesen et al., 1996). A rendszer fejlesztése 

„holisztikus” megközelítésen alapul, minthogy a projekt csoportban kutatóintézetek, 

tanácsadó szolgálatok, nemesítők, farmerek egyaránt részt vettek. A rendszer által 

szolgáltatott információk között találunk fajta adatokat, kísérleti eredményeket, piaci 

információkat, a vonatkozó hivatalos minősítési periódusokat az európai országokból, 

ezen kívül az eltérő termesztési célok és termőhelyek figyelembe vételével fajtákat tud 

javasolni termesztésre. A növekvő igények és a törvényi szabályozások változása a 

vegyszeres kezeléseket illetően igen hamar a rendszer továbbfejlesztését tették 

szükségessé (Bojer et al., 1997), ezúttal a Dán Mezőgazdasági Tanácsadó Központtal 

együttműködve. 

• Fajta információs rendszer készült a kansasi egyetemen elsősorban a kansasi farmerek 

részére WHEAT-WIZ néven (Shroyer et al., 1987). Ennek a továbbfejlesztett változata: 

WHEATWIZ (Zhang et al., 1992). 

A búzanemesítők alapvető célkitűzése a jó végfelhasználói minőség (malmi és sütőipari) 

elérése (Bedő, 2001). Számos analitikai módszer létezik a minőség értékek mérésére, viszont igen 

kevés olyan eszköz áll rendelkezésre, amely segíti a döntések előkészítését, amikor nagyszámú, 

minden részletre kiterjedő malmi és sütőipari tesztekből származó adattal állunk szembe.  

• Relációs adatbázist hoztak létre a coloradói egyetemen (Haley et al., 1999), amelynek 

segítségével összegezni és értelmezni lehet a regionális őszibúza minőségadatokat. Az 

adatbázis rendszer lehetővé teszi több minőségi tulajdonság egyidejű becslését egy 

szabványosított skála szerint a minőségi tulajdonságok - felhasználó által megadott - 

fontossági sorrendjében a fajták számszerű és minőségi besorolásához. Táblázatos 

kimutatást készít a fajták főbb minőségi fogyatékosságairól és összegezi a fajták 
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minőségi besorolásait a többszörös termőhelyek figyelembe vételével. Noha az 

adatbázisrendszer sajátos alkalmazási területe az őszibúza regionális tesztelése, az 

alapelv és a kivitelezés olyan, hogy könnyedén ki lehessen terjeszteni tenyészkert-alapú 

végfelhasználói minőség tesztelő programokhoz más régiókban és más piaci 

kategóriákban is.  

• Szintén búza minőségadatok kezelésének áttekinthetővé tétele a célja annak a 

programnak, amelyet a washingtoni egyetemen készítettek WAS néven (Morris és 

Raykowski, 1993). Felhasználóbarát, menüvezérelt funkciókon keresztül különböző 

adatgyűjtő nyomtatványokat, jelentéseket hoz létre, strukturálja a bevitt adatokat és 

fenntart egy összesítő - kumulatív - adatbázist, amely alkalmas az adatok értelmezésére 

és statisztikai elemzésére. 

• A szántóföldi növények termesztése során a termesztők döntéseit hivatott segíteni az 

általános programkeret DESSAC (Audsley et al., 1997), amelyben az egyes programok 

működése megkönnyíti a döntést egy sor termelési tevékenység esetében. Egyik legelső 

és legfontosabb alkalmazási területe az őszibúza gombafertőzéseinek a felügyelete. A 

döntéstámogató rendszer egy olyan modellen alapszik, amely leírja a legfontosabb 

gombás eredetű fertőzéseket (figyelembe véve a fajta sajátos rezisztenciáját), a fertőzés 

fokát, az időjárási tényezőket és becsli a fertőzés hatását a várható termésre. Mivel jó 

néhány fungicid kezelést lehet végezni egy idényben, olyan döntéselemző módszertant 

fejlesztettek ki, amely előreláthatóan becsülni képes egy több döntésből álló szekvencia 

végkimenetelét. Fontos szempont az eljárás modellel összekapcsolt bizonytalanságok 

belefoglalása az elemzésbe (input információk és a leendő időjárás), mert ez teszi 

lehetővé a felhasználók számára, hogy becsülhessék a döntés kockázatát - felhasználva a 

döntéstámogató rendszer „Mi történik, ha?” képességét. 

• A magyarországi trágyázási tartamkísérletek publikált eredményeiből származó 

összefüggésekre alapozva 1995-ben költség- és környezetkímélő trágyázási 

szaktanácsadási rendszer kifejlesztését kezdték meg az MTA Talajtani és Agrokémiai 

Kutatóintézet (Budapest) és az MTA Mezőgazdasági Kutatóintézet (Martonvásár) 

szakemberei (Árendás et al., 2000). A számítógépes program fejlesztésének első 

ütemében a 30 legfontosabb szántóföldi növény új trágyázási rendszerét hozták létre. A 

38 legfontosabb szántóföldi zöldségnövény új, környezetkímélő trágyázási 

szaktanácsadási rendszerét a két MTA intézet és a Budapesti Corvinus Egyetem 

vezetésével egy 10 tagú konzorcium dolgozta ki. 

• Valószínűleg a fajtaminősítés áttekinthetővé tétele volt a célja a PIAF (Albert és 

Pfeiffer, 1997) nevű program kifejlesztésének. Ez egy általános használatra szánt, 
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számítógépes rendszer szántóföldi (elsősorban egy- és kéttényezős, teljes véletlen blokk 

és osztott parcellás elrendezésű) kísérletek statisztikai kiértékeléséhez. A program 

tervezésekor a teljesen általános feladatok megfogalmazásán túl a fejlesztők néhány - a 

szokásostól eltérő - célkitűzést is tettek. A szabványosítás jegyében tervezett célok 

egyike az volt, hogy a kezelések és egyéb kísérleti jellemzők egységes kódolásával 

egyszerűsítsék az adattranszfert a különböző német államok között. Ennél is fontosabb a 

kiértékelések egységesítésére tett próbálkozás, így pl. a hiányzó és a kiugró adatok 

kezelése, a varianciaanalízis, az átlag adatok egyidejű és páronkénti összehasonlítása 

úgy önálló kísérletek, mint  kísérletsorozatok esetében.  

• Ehhez hasonló a témakörben az a számítógépes rendszer (Jarman és Hampson, 1991), 

amely alkalmas a fajtajelöltek bevizsgálására a köztük lévő különbözőségek, a 

populácók kiegyenlítettsége és stabilitása szempontjából, egyben megállapítja a 

nemesítői jogokat is. 

Szemben a részfeladatok megoldására vagy meghatározott résztevékenységek végzésére 

tervezett programokkal, találunk olyan fejlesztéseket, amelyek megpróbálnak átfogni egy teljes 

tevékenységi kört (pl. nemesítés) esetleg egy kiterjedtebb feladatcsoportot. Előnye ezeknek az 

alkalmazásoknak, hogy (általában relációs adatbázis rendszerek segítségével) könnyű és hatékony 

hozzáférést engedélyeznek az adatokhoz, megfelelő adattárolási és adatkapcsolási technikák 

segítségével, automata jelentéskészítő funkciók működtetésével eredményesen támogatják a 

kutatási programok elemzésre és a programok előadhatóságára irányuló elvárásait. Adatbáziskezelő 

és programozott eszközök állnak rendelkezésre, hogy információkkal lássák el a felhasználókat 

olyan területeken, mint pl. a növényi genealógia, utódok teljesítménye a korai szelekciós 

fázisokban, alkalmazkodóképesség, betegség-ellenállóság, minőség stb. Általában megvannak azok 

az adatstruktúrák, amelyek befogadják és ellenőrzik az újonnan gyűjtött adatokat, léteznek 

interfészek automata adatgyűjtéshez és ezeket szabványos szövegszerkesztő vagy bemutató-készítő 

szoftvernek át is tudják adni.  

Az irodalom is alátámasztja azt a hátrányát ezeknek a megvalósításoknak, hogy kevésbé 

hatékonyan általánosíthatók, így általában speciális alkalmazási területük egyetlen növényfajra 

korlátozódik. Köztük találunk burgonya (Kozub et al., 2000), édesburgonya (St. Amand és Bonte, 

1992), zöldségfélék (Bisby, 1989), hagyma és sárgarépa (Jones és Armstrong, 2001), cukornád 

(Stafne et al., 2001), de például mandulanemesítésre kifejlesztett rendszert is (Dicenta és Garcia, 

1992). 
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2.4. Mezőgazdasági információs rendszerek használata a nemesítésben 

 

A mezőgazdasági ágazatban információs eszközöket terveznek beleértve talajtérképező 

rendszereket, búzanemesítési-és környezet-szimulációs programokat, bonyolult statisztikai elemző 

szoftvereket. E szoftverek használata a búzanemesítésben növeli a búzafajták előállításának 

hatékonyságát és segíti sokoldalú termesztési módszerek kifejlesztését. Üzleti vagy tudományos 

céllal, egyedi vagy együttműködés alapján létrejött megoldásokkal találkozhatunk tudományos 

szakfolyóiratok hasábjain, de természetesen nem csak itt találhatók ismertetők a nemesítéssel 

kapcsolatos számítógépes fejlesztésekről.  

Ebbe a kategóriába tartoznak a kereskedelmi forgalomba kerülő fejlesztések is. Ezek közül 

kiemelhetjük a szántóföldi és nemesítési kísérletek tervezésére és kiértékelésére szánt szoftveres 

megoldást, az Agronomix Software Inc. (Agronomix, 2001) által fejlesztett Agrobase Generation 

II-t. A holland fejlesztésű TrialWizard nevű (Beerpoot Consultancy BV, 2004) alkalmazás jóval 

kevesebb lehetőséget kínál az előbbinél, használhatjuk kis számú, egyszerű kísérletek tervezésére és 

kiértékelésére.   

Vannak szabadon hozzáférhető, nemzetközi együttműködés alapján megvalósított programok, 

mint pl. a CGIAR, NARS és ARI által közösen fejlesztett (ICIS, 2000) információs rendszer.  

Ugyancsak hasznos a kutatási területen magas színvonalat képviselő egyetemek honlapjait 

felkeresni, ezeken a helyeken általában több kisebb, egymástól független, önálló feladatok 

végrehajtására tervezett programmal találkozhatunk.  

Az elmúlt évtizedben a számítógépek használata a mezőgazdasági kutatással foglalkozók 

körében gyorsan terjedt. Ebben az időszakban nemesítéssel kapcsolatos szoftver-fejlesztésekről az 

Agronomy Journal (Agronomy Journal Online, 2004) több mint 40 cikket, a Crop Science 

(American Society of Agronomy) 69 cikket közölt, a Plant Breedingben (Blackwell Publishing) 

megjelent 124 ilyen témájú cikk. Ezek zöme növénymodellezéssel illetve géntechnológiával 

kapcsolatos. Az áttekintett 4 szakfolyóiratban hagyományos búzanemesítéshez kapcsolódó 

adatmodellekkel és hozzájuk tartozó alkalmazások fejlesztéséről egy helyütt történik említés az 

Euphytica-ban (Láng et al., 2001).   

 

2.4.1. Agrobase Generation II 

 

Az „Agrobase Generation II” (Agronomix, 2001) a statisztikai kiértékelést segítő eszközök 

gazdag készletével és számos kísérleti elrendezés közötti választás lehetőségével keltheti fel az 

érdeklődést. Tartalmazza azokat az alapfunkciókat és sajátosságokat, amelyekre a szántóföldi és 

nemesítési kísérletek során szükség lehet: kísérletek tervezése, munka az adatokkal, jelentések és 
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címkék nyomtatása, vetéstervek, adatok statisztikai feldolgozása. Két nagy rendszerfa (System 

Tree) szerint csoportosítja az általa támogatott tevékenységeket: a szántóföldi (Agronomic System) 

és a nemesítési (Breeding System) rendszerfák. A régebbi verziókban ez utóbbi a „Pedigree Data 

Management Module” név alatt volt ismert. 

A szántóföldi rendszerfában fontos helyet foglalnak el azok a funkciók, amelyekkel egy vagy 

több termőhelyes kísérleteket lehet tervezni. Kiválaszthatunk egy korábban létrehozott kísérletet és 

ennek mintájára készíthetünk el új kísérletet, vagy megadhatjuk a létrehozásához szükséges összes 

információt, hét egymást követő lépésben. Sorban megadjuk tehát a kísérlet nevét, típusát, 

elrendezését, méretét, összeválogatjuk (csoportosított elrendezésekből) a genotípusokat, megadjuk a 

kísérleti hely(ek)et, a kísérletben vizsgált tulajdonságo(ka)t és tehetünk még néhány speciális 

beállítást. Ugyancsak az első témakörhöz tartozó funkciók segítségével hozhatjuk létre, vagy 

módosíthatjuk a jellemzőket. További két pont köré vannak csoportosítva a termőhelyek és a 

kezelések létrehozására, módosítására, törlésére szolgáló funkciók. A kezelések menüpont azért is 

kiemelt fontosságú, mert általa van lehetőség új genotípusokat bevinni a rendszerbe és társítani 

melléjük a vizsgálni kívánt jellemzőket.  

A nemesítési rendszerághoz tartozó rész (Breeding System) további négy alágában tudunk 

tevékenykedni. 

A „Parents” modulban vannak a felhasználó által definiált apák, anyák és jellemzőik. Egyedi 

névvel rendelkeznek (ez nem a pedigré, hanem egy rendszeren belüli hivatkozás) és közülük lehet 

válogatni a szántóföldi kísérletek és új keresztezések létrehozásakor. A Parents modulból 

kiválasztva egy apát vagy anyát láthatóvá tehetők olyan részletek, mint pl. a keresztezés története, 

időpontja, a létrehozó neve.  

Keresztezéssel állíthatók elő azok az új genotípusok, amelyek (ha sikeresek) új populációk 

alapját képezhetik. Meg lehet választani a nemesítési rendszert (öntermékenyülő, 

idegentermékenyülő) és a pedigré írás stílusát (amerikai, európai). A felhasználó hozzáférhet a 

teljes rendszerben fellelhető potenciális szülői állományhoz, de szem előtt kell tartania a pedigrékre, 

leendő törzsekre vonatkozó elnevezések kialakításának elveit.  

Kétféle ún. tenyészkerti állomány hozható létre: Fn típusú a populációs állomány 

felhasználásával és keresztezés típusú a felhasználó által létrehozott keresztezésekből történő 

válogatással. 

A populációs szakasz, mint Fn tároló és köztes megálló működik a törzsek egyes generációi 

közti átvitelnél. A populációkat lehet csoportosítani és konvertálni. Egy populációnak szülővé 

történő átalakítására akkor kerül sor, ha többé már nem egy kísérleti törzs, hanem elismert fajta, ez 

egyben a „selection history” megszűnését is eredményezni fogja. 
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Összegezve a fenti rendszer előnyeit és hátrányait elmondhatjuk egyrészt, hogy több kísérleti 

elrendezés közül választhatunk, majdnem mindent csoportosíthatunk (kísérleteket, szülőket, 

populációkat), a keresztezéseket követhetjük a „selection history”-n keresztül, egyedileg 

beállíthatjuk a kísérletben vizsgált tulajdonságokat, vetésjegyzéket, megfigyelési füzetet 

nyomtathatunk, többféle statisztikai módszerrel értékelhetjük ki a kísérleteinket. Másrészt 

megállapíthatjuk hogy működésének hatékonysága az alapvetően nem túl nagy méretű nemesítési 

programok (néhány ezer genotípus) kísérleteinek és adatainak nyilvántartása esetében érvényesül. 

Mivel a kísérletek nem különülnek el éves bontás szerint, ezért a nagyobb méretű nemesítési 

programok esetében az évről-évre történő szelekció során körülményes lehet az új kísérletek 

genotípusainak összeválogatása. Időigényes a teljes állomány vagy az állomány egy részének 

áttekintése az egyes szülők, populációk kiválogatásakor. Kevés a beépített automatizmus, emiatt 

szinte mindent kézzel kell létrehozni. Egy átlagos kiépítésű számítógépen már kevés számú adat 

(demoverzió) esetében is előfordul, hogy némely funkció lassú. A program Visual FoxPro-ban 

íródott, az adatbázis-kezelője pedig FoxBase. 

 

2.4.2. ICIS (International Crop Information System) 

 

Az ICIS adatbázis (ICIS, 2000) rendszerének középpontjába helyezte a több forrásból 

származó, több növényfajt átfogó genealógiai és pedigré nyilvántartás egységes használatának 

megteremtését. Az adatmodell számos növényfaj számára létrehozható egy megadott központi séma 

alapján. Egy növényfaj számára létrehozott adatmodell alapvetően két különálló adatbázisból áll: 

egy központi és egy lokális adatbázisból.  

A központi adatbázisban 16 adattábla segítségével rögzítik a legfontosabb növényfajok 

genotípusainak lehetséges fejlődéstani, genealógiai, nomenklatúrabeli és kronológiai jellemzőit. Ez 

az adatbázis egy növényfajon belül az összes, egyedi számítógépre történő telepítés számára 

ugyanaz és ezt csak a központi adminisztrátor módosíthatja.  

A telepítés egyedi jellegét biztosítja minden felhasználó számára a lokális adatbázis. 

Szerkezete minimális eltérésekkel ugyanaz, mint a központinak de lényeges különbség, hogy ide 

bárki írhat, a rendszer gondoskodik arról, hogy a felhasználók ne érzékeljék, hogy tulajdonképpen 

két különálló adatbázissal dolgoznak. Egy kitűnő módszer arra vonatkozóan, hogy a különböző 

növényfajokkal dolgozó kutatók saját genealógiai adataikat (ha úgy dönt kizárólag saját 

használatra), némi erőfeszítés árán megjeleníthessék egy nemzetközi méretű genealógiai adatbázis 

teljes információs hátterének a támogatásával és kiaknázhassák a genealógiai adatok elemzésének 

új dimenzióit a megváltozott környezetben.  



                                                                                                                                  Irodalmi áttekintés 

30 

A központi adatbázisban lévő 16 tábla a következő adatcsoportokat tartalmazza: 4 táblában 

helyezkednek el a pedigré adatok, másik három - ún. kereső tábla - segítségével felügyelik a 

hivatkozásokat, módszer kódokat és a felhasználó által definiált mezőket, további három tábla 

segítségével felügyelik a felhasználókat és telepítési beállításaikat, a fennmaradó hat táblában 

vannak a genotípusok származási helyeire vonatkozó részletes adatok. 

A genealógiai adatok modellezésének és nyilvántartásának nagyon alapos és részletes 

megvalósítása ez. Több növényfajos, nemzetközi jellegéből adódóan túlságosan bonyolult és sok 

felesleges adatot tartalmaz egyetlen növényfaj mellett elkötelezett tevékenység számára.  

Természetesen a rendelkezésre álló genealógiai anyag önmagában nagy érték, az ehhez hozzáférő 

minden búza, kukorica, rizs stb. nemesítő számára. A program Visual Basic-ben íródott, az 

adatbázis-kezelő pedig az MS ACCESS. 

 

2.4.3. TrialWizard  

 

A fent bemutatott megvalósításokkal szemben lényegesen korlátozottabb képességekkel 

rendelkezik a TrialWizard. Az összes adatot, ami egy kísérletre vonatkozik - genotípusok 

megnevezésétől a megfigyelési adatokig - egyetlen ún. „flat” fájlban tárol. Itt nem beszélhetünk 

adatmodellről, sem pedig különálló pedigré nyilvántartásról. Ennek a hátránya azonnal 

megmutatkozik, amint egy új kísérlet tervezése elkezdődik, mert a fajtákat egyenként, kézzel kell a 

kísérletekhez hozzáadni. Alternatív megoldásként fájlból (Excel) is be lehet vinni a genotípusokat, 

ezt viszont másképp nem lehet, csak ha előre (fájl szinten) legyártjuk a kísérleteket. Megfigyelési 

füzet készítése egy kinyomtatott (vagy Excelbe mentett) fájlt jelent, amelyben mindössze két oszlop 

van: egyikben egy sorszám, a másikban pedig a fajtanevek. A „Results” menüpontban kísérleteink 

kézzel (a legújabb verzióban már kézi adatgyűjtővel is) bevitt megfigyelési és mérési adataiból 

egytényezős varianciaanalízis és lineáris korreláció számítható. A program Visual Basic-ben 

íródott, az adatfájlok csak a program szolgáltatásain keresztül érhetők el. 

 

2.4.4. Búzanemesítés számítógépesítésének korábbi eredményei Martonvásáron 

 

A nemesítési anyag tudatos kezelésére, az összetett genealógiai információk hasznosítására 

csak akkor van lehetőség, ha azt egy megfelelő nyilvántartási rendszer segíti. Az áttérés a búza 

adatok számítógépen való tárolására a nyolcvanas évek közepén kezdődött Martonvásáron. A 

nemesítési anyag jelentős kiszélesedése és az újabb igények megjelenése megsokszorozták a 

korábbi adatmennyiséget, miközben a költséges, hibákkal terhelt kézi feldolgozás egyre nehezebben 

felelt meg a követelményeknek.  
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Eltekintve a kis számú kísérleti és meteorológiai adat nem rendszeres kiértékelésétől (Ábrányi 

et al., 1982) Hewlett-Packard és Olivetti típusú számítógépeken (kártyás beolvasó, háttértároló 

nélkül) a martonvásári számítógépes fejlesztések korai ún. „adatrögzítő” szakaszában főleg a 

pedigré adatok tárolásának megkönnyítésére alkalmaztak először számítógépet (COMMODORE-

64) a búzakutatásban (programozó Ábrányi A., nem publikált). A két évtizeddel korábbi 

„alkalmazott számítástechnikának” fontos eredménye volt, hogy megszüntette a pedigrék - 

korábban hetekig tartó - kézzel történő másolását, utólag pedig a rögzített adatokat át lehetett tölteni 

az időközben megjelent asztali (IBM-PC kompatibilis) számítógépekre.  

A számítógépek újabb generációjának megjelenése és azok az új lehetőségek, amelyeket 

kínált, szinte azonnal elindították azt a folyamatot, melynek eredménye a martonvásári 

számítógépes fejlesztések első szakaszában (1988-1989) megtervezett és létrehozott ún. „nemesítési 

programcsomag”. Ennek keretében elkészültek a kísérleti és genealógiai adatokat tartalmazó első 

egyszerű adatbázisok (dBASE III, FoxBase adatbázis-kezelők) és ezzel egyidőben születtek meg az 

első alkalmazások (Clipper nyelven), amelyek a nemesítési alaptevékenységek egy részének 

adatkezelését tették lehetővé (szelekció, keresztezés, magérkezés-magküldés, parcellázás, stb.) és a 

szántóföldi műveletek kivitelezéséhez is praktikus eszközöket biztosítottak (programozó Kuti Cs., 

nem publikált). 

A korai szakaszhoz képest ez komoly előrelépésnek bizonyult, mert a programcsomag 

moduljai az akkori lehetőségek szintjén megfeleltek a helyi nemesítési gyakorlat sajátos 

adatkezelési igényeinek. Ezek közül is kiemelhetjük a genotípusok és hozzájuk tartozó minőségi 

adatok követésének lehetőségét az évről-évre egymásra épülő kísérletekben. 

Ekkor még nemzetközi viszonylatban is csak kevés szoftver létezett a témakörben, ezek 

jobbára különféle kísérleti elrendezések megválasztásához és statisztikai kiértékelések elvégzéséhez 

nyújtottak segítséget, kihasználva a PC-k megjelenése által hirtelen megnövekedett számítási 

kapacitást. Ilyen volt, pl. a Basic-ben íródott ANOFT (Pesek, 1991) vagy az MSTAT-C (1988). 
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3. Anyag és módszer 
 

3.1. Szoftver 

 

A szoftver erőforrások c. alfejezetben említettük azokat a szoftver rétegeket, melyeknek elemei 

egymással együttműködve lehetővé teszik az információs rendszer kényelmes használatát. Az egyes 

rétegekben működő és különböző funkciókat betöltő sok száz program és rendszerprogram közül 

most kiemeljük azokat, amelyekre feltétlenül szükség van a rendszer működéséhez. 

A Breeder alkalmazást a Microsoft® VB-IDE (Visual Basic Integrated Development 

Environment) általános célú programfejlesztői környezetének használatával fejlesztettük. Mintegy 

86 MB-nyi területet foglal el a fejlesztő gépén, a felhasználók gépeire ezt nem kell telepíteni. 

A Breeder által létrehozott (output) és a Breeder-be bemenő (input) adatok többsége olyan 

formátumokban van, amely a Windows® alatt futó Microsoft Office2000® és OfficeXP® 

csomagok részét képező Microsoft® Excel, Microsoft® Access és Microsoft® Word 

alkalmazásokban is megjeleníthető, így szükség van az Office irodai csomag telepítésére a 

munkaállomásokon (kb. 150 MB). 

Az információs rendszert összefogó és működtető Breeder nevű alkalmazás egy Microsoft 

Windows-alapú szoftver termék. Futtatható Windows 98®, Windows ME®, Windows® 2000, és 

Windows XP® operációs rendszerek alatt. A Breeder telepítéséhez, kb. 10 MB szabad 

lemezterületre, van szükség.  

Az operációs rendszer, a szoftverfejlesztő eszközök valamint a Breeder használatát segítő 

szoftverek kiválasztásakor szem előtt tartottuk a meglévő számítógépes (hardver/szoftver) háttér 

célszerű felhasználhatóságát. Összegezve a szoftverigényeket  megállapíthatjuk, hogy a fejlesztő(k) 

gépén futó VB-IDE -t leszámítva a programok szoftverkövetelménye általában annyi, amennyi az 

adott szervezetben már amúgy is adott. 

 

3.2. Hardver 

 

Céljuk és teljesítményük szempontjából az információs rendszerünk működtetéséhez használt 

számítástechnikai eszközök több kategóriába sorolhatók. Ez azt jelenti, hogy a számítógéppark a 

költségtakarékos kihasználás érdekében nem egységes, hanem differenciált - az egyes gépek 

teljesítménye alapján. 
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Munkaállomások  

Azok a számítógépek, amelyeket a nemesítési információs rendszer fejlesztői és felhasználói 

(kutatók, intézeti mérnökök, technikusok) munkájuk során használnak. A munkaállomások és a 

hálózati adatszerver közötti nagy mennyiségű adat átvitelére és gyors feldolgozására használjuk a 

rendelkezésre álló nagyobb teljesítményű számítógépeket (kb. 30-35 db.). Az optimális teljesítmény 

elérése érdekében ebben a kategóriában az alábbi konfiguráció mondható tipikusnak:  

• Processzor: Intel Pentium IV 1,5 GHz-től (vagy kompatibilis) 

• Memória: 256 MB RAM 

• Merevlemez: 80 GB (programok-és adatoknak szükséges tárhely kb.: 300 MB)  

• Monitor: SVGA 17” (1024x768) 

• Hálózati kártya (10/100 Ethernet LAN), optikai egység (CD/DVD), USB csatlakozó, egér, 

billentyűzet 

 

Automata adatgyűjtők 

Azokat a számítógépeket, amelyek még működőképesek, de teljesítményük a mindennapi 

munkavégzéshez már nem elegendő, használjuk automata adatgyűjtésre (kb. 12-15 db.). 

Alapfeladatuk bizonyos időközönként egy-egy adatcsoportot továbbítani a hálózati adatszerver felé. 

Ehhez az alábbi - tipikusnak mondott - konfiguráció nyújtotta teljesítmény elegendő: 

• Processzor: Intel Pentium III 800 MHz-től (vagy kompatibilis) 

• Memória: 128 MB RAM 

• Merevlemez: 40 GB (programoknak és adatoknak szükséges tárhely kb.: 50 MB)  

• Monitor: SVGA 15” (800x600) 

• Hálózati kártya (10/100 Ethernet LAN), optikai egység (CD/DVD), soros (RS232) 

csatlakozó, egér, billentyűzet 

 

Hálózati eszközök 

A hozzáférés a hálózati erőforrásokhoz (adatbázisok, fájlok, nyomtatók, stb.) egy lokális 

hálózat segítségével valósul meg. 

A munkaállomásokról érkező kérések kiszolgálásának biztosítására egy IBM eSeries 200 

típusú központi adatbázisszerver üzemel az alábbi kiépítésben: 1,6 GHz-es processzor, 160 Gbyte-

os merevlemez, 1 Gbyte RAM-al felszerelve. 

A Linux operációs rendszert futtató számítógép csúcsidőben is képes 35-40 (de akár ennél 

több) munkaállomás párhuzamos, zökkenőmentes kiszolgálására. A 100 Mbit/s átviteli sebességű, 

UTP Ethernet kábelezésű fizikai hálózaton, 3 db. 24 portos (3Com típusú) switch közbeiktatásával 

történik az adatforgalom. 
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3.3. Adatfájlok és tárigény 

 

Az információs rendszer alkalmazásai és az MS ACCESS számára is egyaránt hozzáférhető 

adatok a hálózati szerveren tárolt adatbázisokban („.mdb” kiterjesztésű) foglalnak helyet. Az adatok 

adatbázisonként változó számú táblába elhelyezve tárolódnak. Időbeni változásuk szerint az 

adatbázisok kétfélék: a nemesítési adatokat tartalmazó éves adatbázisokból nemesítési ciklusonként 

mindig újat hozzuk létre (pl. Adat2005.mdb, Adat2006.mdb, stb.), a többi adatbázist egyszer 

hozzuk létre, majd folyamatosan bővítjük/frissítjük az újonnan keletkező adatokkal. 

Az 1984-től kezdődően évente létrehozott adatbázisok együttes mérete kb. 200 MB. Ezek a 

fájlok nem egyforma méretűek, hanem arányban állnak a nemesítési anyag növekedésével és a 

gyűjtött adatok típusának és számának évről-évre történő növekedésével. A felsoroltakon kívül még 

tárolunk egyszerűbb szöveges és Excel típusú alapfájlokat, paraméterfájlokat. Ezekben kísérleti 

elrendezések (36x3.xls), programbeállítások (Breeder.inf), eltárolt címkeformátumok 

(Papircimke.inf) vannak. 

 

3.4. Vonalkódalapú eszközök 

 

Az intézeti adatgyűjtő hálózatban az adatazonosítás vonalkódalapú technológia 

igénybevételével történik.  

 

Címketípusok 

A vonalkódok nyomtatása a kereskedelmi forgalomban kapható szabványos méretű öntapadós 

és műanyag címkékre történik. Az öntapadós címkéket hagyományos lézer/tintasugaras (HP, 

CANON) nyomtatókkal nyomtatjuk Avery-Zweckform típusú szabványos (AZ3651, AZ3652) 

címkeívekre. Az általunk használt thermo-érzékeny műanyagcímkék speciális anyagból készülnek 

(HDPE), 0,25mm vastagságúak, kereszt alakú résezettel, kétféle méretben: 11cm x 2,5cm, ill. 11cm 

x 5cm. 

 

Vonalkódnyomtatók 

A műanyag címkék nyomtatása speciális eszközök igénybevételével történik. Az általunk 

használt thermo-transzfer nyomtatók: TTX300 COBRA, TTX350 OCELOT (Avery Dennison 

Corporation, 1985) max. 110mm széles címkék előállítására alkalmasak. Műszaki szempontból 

jelentősen eltérnek a hagyományos nyomtatóktól, amint azt a 1. táblázat (36. old.) mutatja.  
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    1. táblázat. A TTX300 és TTX350 nyomtatók összehasonlító műszaki leírása 

Jellemző TTX300 TTX350 
Felbontás 193 dpi 300 dpi 

Nyomtatási sebesség max 125 mm/s max 125 mm/s 
Beépített karakterkészlet 16 17 + 2 méretezhető

Összes szabványos Igen Igen 
Interfész RS232C RS232, 

Használható anyagok 70-180 g/m2 80-240 g/m2 
Nyomtatószalag hossza 410 m 540 m 

Méret (sz/m/h mm) 245/242/350 310/305/480 
 

A fenti típusú nyomtatók nem a hagyományos lapleíró nyelveket használják a nyomtatás során, 

hanem az Easy Plug (I.C.G. Machine Center Europe) hardverfüggő címkeorientált nyomtatóvezérlő 

interfészét.  

 

Vonalkódleolvasók 

A mérési adatok automatikus azonosítása a BCL Kft. termék kínálatában fellelhető CCD 

(Charge Coupled Devices) típusú optikai leolvasókkal történik: BCH5X49, BS-L01 (2. táblázat). 

 

 2. táblázat.  A BCH5X49 és BS-L10 vonalkód olvasók összehasonlító műszaki leírása 

 

Vonalkódokat tartalmazó címkék tervezésére és nyomtatására (hagyományos és thermo-

transzfer nyomtatóval) az információs rendszerbe közvetlenül integrált címkenyomtató 

szoftvermodul használható (lásd Eredmények, 4.5.1.).  

 

3.5. Soros kommunikáció (RS232) 

 

Az egyik legelterjedtebb, egyszerű kommunikáció, amely az egyes biteket ugyanazon a 

vezetéken "sorban" egymás után továbbítja két eszköz között. A kommunikációban résztvevő két 

félnek egy-egy soros porttal (9 vagy 25 pontos „D” csatlakozó) kell rendelkeznie, valamint az 

Jellemző (1) BCH5X49 BS-L01 
Ablakszélesség (10) 50 mm 80 mm 
Emuláció (11) RS232,Keb. Wedge, Wand RS232, Kyb. Wedge, Wand, TTL
Leolvasási távolság (12) 0-10 mm 0-25,4 mm 
Hőmérséklettartomány (13) 0-40 °C 0-40 °C 
Mozgó címkék olvasása (14) max 10 m/min max 10 m/min 
Programozhatóság (15) igen Igen 
Súly (16) 130 g 160 g 
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eszközök csatlakoztatásához szükséges egy (legalább három érből álló) összekötő (laplink vagy 

fordító) kábel. Ennek maximális hossza 15 méter lehet. A soros kommunikáció jellemzői a 

kommunikációs paraméterek: a sebesség (baud), adatbitek száma (7/8), stopbitek száma (1/2), 

paritás ellenőrzés (none/odd/even). Ahhoz, hogy a soros kommunikáció megfelelően működjön, a 

csatlakozás mindkét végén, lévő gépen, ugyanazokat a kommunikációs paramétereket kell 

beállítani. 

 

3.6. Adatgyűjtési eszközök 

 

A nemesítési adatbázisokban tároljuk az intézeti hálózat közvetítésével a laboratóriumi 

minőségvizsgáló eszközökről, digitális mérlegekről, kombájnokra szerelhető adatgyűjtőkről, stb. 

összegyűjtött adatokat.  

Az elmúlt 20 évben jelentősen megnőtt a gabonakutatásban, élelmiszeriparban a gyors 

beltartalmat meghatározó mérőműszerek alkalmazása. Az elterjedésükhöz nagyban hozzájárult, 

hogy a NIR/NIT készülékek segítségével a drága felszerelést igénylő kémiai labor nagy részére 

nincs szükség, mely pénz- és környezetkímélő megoldás.  

 

Infratec® 1241 

Az Infratec® 1241 Grain Analyzer mérőműszer a svéd FOSS Tecator AB cég terméke és az 

egész szemből végzett vizsgálatok során alkalmas a mért anyag néhány összetevőjének egyidejű 

megállapítására. A készülék mérési elve (NIT - Near Infrared Transmittance) azon alapul, hogy a fő 

összetevők, mint pl. fehérjék, nedvesség, zsírok stb. elektromágneses sugárzást nyelnek el a 

spektrum infravörös tartományában. Megbízható eredmények eléréséhez szükség van célspecifikus 

kalibrációkra, egy vagy több kalibrációt (fehérje, nedvesség, sikér, stb.) tartalmaz egy ún. 

alkalmazási model (búza, árpa, stb.). A hasznos adatok elhelyezéséről a felhasználónak kell 

gondoskodnia, mert a készülékhez nem mellékelnek adatgyűjtő szoftvert. Külső számítógép 

csatlakoztatható a műszerbe beépített számítógéphez soros (RS232) vonalon keresztül (Baud 

Rate:19200, Bits: 8, Stop Bit: 1, Parity: None, Flow control: Yes, Xon/Xoff: No).  

 

Inframatic® 8611 

Az Inframatic 8611 a svéd Perten Instruments cég általános célú NIR (Near Infrared 

Reflectance) elven működő készüléke, amelyhez több gyárilag beállított kalibráció (búza, árpa) is 

rendelkezésre áll. A gép egy kis méretű belső memóriával rendelkezik, amelyben 92 kalibráció 

tárolására van hely, a kézi vezérlésmegkönnyítéséhez adott egy LCD (8 sor / 40 karakter) kijelző 

három nyomógombbal (fel-le, indítás) és egy kis méretű billentyűzet.  
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Az adatok megjelenítésére három lehetőség közül választhatunk: LCD kijelzőn való 

megtekintés, az opcionális tartozékként beépített kis nyomtatóra küldés vagy RS232 soros vonalon 

történő (Baud Rate: 4800, Bits: 8, Stop Bit: 2, Parity: None) továbbítás. Ez utóbbi esetben viszont 

szükséges egy kommunikációs szoftver a külső csatlakoztatott számítógépen. A beépített logikai 

egység parancskészletét használva a külső számítógépről vezérelhető a műszer működése, valamint 

beállítható az output formátuma.  

 

Mettler mérlegcsalád 

Az eltérő mennyiségű és tömegű kísérleti anyagok mérésére alkalmasak a Mettler- Toledo 

mérlegcsalád különböző típusai. A max. 3 kg tömegű anyagok 1g-os pontossággal történő 

méréséhez a PB602-S, a max. 15 kg tömegű anyagok 5g-os pontossággal történő méréséhez a Viper 

SW-t, a max. 60 kg tömegű anyagok 20g-os pontossággal történő méréséhez a Spider SW-t 

használjuk.  

A különböző típusú mérlegek beállítását hasonló felépítésű, de családtípusonként egymástól 

eltérő tartalmú menürendszerekben lehet megtenni egy folyadékkristályos (egysoros) kijelző és 

három billentyű segítségével. Ezek közül a legfontosabbak a mintasúlyhoz való kalibrálás, a mérleg 

pontosságának és a mértékegységnek beállítása, tárálás.  

A mérleginterfész kommunikációs módjának beállítása lehet automatikus nyomtatás 

csatlakoztatott nyomtatóra vagy a rendelkezésre álló soros (RS232) port kiválasztása. A soros port 

kommunikációs paramétereinek beállítása Baud Rate: 2400, Bits: 7, Stop Bit: 2, Parity: Even. A 

mérlegek beállítása és vezérlése csatlakoztatott számítógépről a MT-SICS (Mettler Toledo Standard 

Interface Command Set) parancskészlete segítségével történik. 

 

SKCS 4100 

A Perten cég egy-szem mérő készüléke (Single Kernel Classification System) a gabonaszemek 

egyenkénti mérésével illetve a minta 300 magjának méréséből készült statisztikával jellemzi, ill. 

osztályozza a mintát. A szemek átmérőjét, keménységét, nedvességét és tömegét méri.  

A kb. 4 perces mérés teljesen automatizált, a műszerbe építve teljes képességű (hálózatba 

köthető) számítógép van, amelyhez külsőleg monitort, billentyűzetet és egeret kell csatlakoztatni. A 

géphez mellékelt CD-ROM tartozéka a rendszernek, erről egy Windows-alapú speciális 

kezelőszoftver telepíthető.  

Az adatokat a beépített merevlemezére MS ACCESS típusú adatbázisokba menti. Az 

adatbázisok maximális mérete 2 GB (kb. 130-150 mérés) ezért nagyon fontos művelet ennek a 

fájlnak a karbantartása! Egy mérés alkalmával 10 féle adatot gyűjtünk. 
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Alveograph (Chopin) és Alveolink 

A műszeregyüttes a Tripette & Renaud Csoport terméke, a dagasztott tészta (víz+só+liszt) 

háromdimenziós tágulásának vizsgálatára szolgál, miközben az, nyomás hatására buborékformát 

vesz fel.  

A rendszer maga három fő részből áll: egy mixerből (sós vízből és lisztből tésztát készít), egy 

buborékfúvó kompresszorból és egy az eredményeket kiszámoló és rögzítő (Alveolink) egységből. 

A rendszer tartozéka az ALPCWIN nevű szoftver is, amely az Alveolinkhez csatlakoztatott külső 

számítógépen fut és a mért adatokat RS232-es soros vonalon az Alveolink egységből továbbítani 

tudja a PC felé.  

 

Farinograph E 

A búza vagy rozs tészta reológiai tulajdonságainak és lisztminőségének dinamikus 

vizsgálatából származó adatokat gyűjtjük a Brabender® OHG cég Farinograph E nevű műszere 

segítségével.  

Az általunk használt készülék a következő részekből áll: dinamométer (meghajtó egység), 

dagasztó, termosztát, büretta, USB port, kiértékelő szoftver. A használt vizsgálati eljárást 

nemzetközi szabványok rögzítik (pl. ICC 115/1). A Farinográfos vizsgálat során kapott nyomaték 

jelet a farinográf digitalizálja és USB porton keresztül továbbítja a számítógépre.  

A számítógépen futó - műszerrel együtt szállított - speciális szoftver kiértékeli az adatokat a 

hatályban lévő szabványok alapján. A kapott eredmények megjelennek a monitoron, igény szerint 

elmenthetők, kinyomtathatók. Kétféle kiértékelési módszert alkalmazva (BRABENDER/ICC, 

HUNGARY) összesen 17 féle adatot gyűjtünk. 

 

Texture Analyser 

A  Stable Micro Systems Ltd. által gyártott TA.XTPlus egy mikroprocesszoros textúra elemző 

rendszer, amelyet asztali számítógépekhez lehet csatlakoztatni. A készülék méri a tészta 

nyújtásához kifejtett erőt, a megtett távolságot és az eltelt időt. Minden milliméter megtétele ezer 

lépésben történik, tehát a belső felbontás: 0,001mm. A távolságot a léptető motorhoz küldött 

elektromos impulzusok számából állapítja meg a szoftver. Billentyűzettel és LCD kijelzővel 

rendelkezik, a műszer fontosabb fizikai paraméterei: töltet max. tömege (5 kg ± 0,1 g), 

távolságtartomány (0,1 – 295mm), sebesség (40mm/s – 0,01mm/s), léptetés (0,001mm). 

A mellékelt és regisztrációköteles szoftver segítségével az elkészített diagramok elemzését és 

különféle teszt szekvenciákat lehet makrók létrehozásával automatizálni (pl. a görbe erőcsúcsát és a 

hozzátartozó távolságot megtalálni).  
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Az eredményfájlok saját formátumú beépített táblázatokba kerülnek, amelyeket később a 

műszer saját szoftvere az adatok tárolására és megjelenítésére használ. Választható képletek 

felhasználásával összeállított műveletsorokat tud elvégezni kijelölt adathalmazokon, az 

eredményekből, pedig tetszőleges kimeneteket tervezhetünk hozzáférhető formátumokban Excel, 

Jegyzettömb, stb., amelyek tartalmazzák a nyújtáshoz kifejtett max. erőt (ResToExt), a 

nyújthatóságot (Extensibility) és a kettő együttes hatását mutató (Area) görbe alatti területet. 

 

Kombájnra szerelhető automata adatgyűjtők 

Speciális pneumatikus mérleggel ellátott parcellakombájnokra szerelhető adatgyűjtőket 

(OMNIDATA Polycorder, HARVESTMASTER HM-FieldBook) használunk az ilyen típusú 

kombájnok által learatott parcellasúlyok (opcionálisan nedvesség, ezerszemsúly) közvetlen 

rögzítéséhez. A teljes rendszer egy mechanikus (Basic Test-Harvest System) alrendszerből és egy 

elektronikus (SCCU) vezérlő, szenzorérzékelő alrendszerből áll. A két egység között 37 eres soros 

kábelen közlekednek a vezérlőjelek és az adatok. A vezérlő egység maga három fő részből áll, egy 

szenzorérzékelő és vezérlő konzolból, adatgyűjtőből és nyomtatóból (HM-402). 

A mechanikus alrendszer egy sor egymással kapcsolatban álló, pneumatikusan működtetett 

tároló, mérleg és egy összekötő doboz (HM-4208) együttese, amely az áthaladó (learatott) anyag 

súlyától függően különböző feszültségű elektromos jeleket generál és továbbít a 37 eres kábelen. A 

vezérlő konzol a jeleket ASCII karakterekké alakítja és továbbítja az intelligens adatgyűjtő 

(Polycorder 256KB, HM FieldBook 448KB) és a nyomtató felé. A továbbítás mindkét eszköz 

irányába soros (RS232) vonalon keresztül történik (Port: COM1, Baud: 9600, Parity: None, 

DataBits: 8, StopBits: 1). Az adatgyűjtők szerepe több annál, minthogy a specifikus kísérletekhez 

tervezett adatcellákba elhelyezze az egyes adatelemeket.  

A rendszerhez két szoftvert mellékelnek. A DataLink nevű szoftver segítségével az adatgyűjtő 

kapcsolatot tart fenn asztali számítógéppel. Segítségével az előállított (üres adatcellákat tartalmazó) 

fájlokat feltölthetjük az adatgyűjtőre, majd a szántóföldi tevékenység eredményeként adatokkal 

feltöltött fájlokat visszatölthetjük az asztali gépre. Ugyancsak a DataLink nevű szoftvert 

használhatjuk arra is, hogy magának az adatgyűjtőnek a rendszer szoftverét (HDRB-HM1 ver. 3.0) 

áttöltsük az adatgyűjtőre. A HDRB-HM1 segítségével lehet az aratási beállításokat (mintasúly 

kalibrálás, tizedesek száma, mértékegység, méréshez használt változók, kombájn bejárási útvonala) 

megtenni, kommunikációs paramétereket beállítani, a rendszer paramétereit (töltésszint, szabad 

memória mérete) monitorozni, az aratást elindítani, leállítani vagy folytatni megadott parcellától. 
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3.7. Alkalmazott statisztikai módszerek és kísérleti elrendezések 

 

Figyelembe véve, hogy az egy helyen, egy táblában beállított többismétléses kísérlet adja a 

fajta teljesítményének az adott táblára vonatkozó legmegbízhatóbb becslését (Matuz, 1987), az 

egytényezős többismétléses és többtényezős többismétléses kísérletek statisztikai értékelését 

beépítettük a Breeder-be. A véletlen blokkelrendezésű egytényezős és különböző elrendezésű 

kéttényezős (véletlen blokk, osztott parcellás) kísérletek statisztikai kiértékelését a Sváb által leírt 

módszer (Sváb, 1981) alapján végezzük és értelmezzük.  

A kéttényzős varianciaanalízis esetében a két minőségi tényező kölcsönhatásának megléte 

vagy hiányának kimutatása fontos lehet számunkra. A kéttényezős variancia tábla értékelését 

szignifikáns kölcsönhatás esetén a Tóthné által leírt módszer (Tóthné, 2004) alapján végezzük és 

értelmezzük. 

Az öntermékenyülő gabonafajok nemesítésére leggyakrabban alkalmazott nemesítési eljárások 

(pedigré- és tömegszelekciós módszer; Bedő, 2004) közül a pedigrémódszer sajátosságaihoz 

optimalizáltuk az adatszerkezetet. 

A kétváltozós ill. többszörös lineáris regresszióanalízis számítási módszere, a korrelációs 

koefficiens kiszámítása és statisztikai próbája szintén a Sváb által leírt módszer (Sváb, 1981) 

alapján készült, az eredmények megjelenítésekor viszont olyan mintákat is szem előtt tartottunk, 

mint amilyenekkel a Statistica ill. SPSS programcsomagokban találkozhatunk.   

A t-eloszlás, F-eloszlás kritikus táblázati értékeinek meghatározására, beépített Excel 

függvényeket használunk, úgyszintén a korrelációs együtthatók vizsgálatakor szükséges Fisher és 

inverz Fisher transzformációk esetében, valamint a szórásnégyzetek ill. a középértékek 

vizsgálatakor szükséges t-próba és F-próba esetében. 
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4. Eredmények 
 

4.1. Relációs adatmodell megtervezése és létrehozása 
 

A legfontosabb ok, amiért adatbázis-tervezéssel kell foglalkoznunk, az, hogy csak így 

hasznosíthatjuk az adatbázisban tárolt adatok következetességét, épségét és pontosságát. Ha nem jól 

tervezzük meg az adatbázisainkat, bizonyos adatok csak nehezen lesznek hozzáférhetőek, és esélyt 

adunk arra, hogy a lekérdezések pontatlan eredményt adjanak. A pontatlan adatok minden 

bizonnyal a rossz adatbázis-tervezés legártalmasabb következményei, melyek tevékenységeink 

színvonalára is hatással lesznek.  

Feltevődik a kérdés vajon létezik-e olyan adatcsoportosítás, amely a lehető legnagyobb 

mértékben megfelel egy adott felhasználói kör számára és az adatoknak vannak-e olyan jellemző 

belső tulajdonságai, amelyek elvezetnek - adatcsoportosítás és kapcsolatok felépítése által - egy 

sajátos adatsruktúrához? Mint látni fogjuk, vannak olyan eljárásmódok, amelyek közel-optimális 

adatcsoportosítást eredményeznek. A felhasználók számára késztermékként átadható, üzemeltethető 

adatbázisok egy többlépcsős folyamaton keresztül jönnek létre, mindazonáltal a tervezési folyamat 

szoros követése nem biztosít hibátlanul működő adatbázist, de segít abban, hogy a 

hibalehetőségeket a legteljesebb mértékben kiküszöböljük. 

 

4.1.1.  Cél kijelölése 

 

A martonvásári búzanemesítési adatmodellt a célkitűzésben megfogalmazott információs 

rendszer részeként hoztuk létre. Célja a nemesítéssel kapcsolatos összes adat egységes, integrált 

nyilvántartása; döntéstámogató információk, jelentések csoportosításának és teljes körű 

megjelenítésének lehetővé tétele; a nemesítési adatok kapcsolatának biztosítása a genealógiai és 

génbanki adatokkal, az alapanyagcsere és a hozzátartozó címlista adatnyilvántartásokkal. 

 

4.1.2.  Adatbázisok elemzése 

 

Kiindulásként elemeztük a rendelkezésre álló, meglévő adatbázisokat. Ezek részben „papír”, 

részben „hagyaték” alapú adatbázisok voltak. A papír alapú adatbázisok olyan adatokat 

tartalmaztak, amelyeknek begyűjtése, tárolása és kezelése valóban papíron folyt. Az ily módon 

nyilvántartott anyagokat különböző gyűjtőmappákban és füzetekben őrizték, ezek között 

szerepeltek kísérletek (3. a. ábra, 44. old.), címlisták, de a legnagyobb számban a különféle 

mérőműszerekről származó értékes vizsgálati adatok (3. b. ábra, 44. old.). 
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A „hagyaték” adatbázisok esetében olyan adatbázisokról volt szó, amelyek már régóta 

használatban voltak a búzanemesítésben, tartalmukat különféle PC-alapú tárolási technikák 

segítségével rögzítették: táblázatkezelők, szövegszerkesztők, adatbázis-kezelők. Ezek közül mind 

méretüket, mind tartalmukat illetően a legfontosabbak voltak az 1984 óta meglévő egyszerű 

nemesítési adatállományok. A korábbi adatszervezési módszereknek megfelelően ezek az évente 

megújuló „mindentudó” (flat) fájlok tartalmazták tulajdonképpen az illető évre vonatkozó összes 

fontos adatot, köztük a különféle kísérletek alapadatait, genealógiai adatokat, megfigyelési adatokat, 

beltartalmi és egyéb mérési eredményeket (4. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3. ábra. Papír alapú adatbázisok (a: kísérletek, b: mérőműszerekről származó adatok) 

4. ábra. „hagyaték” alapú adatbázisok 

 

A korábbi tapasztalatok és a rendelkezésre álló adatnyilvántartások alapján fölmértük az 

aktuális és a jövőbeni új információs igényeket. Az elemzésnek ez a része azokból a 

megbeszélésekből állt, amelyeket a felhasználókkal és a nemesítési program vezetőivel folytattunk 

arról, hogy tevékenységük során hogyan dolgoznak nap, mint nap az adatokkal, aminek 

eredményeképpen: 

• homályos részletek tisztázódtak, pl. hogyan váltak rendszeresen inkonzisztenssé a 

genealógiai adatok néhány generáció után, 

a. b. 
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• feltárultak rossz adathasználati szokások, pl. gyakori volt a genotípusokra vonatkozó 

mérési és laboratóriumi adatoknak a mérési helyeken használatos adatrögzítő 

füzetekben való tárolása, 

• előtérbe kerültek újabb információtípusok, pl. a keresztezésekre vonatkozó adatok 

rögzítése külön táblába oly módon, hogy abból később keresztezési listákat lehessen 

nyomtatni, 

• előrevetültek új követelmények, pl. fölmerült a nemesítési anyagokkal együttesen kezelt 

génbanki tételek teljes elkülönítésének és kezelésének igénye. 

A korábbi adatbázisok szerkezeti és tartalmi elemeinek áttekintése után, kiegészítve a fenti 

megbeszélésekből levont következtetésekkel és az újabb információtípusok bevezetésére vonatkozó 

igényekkel, első lépésként kialakítottuk az egyes tevékenységi területekhez (témakörökhöz) köthető 

konkrét adatbázisokat. 

Úgy döntöttünk, hogy a nemesítési anyagot tartalmazó adatbázisokat (nemesítési adatbázisok) 

minden évben új néven (azonos szerkezetben) megújítjuk és csak az adott év aratáshoz kötött 

anyagát tároljuk egy ilyen adatbázisban (pl. Adat2006). A további témaköröket olyan különálló 

adatbázisokba helyeztük el, amelyeket létrehozásuk után az igényeknek megfelelően évről-évre 

folyamatosan kiegészítünk, módosítunk. Ezek a genealógiai (PedTorzs), alapanyagcsere 

(MagPosta), génbank (GeneBank) és pedigréelemző (GenAnal) adatbázisok. 

 

4.1.3. Táblaszerkezet összeállítása 

 

A létrehozandó adatbázisainkat arra szeretnénk használni, hogy különböző, számunkra 

lényeges témákat nyilvántartsunk bennük. Akármilyen bonyolult helyzetet is képzelünk el, egy 

adott témakört egy adatbázis képvisel az információs rendszerben. A témakörön belül nagyon 

lényeges, hogy minden egyes táblában csak egy adott témára vonatkozó információ legyen. A 

relációs adatbázisok általában nem egyetlen táblából (relációból) állnak, hanem több tábla (téma) 

alkot egy adatbázist. A táblák adják az adatbázis alapját és ez annál szilárdabb, minél célszerűbben 

tervezzük meg ezeket a táblákat. Azt, hogy egy adatbázist hány táblára bontunk szét, vagy hány 

táblát fogunk össze egy adatbázisba, már az adatbázis megtervezésekor eldöntjük. Az egyes 

adatbázisokban helyet foglaló táblák számát az adott témakör által determinált témák határozták 

meg. 

 

Nemesítési adatbázisok (Adatxxxx.mdb) 

A nemesítési adatbázis (5. ábra, 46. old.) középpontjában az Alap tábla áll, ez tartalmazza a 

kísérletekbe rendezett genotípusok általános leírását. Olyan jellemzőket foglal magába, mint: 
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kísérlet neve, parcella száma, előző évi {termőhely, kísérletnév, parcellaszám}, elvetett sorok 

száma, kód, genealógiai azonosítók, stb. (4. táblázat, 48. old.). A központi táblában rögzített 

genotípusokhoz tartozó mérési és megfigyelési adatok számára további táblákat terveztünk. Ezekbe 

a táblákba, egy-egy laboratóriumi mérőműszer - mint különálló téma - megfelelő mérési adatait 

gyűjtjük. A 3. táblázat felső sorában találhatók az egyes adattáblák nevei, alsó sorában, pedig a 

tábla adatainak forrásául szolgáló műszerek elnevezései.   

 
 3. táblázat. Laboratóriumi műszerekhez tartozó adattáblák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra. Éves nemesítési adatbázis tábla és mezőszerkezete 

 

A mérőműszereken kívül további témák nyilvántartására létrehozott táblák a nemesítési 

adatbázisban: 

• Szf - a szántóföldi megfigyelési adatokat tartalmazza (kalászolási idő, növénymagasság, 

betegség-ellenállóság, stb.) 

• Min - kézi mérésekből származó minőség adatokat tartalmaz (sikér, esésszám, stb.) 

Táblanév FOSS Nir Kem Far TAXT HPLC 

Műszer Infratec 
1241 

Inframatic 
8611 

SKCS 
4100 

Farinograph 
E 

Texture 
Analyzer

High Pressure Liquid 
Chromatograph 
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• Trms - kísérletek parcellasúlyait valamint ehhez kapcsolódó adatokat tartalmaz 

(ezerszemtömeg, csírázóképesség, stb.) 

• Egyéb - a fenti táblákba el nem helyezhető vegyes adatokat tartalmaz (alveográf, fitotroni 

fagykísérletek, szemszín, kézi SDS, stb.) 

• Felh - fontos segédtábla, amelyben az egyes tételek súlyadatait tartjuk nyilván  

 

Genealógiai adatbázis (PedTorzs.mdb) 

A következő igen fontos témakör a genealógiai adatok nyilvántartása, amelynek céljából külön 

adatbázist hoztunk létre több témával (6. ábra). Az adatbázis központi táblái a „TORZS” és „Ped” 

nevű táblák. Utóbbi táblában tároljuk azoknak a genotípusoknak a pedigréit, amelyeknél ez 

ismeretes. A „TORZS” táblában találhatók a genotípusoknak a nemesítés különböző fázisaiban 

automatikusan létrehozott (TorzsSzam, TorzsNev) vagy kézileg beírt újabb elnevezései (Fajta, 

Rov). Ugyancsak ebben a táblában kaptak helyet az életforma és fajnév (GH, PGM), valamint a 

fajtabejelentésekre vonatkozó adatok (Orsz, Ceg, stb.) is.  

További témák nyilvántartására létrehozott táblák a genealógiai adatbázisban: 

• Cross - tartalmazza a keresztezésekben részt vevő szülők adatait (MKis, MParc, 

MPAz, MSID, stb.), a létrehozott kombináció genealógiai azonosítóit (CrossPAz, 

CrossSID) és a keresztezés évét (CrossEv) 

• Genes - gének jelenlétére vonatkozó adatok találhatók benne. 

• Pheno - fenotípusos tulajdonságok bejegyzése (pl. kalásztípus, növekedési forma, stb.) 

 

6. ábra. Genealógiai adatbázis tábla és mezőszerkezete 

 

Alapanyagcsere adatbázis (MagPosta.mdb) 

Az alapanyagcserével kapcsolatos témakör, amelynek nyilvántartására a „MagPosta” nevű  
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adatbázist hoztuk létre, három nagy témából tevődik össze. 

• Címlista – ebben a táblában tároljuk az összes küldő és az összes címzett (kül-és 

belföldi) postai, elektronikus postai, telefonos és egyéb elérhetőségi információit. 

• Magk – ebben a táblában kapnak helyet az intézetből kifelé menő forgalomban 

résztvevő genotípusokra vonatkozó lényeges információk, mint pl. az, hogy melyik 

kísérletből származik az anyag (MkTH, MkKis, MkParc, MkAlp), elküldött súly 

(MkSuly), csávázás módja (MkTreated), stb. 

• Mage – táblában vannak az intézetbe beérkező genotípusokra vonatkozó lényeges 

információk. Így az anyag genealógiai azonosítói (MePAz, MeSID), súlya (MeSuly), 

érkezés dátuma (MeDatum), stb. 

 

Génbanki adatbázis (GeneBank.mdb) 

A génbanki nyilvántartás témaköre egyetlen témából áll, a génbankban tárolt anyagok és 

minták adatait tartalmazó „Koll” nevű táblából.  

A tárolt anyagok azonosítására szolgáló azonosítók a KollKis, KollParc. A KollKis tartalma 

egyben utal a tárolás módjára is (hűtő/kollekció). További mezők utalnak az egyes tételek 

származására (ETH, EKis, EParc, EAlp), mennyiségére (Suly/Zacskoszam), pedigréjére (PAz, 

SID), stb. 

 

4.1.4. Táblák közötti kapcsolatok kiépítése 

 

Kulcsok 

A relációs adatbázisok nem egymástól független táblák halmaza, hanem a különböző táblákat 

közös attribútumokkal (oszlopokkal) kötjük össze. Az ilyen oszlopokat kulcsoszlopoknak 

(kulcsmezőknek) nevezzük. A kulcsok azon kívül, hogy lehetővé teszik a táblák összekapcsolását, 

biztosítják hogy a tábla minden rekordja (sora) pontosan azonosítható legyen, tehát a helyes 

táblaszerkezet kialakításához megfelelő (elsődleges) kulcsokat kell készítenünk tábláinkhoz.  

 

4. táblázat. A központi (Alap) tábla egy rekordja 

 

 

A kulcsok készítésénél szem előtt kell tartanunk néhány fontos szempontot: az elsődleges 

kulcs csak egyedi értékeket tartalmazhat, a lehető legkevesebb mezőből kell állnia, nem 

tartalmazhat „Null” értéket, értékeinek egyértelműen és kizárólagosan azonosítaniuk kell a tábla 
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rekordjait és lehetőleg a legjobban írja le a tábla témakörét. A 4. táblázatban (48. old.) sárga színnel 

jelöltük az Alap tábla kulcsmezőit.  

Az öntermékenyülő növények nemesítésénél minden évben több száz család több tízezer 

törzsét vizsgáljuk. Annak érdekében, hogy az adatbázis áttekinthetőbb maradjon az F3-F5 

generációban a fiatal törzseket a központi Alap táblában nem egyenként tartjuk nyilván, hanem a 

családok kapnak egy parcellaszámot (AlapParc) és a családon belüli törzsek számát a sorok száma 

(Sor) mutatja, ily módon az elvetett 150-200.000 genotípus 25-30.000 rekordban jelenik meg.  

Felvételezéskor, adatok bevitelekor viszont szükségünk van arra, hogy minden egyes törzs 

adatait külön nyilvántarthassuk, ezért az adattáblák szerkezetében (Szf, Min, stb.) külön mezőket 

definiáltunk (SzfAlp, MinAlp, 5. ábra, 46. old.), ami a parcellákon belül különbözteti meg a 

törzseket. Az egyes parcellákhoz tartozó alparcellaszámok 1 és a sorok száma (Sor) között 

változhatnak - tehát a 4. táblázatban (48. old.) látható rekordhoz max. 6 alparcella tartozhat.  

Az 5., 6. ábrákon (46., 47. old.) lévő táblák kulcsait úgy emeltük ki, hogy megvastagítottuk 

őket. Így pl. a nemesítési adatbázis központi táblájának kulcsa egy összetett kulcs (két mezőből áll): 

{AlapKis+AlapParc}. Ennek a két mezőnek bármely a táblában előforduló kombinációja a tábla 

összes rekordja (kb. 30.000) között egyetlen egyszer fordul elő. 

A {MIN+20} kulcs azonosítja azt a rekordot, amelynek további oszlopai bővebb 

információkkal szolgálnak a MIN nevű kísérlet 20. sz. parcelláján lévő anyagról. 

Mező meghatározások 

Minden tábla mezőkből áll, amelyek a témát leíró 

jellemzőknek felelnek meg. A mező-meghatározások 

minden részletre kitérően leírják egy mező 

tulajdonságait. Megadásuk fontos, mert növeli a 

mezőszintű és összességében vett adatépséget, segít 

megérteni az adatok jelentését és egyfajta szótárt ad 

adatbázisunk adataihoz. Alapjában véve három 

kategóriára oszthatók: általános jellemzőkre, fizikai 

jellemzőkre és logikai jellemzőkre. 

A 7. ábra baloldali részén láthatjuk a nemesítési 

adatbázis „Alap” tábla „Kod” mezőjének beállításait, a 

jobboldali részén, pedig a kulcsbeállításokat. A „Kod” 

mező szöveges típusú, max. 80 karakter hosszúságú 

7. ábra 
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szöveget tud tárolni, nem kötelező a kitöltése, „Null” hosszt fogad, nem indexelt, stb. Bordó 

keretben láthatók az általános, zöld keretben a fizikai és kék keretben a logikai mezőbeállítások. Az 

összes beállítás felsorolása nélkül annyit jegyzünk meg, hogy ezeket a beállításokat minden 

adatbázis minden táblájának minden mezője esetében megadtuk. 

A kulcs beállításaiból az derül ki, hogy az elsődleges kulcs egy összetett kulcs 

{AlapKis+AlapParc} és az értékek növekvő sorrendjében rendezi a táblát. Elsődleges kulcsot 

minden tábla esetében be kell állítani. 

 

Táblakapcsolatok 

A kulcsoknál említettük, hogy a relációs adatbázis nem egymástól független táblák halmaza, 

hanem az egyik tábla rekordjait valamiképpen össze lehet kötni egy másikéval és így két (vagy 

több) tábla között kapcsolat(ok) építhető(k) ki. A relációs adatbázis valódi előnyeinek jelentős 

részét csak a helyesen és körültekintően meghatározott kapcsolatok alkalmazásával használhatjuk ki 

igazán. Ezek képezik a relációs adatbázis lényeges részét több okból is: 

• összeköttetést teremtenek két vagy több olyan tábla között, amelyek logikailag 

összetartoznak, 

• segítenek ésszerűsíteni a táblák szerkezetét és csökkentik a feleslegesen ismétlődő 

adatok számát, 

• segítségükkel több táblából olvashatunk ki egyszerre adatokat. 

A kapcsolatoknak alapvetően három típusa létezik: egy-egy, egy-sok és sok-sok típusú 

kapcsolatok. A többtáblás adatbázisok szerkezetét megjelenítő ábrákon (5., 6.ábra, 46., 47. old.) 

világosan láthatók a táblákat összekötő kapcsolóvonalak. A vonalak végén lévő (vagy hiányzó) 

jelölésekből láthatjuk, hogy milyen típusú kapcsolattal van dolgunk. Adatbázisaink 

táblakapcsolatainak legnagyobb része egy-sok típusú (1 → ∞) és van néhány egy-egy típusú. 

Utóbbiaknál a kapcsolóvonalak végén nincs jelölés. Beépített sok-sok típusú kapcsolat nincs az 

adatbázisban, de a feldolgozás során egyes programmodulok kezelnek ilyen típusú kapcsolatokat is.  

A 6. ábrán (47. old.) látható „TORZS” és „Genes” táblák között egy-egy típusú kapcsolat áll 

fenn, mert a „TORZS” tábla minden rekordjához a „Genes” táblából pontosan egy rekord tartozik 

és fordítva.  

A 5. ábrán (46. old.) látható „Alap” és „Trms” tábla között egy-sok típusú kapcsolat áll fenn, 

mert egy az Alap táblában lévő anyaghoz tartozhat akár több mért súly is (különböző 

termőhelyekről). 

Sok-sok típusú kapcsolat áll fenn, pl. a nemesítési adatbázis „Alap” táblája és a génbanki 

adatbázis „KOLL” nevű táblája között, de mivel különböző adatbázisokban foglalnak helyet nincs 

közöttük kapcsolóvonal bejelölve. Ebben a kapcsolatban az „Alap” táblában szereplő kísérleti 
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anyagok akár többször is szerepelhetnek különböző génbanki azonosítók alatt hűtőzacskókba 

letéve, mint ahogyan fordítva is, a hűtő egy tétele is szerepelhet az Alap tábla akár több kísérletében 

is. Az ilyen típusú kapcsolatok kiépítése egy harmadik, ún. „kapcsolótábla” bevezetésével történik, 

esetünkben ez egy átmeneti (a művelet idejére felépített) kapcsolótábla lesz, amelyet az eredeti 

táblák elsődleges kulcsaiból állítunk össze és ennek segítségével, feleltetjük meg a két tábla 

rekordjait egymásnak. 

A táblák közötti kapcsolatok kiépítésére elsődleges és idegen kulcsokat használunk. Az idegen 

(külső) kulcs olyan oszlopa (attribútuma) - akár több - egy relációnak, amely egy másik relációban 

kulcsot alkot. A 8. ábrán látható két tábla - a 2005-ös és 2004-es „Alap” táblák - 

összekapcsolásának megvalósítása, a 2005-ös táblában lévő idegen kulcs ({EKis+EParc}, sárgával 

kiemelt) segítségével. A két mező tartalma {B+4136} az előző évi táblában (Adat2004) elsődleges 

kulcsként szerepelt. Hasonló módon kapcsolható be, pl. a genealógiai („TORZS”) tábla egy másik 

({PAz+SID} - kékkel kiemelt) idegen kulcs segítségével. 

 

8. ábra. Táblák összekapcsolása 

 

4.1.5. Normalizálás, redundancia megszűntetése 

 

Miután elkészültünk a kezdeti táblaszerkezettel, és kialakítottuk az adatmodellnek megfelelő 

kapcsolatokat, következett az adatbázisok normalizálása annak érdekében, hogy a relációs 

táblázatokban helyet foglaló adatok stabil struktúrát biztosítsanak, melyeken a műveleteket 

hatékonyan lehet végezni, és módosításuk egyszerűen és konzisztensen elvégezhető legyen. 

A normál formák előállítása során alapvetően a különböző típusú (teljes, nem teljes, tranzitív) 

funkcionális függőségek, valamint a relációkulcs vagy elsődlegeskulcs fogalmait használjuk fel. Az 

adatok közötti funkcionális függőségek az adatok természetéből következnek, nekünk csak fel kell 

ismerni ezeket a törvényszerűségeket. Adatok között akkor áll fenn funkcionális függőség, ha egy 

vagy több adat konkrét értékéből más adatok egyértelműen következnek, pl. a 4. táblázat (48. old.) 

sárgával kiemelt {MIN+20}-ból egyértelműen következnek a zölddel kiemelt értékek.  
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Azok az attribútumok (oszlopok) a táblában, amelyek csak a kulcstól függnek, (a részeitől 

nem) teljes függőségben vannak a kulccsal. 

 A „Trms” táblában az egyes ismétlések terméseredményei teljes függőségben vannak a 

kulccsal {TH+Kis+Parc}, mert szükség van a kulcsban szereplő termőhely (TH), kísérlet (Kis) és 

parcella (Parc) ismeretére ahhoz, hogy egyértelműen elhelyezhessük az adatstruktúrában a mért 

súlyokat (9. a. ábra). 

 

 

 

 

9. ábra. Teljes, Nem Teljes és Tranzitív függőségek 

 

Nem teljes függőségről akkor beszélünk, ha egy adat nem a teljes kulcstól, hanem annak csak 

egy részétől függ: pl. egy kísérlet termésátlaga (Átlag) a {TH+Kis+Parc} kulcs (csak) egy részétől 

(TH, Kis) függ (9. a. ábra).  

Tranzitív függőségről akkor beszélünk, ha egy adat nem csupán a reláció elsődleges kulcsától 

függ teljesen, hanem egy másik attribútummal (oszloppal) is teljes függőségi viszonyban áll. Az 

üvegházi kísérletek {UH106+30}-on nyilvántartott keresztezési anyaga egyértelműen utal, pl. az 

(UH106SZ, 5) anyai szülőre és az évre, vagyis ha ismerjük a {CrossKis+CrossParc} azonosítót, 

akkor egyértelműen tudjuk, hogy melyik MKis, MParc és CrossYear-ről van szó, ez a három adat 

pedig egyértelműen utal az (MPAz, MSID) által meghatározott törzsre (9. ábra b).  

Amint azt az irodalmi bevezetésben láttuk, a normalizálással tulajdonképpen kiszűrjük az 

ismétlődő adatokat (redundanciát szüntetünk meg). Ellenőrzött módon, a hatékonyság növelése 
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érdekében azonban eltérhetünk ettől a gyakorlattól. Sűrűn együtt szükséges adatokat tárolhatunk 

egy relációban, pl. egy fagyasztási kísérlet (FAGY2006) adatainak statisztikai kiértékelése után, a 

kapott eredményeket nemcsak a FAGY2006 kísérlet genotípusai mellé írjuk be, hanem a vele 

párhuzamos nemesítési alapkísérletek (C, D, stb.) megfelelő genotípusai mellé is, a gyorsabb 

visszakeresés és együttes megjelenítés érdekében. A teljes információs rendszer összefoglaló blokk 

diagramját láthatjuk a 10. ábrán.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra. Az információs rendszer összefoglaló blokk diagramja 

 

Szürkével emeltük ki az évről-évre létrejövő nemesítési adatbázisok sorából az aktuális és a 

következő évi adatbázist - Ev1 és Ev2. Tartalmazzák a jelen évre vonatkozó összes szükséges 

információt (szántóföldi megfigyelési adatokat, minőségi laboratóriumban végzett vizsgálatok 

eredményeit, fagy-és rezisztenciakísérletek adatait) megfelelő adattáblákba szétválogatva (5. ábra, 

46. old.). Ezeknek az adatoknak a rögzítése az aktuális évi nemesítési adatbázisokkal végzett 

fontosabb tevékenységek záró eseménye, utána gyakorlatilag ezek az adatbázisok nem bővülnek 

jelentősen, de természetesen mindig elérhetők maradnak a több évet átfogó lekérdezések és egyéb 

tevékenységek számára.  

Sárgászöld színű blokkok jelzik a nemesítési adatbázisok köré épülő egyéb 

adatnyilvántartásokat: genealógiai → Genealógia, alapanyagcsere → Magküldés; génbanki → 

Génbank; pedigrébontás → GenAnal. Ezek alapvetően abban különböznek a nemesítési 

adatbázisoktól, hogy nem évente létrejövő adatbázisok, hanem miután egyszer létrehoztuk őket, 
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folyamatosan bővítjük az újabb adatokkal. A későbbiekben részletesen fogjuk tárgyalni a hozzájuk 

fűződő adatszerkezeteket és szervezési tevékenységeket. 

 Kék színnel jelöltük az automata adatgyűjtő eszközöket, amelyekről az adatok közvetlenül 

jutnak az adatbázisokba: digitális mérlegek, parcellakombájnokon elhelyezett adatgyűjtők, 

számítógéphez csatlakoztatható minőségvizsgáló készülékek. Ugyancsak kékkel jelöltük a kézi 

adatgyűjtő eszközöket is: szántóföldi megfigyelési fájlok, egyéb laboratóriumi eszközök (pl. 

Glutomatic 2200).  

Zöld színű blokkok mutatják a beépített statisztikai csomagot → Helyi Statisztika és a 

kapcsolat lehetőségét más statisztikai csomagokkal →  Statisztikai Csomag. 

Sárga dokumentum szimbólumok jelzik a kísérletekről előre definiált (beépített), valamint 

rugalmasan változtatható szerkezetű - a nemesítési adatbázisokban rendelkezésre álló adatok 

alapján nyomtatott - vetésjegyzékeket, megfigyelő füzeteket és kimutatásokat. 

A barnával jelölt blokk jelöli a kapcsolat lehetőségét külső adatbázisokkal. 

A blokkokat összekötő piros nyilak jelzik az adatnyilvántartások közötti kapcsolatokat, az 

adatmozgások irányát - a nyilak szerepét jelző feliratok, pedig a főbb tevékenységekre és az érintett 

adatnyilvántartásokra vonatkoznak. Ezek gyakorlatilag a 4.3. alfejezetben bemutatásra kerülő 

nemesítési és azzal kapcsolatos tevékenységeket szervező főbb programmodulok. 

 

4.1.6. Fizikai adatbázisok létrehozása és feltöltése adatokkal 

 

Az üres adatbázis struktúrák létrehozása és a struktúrákban helyet foglaló adattáblák feltöltése 

adatelemekkel a Breeder programtárában erre a célra kialakított két eszköz segítségével történik.  

A Breeder keretalkalmazás „Applications” menüjének „Create Structure” menüpontja segít 

létrehozni a kívánt ACCESS adatbázist. A menüpont rendelkezésünkre állítja azokat az eszközöket, 

amelyekkel az adatbázis, táblák, mezők, mező beállítások, elsődleges kulcs, táblák közötti 

kapcsolatok elkészíthetők, azaz létrehozható egy új adatstruktúra összes lényeges eleme. A 

létrehozott struktúrát később bármikor módunkban áll rugalmasan változtatni: hozzáadhatunk, 

törölhetünk, módosíthatunk: táblát, mezőt, mezőbeállítást, indexet.  

A táblák feltöltése valós adatokkal a „Data” menü „Automatic Data Input” menüpontjában 

megjeleníthető párbeszédablak segítségével történik. Ez az a menüpont, amelynek révén külső 

adatfájlokból (dBase, Excel), lehetőségünk nyílik korábbi adatainkat, átemelni újonnan elkészített 

adatbázisunkba. A 11. ábrán (55. old.) látható a „6WWEERYT.xls” nevű megnyitott Excel 

forrásfájl, amelynek "Munka1” nevű munkalapján lévő kísérletet beemeljük a cél adatnyilvántartás 

(Adat2007.mdb) „Alap” táblájába. Ahhoz, hogy a megfelelő adatok a forrásfájlból a céladatbázis 

megfelelő oszlopaiba kerüljenek, meg kell adnunk a kulcsmezőket úgy a forrás, mint a cél adat-
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állományokra vonatkozóan: „Select For” kapcsoló „Connection” állásba, majd a bal- és jobboldali 

„Fields” listákra kattintva összepárosítjuk a megfelelő kulcsmezőket. 

 Hasonló módon rendezzük össze az átviendő adatmezőket is, a különbség annyi, hogy a 

kapcsoló most a „Fields” állásba álljon. Az átvitelben résztvevő oszlop-listák összeállítása után a 

„GO” gombra való kattintással az adatsorok egymás után íródnak át a cél-adatbázisba úgy, hogy a 

„Selected Fields” keret 

baloldali listájában lévő 

oszlopok tartalma a 

megfelelő céladatbázis 

oszlopaiba (jobboldali lista) 

íródnak. Figyelnünk kell 

arra, hogy a forrás és cél 

adatállományok társított 

mezői ugyanolyan típusúak 

legyenek, a kulcsmezők ne 

tartalmazzanak „Null” 

értéket. Amennyiben nem a 

teljes kísérletet akarjuk átvinni, szűkíthetünk parcella intervallumra a „Plot (from : to)” beállítások 

segítségével. 

 

4.2. Genealógiai modul 

 

A nemesítési információs rendszer adatnyilvántartásának egyik sarkalatos pontja a genealógiai 

adatok konzisztens, rugalmas, naprakész tárolásának biztosítása. Érthető, hogy a korábbi 

adatnyilvántartó („flat”) fájlok strukturálásának kiemelt feladata volt a genealógiai adatok egyetlen 

önálló adatbázisban történő elkülönítése - különös tekintettel az elnevezések és a köztük fennálló 

kapcsolatok nagy számára.  

A megvalósítandó feladat fontosságáról és méreteiről képet kapunk, ha figyelembe vesszük 

azt, hogy egy nagyobb nemesítési programban évente 100-200.000 törzset vetnek el és az 12. ábra 

(56. old.) tanúsága szerint a sikeres kombinációk egy éven belül akár több százszor is 

előfordulhatnak különböző helyeken, többéves áttekintésben pedig akár ezernél is többször. Ez az 

eset gyakori a fiatal nemzedékekben, ahol sok testvértörzs tesztelése folyik, vagy a későbbi 

generációkban, amikor a fajtafenntartó kísérletek miatt alakul ki hasonló helyzet. A helyzetet 

tovább bonyolítja, hogy a kombinációkon belül létrejött új testvértörzsek a nemesítés adott 

szakaszában új elnevezéseket is kaphatnak (fajtajelölt, fajta).  

11. ábra. Adatbázisok feltöltése adatokkal
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12. ábra. Egy sikeres kombináció előfordulása a martonvásári nemesítési adatbázisban 

Belátható, hogy egy nem strukturált adatnyilvántartás esetében bármilyen változtatás (pl. 

elnevezésekben) kilátástalan vállalkozás, amint lehetetlen együttlátni az összetartozó (testvér) 

törzseket és egységes írásmódot is nehéz bevezetni. Pontos, konzisztens, rugalmas, naprakész 

pedigré nyilvántartás létrehozásakor alapelvünk az volt, hogy minden genotípus csak egyszer, egy 

központi nyilvántartásban szerepelhet, és a genotípusra vonatkozó információk innen csatolhatók a 

különböző évek vagy kísérletek nyilvántartásaihoz. Ezen az alapon hoztuk létre a 4.1.3. pontban (6. 

ábra, 47. old) már említett adatszerkezetet, amelynek központi része a genotípusonként 

nyilvántartott pedigré adatokat tartalmazó „TORZS” és „Ped” táblák. Később ezt az adatszerkezetet 

az időközben felmerült igények nyomán újabb táblákkal bővítettük. 

A 5. táblázat (57. old.) felsorolja a „TORZS” tábla mezőit és értelmezi tartalmukat az MV-VILMA 

búzafajta példáján keresztül. A fajta pedigréje: „F797/MV08-82//MV15” a Ped táblában található.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eltérő kombinációkat egy egyedi pedigré-azonosító - PAz - azonosítja. Pedigré azonosítója 

van minden keresztezési kombinációnak, és minden olyan genotípusnak is, melynek csak neve vagy 

kódszáma ismert, de pedigréje nem. Az azonos keresztezési kombinációból származó testvértörzsek 

pedigréje, így pedigré azonosítója (PAz) azonos, azonban megkülönbözteti őket egy testvér-

azonosító szám - a SID (Sister Identification Number). Fontos szerepe van a {PAz+SID} 

mezőpárosnak, mert egyértelműen azonosítja a keresztezési kombinációt és azon belül a konkrét 

törzset. 
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4.2.1. Testvértörzsek kezelése 

 

Nehéz feladatot jelentett az azonos származású törzsek egymástól megkülönböztethető formában 

történő összevonása a közös származást meghatározó genealógiai azonosítók (PAz) alá. Az 

adatstruktúra szintjén erre a célra terveztük a „TORZS” tábla testvér azonosító (SID) mezőjét. 

 

  5. táblázat. Pedigré adatok és ahhoz kapcsolódó információk 

          Mezőnév  Érték    Megjegyzés   

1. PGM:  BW     Faj (búza) 

2. GH:  W    Életforma (őszi) 

3. PAz:  25888     Pedigré-azonosító szám 

4. SID: 4     Törzs-azonosító szám 

5. TorzsSzam: B-4505-90    Törzs jele 

6. TorzsNev: MV06-92    Törzsnév 

7. Fajta:  MV-VILMA    Fajtanév 

8. Rov:  VILMA   Fajtanév rövidítése 

9. PedAkt:  MV-VILMA   Legmagasabb szintű elnevezés 

10. Orsz:  Magyarország   Származási ország 

11. Ceg:  Martonvásár   Nemesítő intézet 

12. Reg:  1994    Állami elismerés éve 

13. Canc:  2005     Állami elismerés visszavonása 

 

Az eddigi műveleteket egyszerűbb-bonyolultabb adatbázis-kezelő funkciók segítségével meg 

tudtuk oldani, a testvértörzsek felderítéséhez viszont szükség volt egy programozott algoritmusra 

(Kuti és Láng, nem publikált), egy konkrét ”felderítő-nyomozó” programra.  

A programba épített algoritmus adott év adott kísérleti tervét - mondjuk „B” - veszi alapul, és 

minden törzs sorsát végigköveti a szelekciótól a fajtaminősítésig (vagy a törzs selejtezéséig). A 

törzsek sorsának követése az egymást követő években az adatstruktúra 4.1.4. alfejezetének 

Táblakapcsolatok alpontjában (8. ábra, 51. old.) leírt táblakapcsoló mezők {EKis+EParc} 

módszerével volt lehetséges. Ennek a nagyon hasznos programnak a működését illusztrálja a 13. 

ábra (59. old.).  

A program legfontosabb feladata a kiválasztott kísérlet, kiválasztott genotípusainak testvér 

azonosítókat létrehozni, amellyel a későbbiekben egyedileg lehet majd rájuk hivatkozni. Az 

azonosító létrehozása a PedTorzs adatbázis „TORZS” táblájában kezdődik, ahol a feldolgozás alatt 

álló törzs pedigré azonosító száma („PAz”) alatt létrehozunk egy új testvér azonosítót („SID”) - 
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eggyel nagyobb számút, mint a létező legnagyobb. A testvér azonosítónak létezik egy 

automatikusan előállított - a nemesítő számára jobban olvasható (szöveges) változata is -, ezt a 

„TORZS” tábla „TorzsSzam” mezője fogja tartalmazni. Az ábrán látható a „TORZS” táblában 

létrehozott új bejegyzés: 38200/6-os törzs, mellette a szöveges törzsazonosító („B-66-87”).  

A helyes hivatkozás megőrzése érdekében az újonnan kreált testvér azonosítóval (szám) 

frissítjük az „Alap” táblában az aktuális törzs „SID” nevű oszlopát egyrészt, másrészt 

gondoskodnunk kell arról, hogy az aktuális törzsből, mint gyökérből kiinduló és fastruktúraszerűen 

elágazó összes további utód esetében is ugyanezt megtegyük! A célprogram logikáját követve 

végigjárjuk a („B  -  66”) törzs főbb állomásait és számba vesszük azokat a körülményeket, amelyek 

között új információ generálódik - a megjelenítésben a 13. ábra (59. old.) segít.  

A kiválasztott törzs útját a program úgy rekonstruálja, hogy minden következő évben 

megvizsgálja az összes rekord (teljes tenyészanyag) {EKis+EParc} mezőit és, amely rekordok 

genealógiai azonosítójában egyezőséget talál a kiindulási törzzsel/törzsekkel azoknak megjegyzi a 

kísérlet azonosítóját {Kis+Parc}, majd pedig ezekkel lép tovább a következő évre és ismétlődik a 

ciklus. A nem releváns utak bejárásának megakadályozására kiszűrtünk bizonyos típusú 

kísérletekbe történő belépéseket: „A”, „B”, „CB*”, „HB*”, „POL*”, „LH”, „SR”, „LR”. Amikor a 

program olyan hibát, inkonzisztenciát észlel, amely megakadályozza a további elemzést, akkor 

beszünteti az aktuális törzs feldolgozását és egy erre utaló üzenetet helyez el egy szöveges 

hibanaplóba („NewSID.log”). Ez az eset áll fenn, ha pl. egy következő adatbázisra váltás során egy 

törzsnek megszűnik vagy megváltozik a „PGM”-je.  

Már említettük a program fő célkitűzését: minden törzset egyedi azonosítóval ellátni. A 

testvérek esetében viszont a szétszórtan elhelyezkedő genotípusokat új azonosítóik ugyanazon 

„PAz” alá helyeznek, egyben tehát a testvértörzsek összegyűjtése is megtörténik. A ”B  -  70” törzs 

ugyanazzal a pedigrével rendelkezik, mint a ”B  -  66”, ezért amikor elkezdődik a feldolgozása, és 

sor kerül a testvér azonosítók létrehozására, akkor a program ugyanazon pedigré-azonosító (PAz = 

38.200) alá helyezi mindkettőt, az utóbbi testvér-azonosítója, pedig a  soron következő „7”-es lesz. 

A programban elhelyezett nyomon követést kiegészítettük egy olyan konzisztencia ellenőrző 

funkcióval, amely teljesen illeszkedik az alaplogikához. A 13. ábrán (59. old.) látható példa 

esetében észrevehetjük, hogy az 1990-es „C3 - 21”-es kísérleti parcellán lévő törzsből származó, 

1991-es kísérleti anyagoknak nem egyöntetű a genealógiai megnevezése, azaz megjelennek új 

törzsnevek {SZAP - 696; SZAP - 697; KER1 - 8} és egy elírt pedigré {TA - 6142} is.  

Zöld és lila színnel jelöltük az eredetitől különböző pedigré-azonosítók {13022; 12794} alatt 

megjelenő új törzsneveket, ilyen esetben mindig a megfelelő „PAz”-hoz tartozó „TorzsSzam” 

mezőbe feljegyezzük (vagy felülírjuk) az igazi testvér azonosítót. 
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Később látni fogjuk, hogyan lehet egy karbantartó program („Merge”) segítségével az így 

megjegyzett törzseket visszakeresni, és ahol a helyük van, közös pedigré-azonosító alá összevonni 

őket. Abban az esetben, amikor a törzs valamelyik leszármazottjának kombinációneve tér el az 

13. ábra. Testvértörzsek azonosítása programozott algoritmussal 
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eredetitől, akkor a két kombináció előfordulásának hivatkozásaival az ábra alján látható tartalmú 

bejegyzést írunk a hibanaplóba, ezzel is az utólagos javítások lehetőségét biztosítjuk. 

 

4.2.2. A genealógiai adatok karbantartása 

 

A genealógiai adatok konzisztenciáját sohasem tekinthetjük véglegesnek, de a genealógiai 

adatok és az alaptáblák kapcsolatának konzisztenciáját sem. Százezres nagyságrendű nyilvántartás 

esetében nem ritkák a feldolgozás közben előforduló hibák és a beérkező anyagok megnevezései 

sem mindig egységesek. A genealógiai adatbázissal összefüggő hibajelenségek karbantartására 

szervizprogramokat készítettünk.  

A duplikátumok és a többszörös elnevezések megszüntetésének alapvető eszközei a Breeder-

ben a „Genealogy” menüből meghívható „Duplicates” és „Simple Merge” nevű karbantartó 

funkciók. Mindkét funkció a megnyitott genealógiai adatbázisból kiszűrt, eltérő pedigré-azonosítók 

alatt szereplő ugyanazon genotípusok, összevonását hajtja végre.  

Az 14. ábrán (61. old.) látható „Duplicates” funkció esetében egy lenyíló ablakban meg kell 

adnunk, hogy a genotípus mely elnevezését vegye alapul az egyezőségek keresésekor. A sárga 

színű rácsban sorra megjeleníthető az összes olyan genotípus csoport, amelyben a pedigré-

azonosítók egymástól különböznek, viszont valamilyen tulajdonság (törzsnév / fajtanév / rövidítés / 

törzsszám / pedigré) egyezik - a példában a törzsszámok ugyanazok. A sárga rács tartalma 

automatikusan megjelenik a zöld színű rácsba is, ahol még módosíthatjuk az összevonandó 

genotípusok listáját (törölhetünk belőle). Az összevonás a zöld színű rácsban lévő genotípusokat a 

fehér színű rácsban (Target content - kézzel is módosítható!) látható tartalomra egységesíti. A 

„Go Merge!”-re kattintva nem csak a pedigré nyilvántartás lesz naprakész, hanem az új genotípus 

azonosítók valamennyi (éves) nyilvántartásban automatikusan megjelennek. A jobb felső lenyíló 

lista címsorában olvasható, hogy példánk esetében a legutóbbi 18 év adatbázisaiban lesznek 

frissítve az érintett hivatkozások.  

Összehasonlítva a 13. és a 14. ábrát (59., 61. old.) látható, hogy a testvértörzseket felderítő 

funkció együtt tud működni a „Duplicates” funkcióval. Az előbbi megtalálta a „B-66-87” jelű 

törzset különböző pedigré-azonosítók alatt utóbbi, pedig egységesíti a törzs eltérő megnevezéseit.  

A „Simple Merge” működése nagymértékben hasonlít az előbbi funkcióhoz, a különbség 

közöttük az, hogy utóbbi nemcsak a duplikátumokat, hanem a teljes törzs adatnyilvántartást 

rendelkezésünkre bocsátja annak kiválasztására, hogy mely genotípusokat vonjuk össze. Akkor van 

szükség a használatára, ha nyilvánvalóvá válik, hogy két genotípus azonos, viszont különálló 

neveken és azonosító számokon voltak nyilvántartva - kiválóan alkalmas, pl. a „Hibanapló” 

bejegyzéseinek orvoslására. 
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14. ábra. Duplikátumok és többszörös elnevezések megszüntetése 

 

A pedigré nyilvántartás és az éves adatnyilvántartások között fennálló hivatkozások 

karbantartására további eszközök találhatók a Breeder-ben. A két legfontosabb a „Genealogy” 

menü „Purge PAz-SID” almenüjében található, ezek nem annyira bonyolult funkciók, mint inkább 

időigényesek. 

Gyakran előfordul, hogy feleslegesen (tévesen) hozunk létre törzs-azonosítókat, pedigré 

bejegyzéseket vagy minden rájuk való hivatkozás megszűnik idővel. Az első funkció segítségével 

az „élő” {PAz+SID} azonosítókat ellenőrizhetjük. A program végighalad a „TORZS” tábla összes 

bejegyzésén és egyenként megvizsgálja van-e erre való hivatkozás bármelyik éves 

adatnyilvántartásból - amennyiben nincs ilyen, felajánlja a bejegyzés törlését. 

Ritkábban előforduló eset, de bekövetkezhet, hogy egy kísérleti terv valamelyik genotípusának 

nem létező genealógiai hivatkozása van. A program ezt úgy ellenőrzi, hogy végighalad a 

kiválasztott (összes) éves adatnyilvántartáson és minden genotípus {PAz+SID} azonosítójának 

meglétét ellenőrzi a pedigré nyilvántartásban. Ha nem talál ilyet, akkor a "Purge.txt" nevű 

hibafájlba megjegyzi az azonosítót és a felhasználó ennek alapján, helyreállíthatja a sérült 

hivatkozási integritást. 
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4.3. Nemesítési tevékenységeket szervező programmodulok 

 

Az irodalmi áttekintésben (2.2.2.) láthattuk, hogy az adatstruktúra az alkalmazások passzív 

eleme, ahhoz hogy ezek az adatok felhasználhatóvá váljanak, kell egy algoritmus, egy program, 

mellyel ezek az adatok, információk életre kelthetők. A nemesítés során keletkező adatok 

kezelésére, új adatstruktúrák létrehozására, a nemesítés körébe tartozó tevékenységek szervezésére, 

szabványosítására, különféle döntések előkészítésére alkalmazáscsomagot (Breeder) fejlesztettünk 

ki.  

Az alkalmazáscsomag keretbe foglalja és egy egységes felületet ad az esetenként akár önállóan 

is futtatható programmoduloknak. Az egyes modulok alapvetően egy-egy specifikus tevékenység 

teljes körű szervezését végzik, elérhetővé téve a felhasználó számára az aktuális szolgáltatást. A 

különböző modulokat összefogó egységes keret tartalmaz menüket, almenüket és egy gyorsindító 

eszköztárat. Fontos vagy sűrűbben használatos tevékenységekhez tartozó programmodulok 

meghívása a gyorsindító eszköztár gombjaihoz is hozzá van rendelve, a többi programmodul 

indítása a megfelelő menü-és almenüpontokból lehetséges. A különböző menüpontok egy-egy 

logikailag összefüggő témakört képviselnek, bennük az egyes menüpontoknak megfelelő témákkal. 

Vannak általános beállításokat, szolgáltatásokat tartalmazó menüpontok, amelyeket az egymástól 

eltérő programmodulok egyformán igénybe vesznek. Létezik egy speciális témakör: az általános 

adat-visszakereső és megjelenítő modul. Végül megemlítünk néhány speciális funkciót, mint pl. új 

adatstruktúra létrehozása, meglévő módosítása, meglévő kísérletekből párhuzamos vizsgálatok 

céljára másolat készítése, stb. 

Az adatokkal való munka során ritkán fordul elő olyan helyzet, amikor a teljes tenyészanyagra 

(kb. 30.000 rekord) szükség van a képernyőn. Az esetek túlnyomó többségében egy bizonyos 

kísérlettel, kísérletcsoporttal, vagy általunk felállított kritérium(ok) alapján meghatározott 

válogatással dolgozunk. Szükségünk van tehát egy könnyen kezelhető eszközre, amelynek 

segítségével akár több tábla adataiból is könnyedén összeállíthatunk teljes körű szűkítéseket ún. 

„lekérdezéseket”, amelyekkel kiszolgáljuk a különböző tevékenységek (helyzetek) pillanatnyi 

adatigényeit. Ez a fontos funkció a „Query” menüben található és megvalósítása a programozási 

eszközbe (Visual Basic) épített, beágyazott SQL használatával történik.  

A 15. ábrán (63. old.) látható az SQL helye és megérthető a szerepe abban a - napjában akár 

több ezerszer is ismétlődő - ciklusban, amely egy konkrét feladat megfogalmazásával kezdődik és 

15. az eredmények megjelenítésével ér véget. Amikor pontosan tudjuk, hogy mire szeretnénk 

választ kapni a rendszertől (feladat), a „Query” funkció segít abban, hogy a képernyőn közérthetően 
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és egyszerűen megfogalmazhassuk azokat a feltételeket (feltételek beállítása), amelyek teljesülése 

várhatóan a kívánt eredményhez vezet.  

Az „Eredmények megjelenítése” gombra kattintva az alkalmazás először a beállításokat egy 

formális (SQL) nyelven megfogalmazott parancsra (parancs sorozatra) fordítja a háttérben, majd 

továbbítja a fizikai adatbázissal kapcsolatban álló adatbázis-kezelőhöz. Az utasításban szereplő 

feltételek figyelembe vételével az adatbázis-kezelő a fizikai adatbázisból leválogatja az adatszettet, 

a kapott eredményt pedig továbbítja a Query modul felé, amely azt a felhasználó számára láthatóvá 

teszi (eredmény). 

 

 

 

 

 

 

15. ábra. Az SQL helye és szerepe azt adatbázis lekérdezésekben  

 

Egy-egy lekérdezés beállításait a „Breeder.inf” információs fájlba menthetjük. Ez a fájl 

azonban ennél sokkal több hasznos információt tartalmaz, olyan beállításokat is, amelyekkel az 

egyes felhasználók testreszabhatják munkakörnyezetüket. Sokrétű tevékenységük során a 

felhasználók (nemesítők, technikusok) különböző hálózati és lokális mappákban elhelyezkedő 

forrás- és céladatbázissal, különféle programbeállításokkal, előre elkészített képletekkel dolgoznak. 

Ezek a beállítások a gyakrabban használt programmodulok esetében automatikusan beíródnak az 

információs fájlba, így a következő indításkor az egyes programmodulok ezekből az információkból 

visszaállítják az utoljára használt környezetet. 
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4.3.1. Keresztezés 

 

A nemesítési program sikerét a megfelelően megválasztott kiindulási anyag alapozza meg. Új, 

minőségileg jobb paraméterekkel rendelkező fajták előállításának hagyományos módja a 

keresztezés. Ennek a nemesítői tevékenységnek a megszervezésében és adatkezelésében nyújt 

segítséget a „Crossing” (keresztezési) modul. 

A modul elindítása után az 16. ábrán látható párbeszédablak jelenik meg. Amennyiben 

munkánknak már volt előzménye, akkor a legutóbb használt alapbeállítások jelennek meg, 

ellenkező esetben ki kell választanunk a forrásadatbázist, céladatbázist. Induláskor automatikusan 

láthatóvá válik az adatbázisban lévő teljes tenyészanyag, úgy a „Female” (anyák), mint a „Male” 

(apák) rácsban. A teljes tenyészanyagból - vagy a Query-vel célszerűen leszűkített részéből - 

válogathatjuk ki az egymással keresztezni kívánt genotípusokat: az 16. ábrán látható, hogy a 

kiválasztás eredményeként három anyát és két apát jelöltünk meg.  

Mielőtt elindítanánk a keresztezési terv végrehajtását, hogy létrehozzuk az új kombinációkat, 

meg kell adnunk a keresztezési kísérlet nevét („New Experiment”), fel kell tüntetnünk a keresztezés 

célját („Aim of Crossing”), be kell állítanunk az életformát („GH”) és a fajt („PGM”). 

 

16. ábra. Keresztezési programmodul 
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Indítás után a programmodul ellenőrzi a fentebb említett beállítások meglétét, majd megkeresi, 

hogy a céladatbázis keresztezési kísérletében melyik a legnagyobb parcellaszám és onnan folytatja a 

számozást. Következő lépésben megszerkeszti az új pedigréket - a Purdy -féle jelölési módszer 

alapján - és új azonosítószámok alatt (TorzsPAz, TorzsSID) bejegyzi őket a genealógiai adatbázis 

„TORZS” táblájába (6. táblázat) néhány kiegészítő adat társaságában (PedAkt melletti zöld 

oszlopok). Az új kombinációk létrehozásakor a fajtanévvel szemben (MV-SUBA) előnyben 

részesíti a rövidítéseket (SUBA) és ha a létrehozandó kombinácó már megvan a genealógiai 

táblákban, rákérdez, hogy ismételten létre akarjuk-e hozni a szóban forgó kombinációt. A 

rendelkezésre álló genealógiai azonosítók birtokában a program létrehozza a keresztezési tervet (új 

kísérlet) a kiválasztott céladatbázisban (7. táblázat), ennél előbb azonban létrehozza még a szelekció 

történetét rögzítő - „Kod” - információt.  

 

6. táblázat. Keresztezés során létrehozott új pedigrék bejegyzése a pedigré adatbázisba 

 

Kezdetben a „Kod” mező tartalmazza a keresztezés helyének rövidítését (MV), a keresztezés 

évét (07), célját (Y) és egy az aktuális évre vonatkozó keresztezési számot. Ez a szám 

szekvenciálisan növekszik minden újabb keresztezés létrejöttével. Ez az információ évről-évre 

automatikusan kiegészül a szelekcióra vonatkozó újabb adatokkal. A füzetekben vagy címkéken 

megjelenő rövid kódból minden genotípusra vonatkozóan látható, hogy a keresztezés mikor és 

milyen célból történt, és az azt követő években a populáció vagy törzs milyen kísérletekben 

szerepelt. 

 

7. táblázat. Új keresztezési terv létrehozása a céladatbázis ALAP táblájában 
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A későbbi áttekintések és a keresztezési listák nyomtatásához szükséges adatok tárolása 

céljából, a program rögzíti a keresztezésekre vonatkozó legfontosabb adatokat a genealógiai 

adatbázis „Cross” nevű táblájába. A példánkban szereplő (16. ábra, 64. old.) keresztezés adatait, 

rögzítő táblarészletet láthatjuk a 8. táblázaton.  

 

8. táblázat. Keresztezési adatok rögzítése a genealógiai adatbázis Cross táblájába 

Ezzel a művelettel tulajdonképpen rögzítésre kerül az összes fontos adat, amely a 

keresztezések kapcsán fölmerül. Jóllehet újabb adatokat nem hoz létre és meglévőket, sem változtat 

meg, mégis fontos megemlíteni a keresztezési modul azon szolgáltatását, amely lehetővé teszi a 

keresztezési listák előállítását, nyomtatását. 

A funkciót a keresztezési párbeszédablak (16. ábra, 64. old.) „Crossing List” nevű gombjára 

kattintva érhetjük el és mindössze annak a keresztezési tervnek (kísérletnek) a nevét kell 

megadnunk, amelyre vonatkozóan szeretnénk ezt a listát megjelentetni. Kérésünkre a Mellékletek 7. 

táblázatában látható szerkezetű lista készül el. Zöld, sárga és kék színekkel kiemelve láthatók az 

„UHI07” néven azonosított keresztezési terv néhány specifikus adata, az anyai szülők valamint az 

apai szülők. A fehéren maradt mezők tulajdonképpen a keresztezési anyagokat előkészítő 

technikusok számára vannak fenntartva - ezeket egyfajta „megfigyelő füzetként” használhatják, 

ahová be lehet írni az előkészítés során végzett tevékenységekkel kapcsolatos adatokat (kasztrálás, 

porzás dátumát, kalászok, szemek számát). Fontos részei még ennek a listának az anyai és a 

beporzó összesítők. Főleg egy nagyobb (több száz genotípust tartalmazó) keresztezési terv esetében 

lehet hasznos az a két kis táblázat, amelyekben megtaláljuk, hogy a szülőket honnan kell elővenni 

{Kis+Parc} és azt, hogy melyik szülő hányszor szerepel összesen az adott keresztezési tervben 

(Mellékletek 7. táblázat, 3. oszlop). 

 

4.3.2. Szelekció 

 

A szelekciós programmal az új kísérletek vetésterve készíthető el. A vetéstervekben a kijelölt 

genotípusok zöme az előző évi adatbázisból származik, de bármelyik korábbi év adatbázisából, 

génbankból, alapanyagcsere nyilvántartásból is lehetőség van genotípusokat hozzáadni az új 

kísérletekhez. Tekintettel arra, hogy egy fontos funkcióról van szó, a szelekció szervezése és 
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adatkezelése az alkalmazáscsomag gyorsindító menüjéből is elérhető. A szelekció során 

tulajdonképpen létrehozzuk a következő évi kísérletek adatbázisában azt a rögzített, elsősorban a 

genotípus jellemzőit, tartalmazó profilt, amely köré kapcsolódnak a mérési adatokat tartalmazó 

táblák (5. ábra, 46. old.).  

 

A szelekciós adatszerkezet 

A szelekciós műveletek által érintett adatszerkezet elsősorban a forrás és a cél adatbázisok 

központi tábláinak mezői, amelynek egy részletét láthatjuk az 17. ábrán. Az AlapKis és AlapParc 

mezők az „Alap” tábla minden sorában más és más értékeket vesznek fel, így ez a két mező együtt 

és egyedileg azonosítja a genotípusokat a tenyészanyagban.  

Annak azonosítására, hogy egy genotípus az előző évben hol szerepelt 4 mezőt használunk 

[ETH, EKis, EParc, EAlp]. Azért kettővel többet, mert a kiválasztott és továbbszelektált anyagok 

esetében már tudni lehet (és kell), hogy melyik termőhelyről származik, a többsorosan elvetett 

anyagok esetében pedig azt is meg kell mondanunk, hogy pontosan hányadik sorból vittük tovább.  

A további mezők közül a „Kod” mezőről a keresztezések kapcsán (4.2.1.) már szóltunk, a [Sor, 

AlapKT, EKisEv, Ev] mezők pedig értelemszerűen az elvetett sorok számát (kalászutódsoros 

kísérletek esetében), a kalásztípust, az előző kísérlet évét, és az aktuális kísérlet évet jelölik. A 

genealógiai adatbázisban lévő pedigré bejegyzéshez az „ALAP” tábla egy genotípusa (C1/16) az 

„AlapPAz” és „AlapSID” mezőkben lévő azonosítókkal (53706/13) kapcsolódik (17. ábra). Az 

53706-os azonosító (piros vonal) a genealógiai adatbázis „Ped” táblájában egy pedigrére utal, a 13-

as azonosító (piros vonal) pedig a kérdéses pedigrén belül a 13. sz. törzsre („Ped” táblához 

kapcsolódó „TORZS” tábla). A [ViKis, ViParc, EviKis, EviParc] mezők részei annak a szilárd 

struktúrának, amelynek segítségével egy genotípus konzisztenciája pontosan megőrizhető a 

párhuzamos kísérletekben (19. ábra, 71. old.). 

 

 

 

17. ábra. Az Alap tábla mezőinek szerepe a Szelekciós műveletben  
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A szelekciós párbeszédablak  

A szelekciós modul indítása után az 18. ábrán (68. old.) látható párbeszédablak jelenik meg. A 

felső részén látható objektumok segítségével különböző beállításokat tehetünk a szelekció 

körülményeire vonatkozóan, a középső rész bal-és jobboldali adatrácsaiban megjelennek a forrás 

adatszett és az összeállítás alatt lévő célkísérlet, jobboldalt alul, pedig a 15. ábrán (63. old.) már 

bemutatott Query ablak látható, amelynek szűkítő, sorbarendező, vizualizáló képességeit a 

szelekció során különösen hasznosan lehet kiaknázni. Az ábrán látható, hogy az „AlapKis” mezőre 

az a feltétel, hogy „C1”-el legyen egyenlő - ez azt jelenti, hogy a Query ablak bezárásakor a teljes 

tenyészanyag - 28.867 adatsor - helyett a baloldali rácsban csupán a C1 nevű kísérlet lesz látható. A 

C1-es kísérlet eredetileg 36 törzsből áll, alább a „Szelekciós beállítások és funkciók”-nál látni 

fogjuk, mely beállítás hatására mutat az ábra 53 genotípust. 

A Query-t nemcsak egyszerű szűkítésekhez használhatjuk, hanem megadhatunk többsoros, 

összetett kritériumokat, pl. akár több kísérletnevet egyszerre, kalásztípust, bonitálási küszöbértéket. 

Kérhetjük, hogy a leválogatott adatszett sorba is legyen rendezve, mondjuk a „Kod” mezőben lévő 

keresztezés célja azon belül, pedig a keresztezési sorszámok szerint, ez utóbbi beállításokat a Query 

párbeszédablak „Sort” fülén tehetjük meg. 

 

 
18. ábra. A Szelekciós modul és az általános lekérdező modul (Query) párbeszédablakai 
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Szelekciós beállítások és funkciók 

A beállítási rész bal felső sarkában található objektumok segítségével néhány egyszerű dolgot 

végezhetünk el. Megnyithatjuk a forrás és cél adatbázisokat („From/To”) beírhatjuk a célkísérlet 

nevét („New Experiment”), megadhatjuk a kódkiegészítés jelét („Attach to Code”).  

A „Sisters” beállítás használatával komoly segítséget kaphat a felhasználó arra vonatkozóan, 

hogy a szelektálni kívánt genotípus az aktuális évi adatbázisban, mely kísérletekben van jelen. Az 

18. ábrán (68. old.) látható, hogy miközben a „C1”-es kísérlettel (Ex/Pt) dolgozunk, kérhetjük a 

„C1”-ben lévőkkel azonos genotípusok megmutatását a „C1”-en kívüli kísérletekből. Így pl. a 

(Exp/Plot) C1/16-os anyag szerepel még egy másik kísérletben is (TA/5013). Ebben az esetben a 

szelekció alapja az Exp/Plot (és nem az Ex/Pt), hogy lehetőségünk legyen a továbbvitelnél válogatni 

a felajánlott magtételek közül. Példánk esetében azt is láthatjuk, hogy minden előfordulás több, 

majdnem azonos tartalmú sorban is fel van tüntetve. A különbség ezek között a sorok között 

mindössze a baloldali rács „Trg” (Target) oszlopának tartalma. Az itt lévő adat tájékoztatás arra 

nézve, hogy genotípust (Exp/Plot) korábban milyen kísérletekbe szelektáltuk már. Így tehát a 

C1/16-ból korábban már küldtünk a céladatbázis D1 és UH306SZ jelű kísérleteibe is. 

A „TKW” és „Weight” objektumok gondoskodnak arról, hogy az egyes genotípusokból 

rendelkezésre álló magmennyiséget pontosan követhessük a szelekció folyamán. A rendelkezésre 

álló súlyok az adatstruktúra (5. ábra, 46. old.) „Felh” táblájában könyvelt bejegyzések alapján 

követhető.  

A szelekciós műveletek során választhatjuk a „súllyal” történő továbbvitelt, mégpedig a 

„TKW”, „Rep1”, „Rep2”, „Rep3” jelölő dobozokban elhelyezett kis pipákkal. Ekkor a baloldali 

rácsban megjelenik a rendelkezésre álló súlyokat mutató „Wght” oszlop, amelyben a bejelölt 

ismétlés(ek)ben learatott összmennyiség a „Felh” táblában bejegyzett (korábban felhasznált) 

mennyiségekkel csökkentve van. A „súllyal” történő szelekció során a felhasznált mennyiséget a 

„Weight limit (kg)” szövegdobozban tudjuk beállítani, azt pedig, hogy melyik termőhelyre 

könyveljük a levont mennyiséget a „Site” lenyíló listából választhatjuk ki. A szövegdobozban 

megadott érték helyett - amennyiben ismert - használhatjuk az ezerszemtömeg („TKW”) és 

csírázási százalék („Germ”) alapján kiszámolt súlyt, ehhez egyszerűen egy pipát kell tennünk a 

„TKW” beállítás „Yes” jelölődobozába.  

 

 

 

„Subplot” alatt található rádiógombok közül a „Manual” ill. „Automatic” valamelyikét 

bejelölve utasíthatjuk a szelekciós modult arra vonatkozóan, hogy a kalászutódsorosan elvetett 

Súly = Termőhely*Ismétlésszám*[Parc (m2) * Tőszám] * TKW / Germ 
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kísérletek genotípusainak későbbi azonosításához hozzon létre parcellán belülre mutató alparcella 

számokat.  

A „Manual” gomb megnyomásával egyszerűen azt kérjük a programtól, hogy amikor egy adott 

parcella anyagának a továbbítása történik a céladatbázis felé, akkor kérdezzen rá arra, hogy az adott 

parcella melyik sorából származik az illető anyag. Többször is tegye fel a kérdést (amíg át nem 

térünk egy következő parcellaszámra) arra az esetre, ha egy parcellaszámról akár több sort is át 

szeretnénk vinni a következő ciklusba. 

Az „Automat” funkció az F3-F5 generációkban használható. Abban az esetben, ha definiálható 

a rögzített adatok alapján, hogy a nemesítő mely sorokat szeretné megtartani (kalásztípus, bonitálási 

küszöbérték, stb.), akkor lehetővé válik az egyenkénti kijelölés és átszelektálás helyett akár több 

száz genotípust is automatikusan átszelektálni, eredetük és minden egyéb adatuk pontos 

megjelölésével.  

A „No of Lines” egy egyszerű beállítás. Az új kísérleti tervben a parcellákon belül 

létrehozandó sorok számát állíthatjuk be a „Constant” szövegmezőben megadott értékre (ez lesz 

tulajdonképpen a családonkénti törzsek száma), vagy ha a sorok száma tételről-tételre változik, 

akkor a „Variable” rádiógombra kattintva előírjuk a programnak, hogy minden egyes tétel esetében 

külön kérje be azt.  

Az újonnan létrehozott kísérleti tervek parcellaszámmal történő megjelölése, egy a kísérleti 

tervtől függően bonyolult vagy kevésbé összetett művelet - a 4.3.3. alfejezetben részletesebben is 

bemutatjuk.  

A „Plot Now” beállítást azokban az egyszerűbb esetekben használjuk, amikor a szelekcióra 

előkészített genotípusok végleges sorrendben állnak és az új kísérleti tervben a parcellaszámok 

megadott értéktől kezdve egyesével növekednek. A Plot Now beállítás „Yes” opciójára kattintva 

elérhetjük, hogy mindezt a program automatikusan végezze. Egy előugró párbeszédablakban 

megjeleníti a célkísérletben előforduló legnagyobb parcellaszámot, ezt elfogadhatjuk, vagy tetszés 

szerint átállítjuk egy másik értékre, amely az adott szelekciós tranzakcióban a kezdő parcellaszám 

lesz. Minden átszelektált tétel után automatikusan eggyel növekszik egész addig, amíg a Plot Now 

beállítást a „No”-ra állítjuk, vagy kilépünk a programmodulból. 

A szelekciós tevékenység során egy sikeres kombináció elérhet néhány generációt, vagy akár 

felérhet a csúcsra is, ami ebben az esetben a fajtaként való állami elismerését fogja jelenteni. A 

törzseket ez idő alatt - előre beállított protokoll szerint - tipizált alapkísérletekben (F1, F2, … Fn) 

tesztelik. Adott generációtól kezdődően az alapkísérletekkel párhuzamosan újabb kísérletek 

indulnak, amelyekben a törzsek különböző betegségekkel szembeni általános rezisztenciáját, 

fagyállóságát teszteljük, megkezdjük fajtafenntartását és szaporítását. Esetenként a párhuzamos 

kísérletek egymásra épülhetnek (párhuzamosból → párhuzamosba) és ezekben a törzsek az 
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alapkísérletektől többé-kevésbé függetlenül haladnak útjaikon. Természetesen a két kísérletsor 

között mindvégig szoros kapcsolatnak kell maradni a törzsek szintjén, mert a nemesítő a 

párhuzamos kísérletek vizsgálati eredményeit az alapkísérletekben szereplő azonosítók 

(AlapKis/AlapParc) mellett is látni kívánja és fordítva.  

A 19. ábrán (csak a releváns mezőket emeltük ki) látható, amint 2005-ben a B kísérlet 3105-ös 

parcellaszámán lévő törzset (MV08-07) a következő év két kísérletébe szelektáltuk: C1/16 és 

TA/5013. Így 2006-tól a törzs két külön úton halad tovább egyrészt C1/16→D1/10, másrészt 

TA/5013→SZAPSZ/1355-be.  

Fontos, hogy (1) amikor alapkísérletből szelektálunk alapkísérletbe és párhuzamos kísérletbe, 

akkor a kettő ne veszítse el egymást (C1/16↔TA/5013), majd amikor (2) ezekből függetlenül 

továbbszelektálunk (alap→alap, párh.→párh.) a létrejövő kísérleti egységek 

(D1/16↔SZAPSZ/1355) szintén maradjanak kapcsolatban.  

19. ábra. Különböző kísérletben szereplő azonos genotípusok kapcsolatának felépítése 

 

Az adatstruktúra, amely szilárd kapcsolatot biztosít a két kísérletsor között az [EKis, EParc], 

valamint a 4.2.2. fejezet  „A szelekciós adatszerkezet leírása” alpontban csak megemlített [ViKis, 

ViParc, EviKis, EviParc] mezőkön keresztül valósul meg. Mindkét esetben programbeállítás 

szükséges ahhoz, hogy a kapcsolat az egyes kísérletek között automatikusan fennmaradjon.  
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A „Par for Mainten.” (Parallel for Maintenance) jelölőnégyzetében egy pipa elhelyezése 

után párbeszédablak jön elő, amely egy kísérletnevet kér tőlünk, és ezt megjeleníti a mellette álló 

szövegdobozban. A konkrét példánál maradva TA/5013-at akarjuk a SZAPSZ nevű szaporítási 

kísérletbe továbbvinni. Mivel megfelelőjét (C1/16) az alapkísérletek szintjén már korábban 

továbbvittük - láthatjuk az 19. ábrán (71. old.), hogy a C1/16-os törzs a D1 kísérletbe ment -, az 

előugró párbeszédablakban ezt a nevet adjuk meg.  

A szelekció végrehajtásakor a program az információ birtokában előremegy a 

céladatbázishoz, és abban megkeresi, hogy a TA/5013-as törzs a D1-es kísérlet melyik 

parcellaszámán van. Ezt a közös genealógiai azonosító (PAz/SID) alapján találja meg és beírja a 

SZAPSZ/1355-ös rekord ViKis/ViParc-ba. A D1-ben megtalált törzs EKis/EParc információját, 

pedig rögzíti a SZAPSZ/1355 EviKis/EviParc mezőibe. Az ábrán színekkel és nyilakkal emeltük ki 

azt, ahogyan kiépülnek az adatkapcsolatok.  

Ezek után, ha megpróbálunk értelmet adni a mező elnevezéseknek, akkor a ViKis/ViParc-al 

azonosítjuk a párhuzamos kísérlet éven belüli alapkísérleti megfelelőjét, („Valódi Kísérlet”, „Valódi 

Parcella”) EviKis/EviParc-al az előző évi alapkísérleti megfelelőjét („Előző évi Valódi Kísérlet”, 

”Előző évi Valódi Parcella”). 

A kapcsolatoknak köszönhetően a párhuzamos kísérletek eredményeinek kiértékelése után 

(pl. SZAPSZ/1355) a program automatikusan beírhatja az eredményeket a ViKis/ViParc-ában 

található kísérleti azonosító (D1/10) alá is, merthogy biztosan ugyanarról a törzsről van szó. 

Egyébként igen nehéz lenne ezeket utólag egyenként összepárosítgatni. 

 

4.3.3. Parcellázás 

 

Amikor a szelekciós programmodul létrehozza az új vetési tervet a genotípusok forrás 

adatbázisból történő kiválogatásával, az eredményül kapott új kísérletek általában nincsenek 

végleges formában - azok kivételével, amelyeket a szelekciós művelet közben („Plot Now”) 

beállításával készítettünk. A kísérletek többségét végleges formába hozni logikusan akkor lehet, 

amikor a válogatás után az új vetési tervben együtt látjuk a genotípusokat - addig ideiglenes 

(900.000 fölötti) parcellaszámokat kapnak. Ha más sorrendet a parcellázás során nem állítunk fel, 

akkor a végleges parcellasorrend alapértelmezés szerint az lesz, amit az ideiglenes parcellaszámok 

mutatnak.  

Nemcsak a több szempont alapján történő végső parcellasorrend kialakításának, hanem 

bizonyos kísérletek kontrollokkal való kiegészítésének, egyéb esetekben „méretre szabásának” 

hatékony eszköze a „Plot Numbering” (parcellázó) modul. Noha a programmodul futás közben az 
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adatstruktúra kevés mezőjét írja át, látni fogjuk, hogy a rendezési valamint a kontrollok elhelyezése 

az egyes kísérletekben összetett algoritmusok alapján történik. 

 

A parcellázó párbeszédablak 

A parcellázó modul a gyorsindító eszköztárban megtalálható ikonra kattintással is elindítható, 

ami után a 20. ábrán látható párbeszédablak jelenik meg. Baloldalt, a „DataBase” szövegdobozban 

láthatóvá válik az automatikusan megnyitott (utoljára használt) adatbázis neve, az alatta lévő 

listában, pedig az adatbázisban lévő összes kísérlet, amelyek közül kiválaszthatjuk a parcellázandót. 

Bármelyikre kattintva ezek közül azonnal kiderül, hogy a szóban forgó kísérletet korábban már 

parcellázták-e (teljesen/részlegesen) vagy sem. Amennyiben a kísérlet neve megjelenik az „Exp to 

be plot numbered” szövegdobozban és alatta a „Highest Plot Number” valamint a „Plot: From” 

mezőkben megjelennek a kísérlet eddigi legnagyobb parcellaszáma és a program által felajánlott 

folytatás, azt jelenti, hogy a program talált még be nem parcellázott genotípusokat 

(parcellaszám>900.000) a kísérletben. 

20. ábra. A genotípusok sorrendjét beállító (parcellázó) párbeszédablak 
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Ellenben, ha a kísérlet kiválasztása hatástalan marad a fent említett mezőkre, akkor tudhatjuk, 

hogy a parcellaszámok rendben vannak. A parcellázó modul segítségével beparcellázhatunk egy 

kiválasztott kísérletet, de akár egy Query-vel szűkített kísérletrészt is, mindezt egyszerűbb vagy 

előkészítést igénylő bonyolultabb parcellázási módszerek szerint.  

 

Parcellázási módszerek 

 Összesen négyféle parcellázási mód áll rendelkezésünkre. A „Type of Numbering” keretben 

felsorolt három típuson kívül még van egy lehetőség, a „Manual plot numbering” (egyenkénti kézi 

parcellázás), amelyről később lesz szó. 

Az „Normal” opciót választva - alapesetben - a parcellázás az ideiglenes parcellaszámok 

sorrendjében történik, kezdő parcellaszámnak a program mindig a Plot: From -ban található értéket 

állítja be. Ezt az értéket a program automatikusan a Highest Plot Number -nél (a kísérletben 

szereplő legnagyobb parcellaszám) eggyel nagyobbra  állítja, de igény szerint meg is 

változtathatjuk.  

Gyakran előforduló eset, hogy a szelekció utáni vetéstervet nem abban a sorrendben akarjuk 

véglegesíteni, ahogyan azokat az előző évi kísérletekből kigyűjtöttük. A vetéstervek 

tenyészanyagával végzett tevékenységek optimalizálása és áttekinthetővé tétele megkívánja, hogy a 

kísérletben szereplő genotípusok bizonyos sorrendben, megfelelő csoportosításokban álljanak 

rendelkezésre. Az alapértelmezettől eltérő sorrendek felállítását az „Order By Query” 

jelölődobozban elhelyezett kis pipával kérhetjük. Ennek használata egy kis előkészítést igényel, 

amelynek során csoportokat, sorrendeket definiálunk, mint annyiszor, most is a Query segítségével.  

A 20. ábrán (73. old.) látható példa esetében több száz kigyűjtött és ideiglenes 

parcellaszámmal rendelkező törzs egy ideiglenes vetéstervben „C” típusú parcellázás előtt áll (mint 

látni fogjuk, ez azt jelenti, hogy a kísérletek elejére kontrollokat kell elhelyezni). A végleges 

kísérleti tervben a nemesítő szeretné (1) elkülöníteni a különböző kalásztípusú tartozó törzseket, (2) 

az elkülönített törzseket az előző évi kalászolási idő sorrendje szerint rendezni, (3) az azonos 

kalászolási idejű genotípusokat szeretné testvér törzsek alapján csoportosítani. A Query egyetlen 

meghívásával beállíthatók a kért feltételek. A „Filter” fülön (18. ábra, 68. old.) beállítjuk a 

kalásztípust (pl. „S”), a „Sort” fülön, pedig a sorbarendezést két paraméter szerint: kalászolási idő 

(KAL) és kód (Kod) szerint. A „Show Selection” gombra kattintással lehetőségünk van ellenőrizni, 

hogy a Query által visszaadott rekordhalmaz megfelel-e elképzelésünknek.  

Példánkat a 21. ábrán (75. old.) látható rekord halmaz illusztrálja. Látható, hogy a 

válogatásban csak szálkás kalászú törzsek szerepelnek (AlapKT=”S”), a 22.-én kalászolt törzsek 

egymás mellé kerültek és a Kod mező szerinti csoportosítás eredményeként a 40016-os kombináció 

testvértörzsei (82, 78, 93, 97 számúak) mind egy csoportban vannak. Nem látszik az ábrán az, hogy 



                                                                                                                                            Eredmények 

75 

a sorba rendezés (előző évi adatbázison alapuló) összefésülése az aktuális évi kísérlettel („C”), 

melyik ideiglenes parcellaszámokról fogja majd összegyűjteni ezeket a törzseket. Esetünkben a 

900385., 900384., 900444. és a 900770. sz. parcellákról van szó, ami nem meglepő, mert, ha 

rápillantunk a Kod mezőkre, láthatjuk, hogy  a testvértörzsek más-más utat járva érkeztek az 

aktuális kísérletbe. 

Ezek után a „GO” gombra kattintással véglegesíthetjük kísérletünket, vagy ha tovább akarunk 

még dolgozni rajta (pl. kontrollokat beszúrni), akkor 900.000-nél nagyobb kezdőparcella 

megadásával a sorba rendezés után is nyitva hagyhatjuk a parcellázást. A „Type B”, „Type C” 

típusú parcellázásokat a hasonlóságok miatt egyszerre tárgyaljuk. Alapvetően mindkét esetben 

kontroll fajták hozzáadásáról van szó,  különbségek a kontrollok kiválasztásában és a kísérletekhez 

történő hozzáadásuk módjában van.   

Külön kell definiálnunk a „B” típusú parcellázásnál használt standardokat és külön a „C” 

típusúakat - ezt úgy tehetjük meg, hogy a Type of Numbering keretben a megfelelő típust választjuk. 

A kiválasztás automatikusan az előző évi adatbázisból történik az „Add Standard” billentyűre 

kattintással. Ekkor egy felbukkanó rácsban megjelennek azok a genotípusok, amelyeknek faj és 

életforma jellemzői megegyeznek a „Standards” keretben beállított „PGM” és „GH” (20. ábra, 73. 

old.) értékekkel. Ezután kiválasztjuk a keresett fajtát. A parcellázó párbeszédablakhoz való 

visszatérés során, a program a kiválasztott standardot egy sajátos formátumban elmenti abba az 

adatbázisban, amelyből kiválasztottuk. A standardok definiálásakor az „Entry/Trial” mező értékét a 

program szintén eltárolja, majd a megfelelő típusú parcellázáskor ezeket visszaállítja és a 

parcellázás típusától függően különbözőképpen használja. A standardok eltávolítása egyszerűen, a 

törlendő standardon történő dupla kattintással lehetséges. 

21. ábra. Parcellasorrend meghatározása Query beállítások segítségével 

 

Miután törzseink megfelelően rendezve, készen állnak a parcellázást a „GO” billentyűre 

kattintással elindíthatjuk. Mindkét esetben a program előbb ellenőrzi, hogy egy korábbi parcellázás 
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folytatásról van-e szó - egy újabb menetben szelektált törzscsoport hozzáadásával - vagy éppen a 

standardok beszúrásának és a parcellaszámok rögzítésének kezdetén állunk. Fentiekből kiderül 

tehát, hogy nem szükséges a teljes kísérleti tervet egy menetben rögzítenünk, hanem kellő számú 

törzs átszelektálása után részlegesen is elvégezhetjük azt, majd a részlegesen elkészített vetésterv 

alapján további tevékenységeket szervezhetünk. Az ellenőrzés (és a folytatás beállítása) után a 

program automatikusan rögzíteni kezdi a kiválasztott kísérlet (Query -vel kiválogatott 

rekordhalmaz) parcellaszámait, amíg azok el nem fogynak.  

A „B” típusú parcellázás esetében a kiválasztott kontrollokat a program automatikusan 

illeszti be a kísérleti tervbe - egyszerre egyet. Beillesztés után ellátja parcella számmal, és egymás 

után számolja a beparcellázott törzseket. Az „Entry/Trial” mező tartalma szerinti gyakorisággal 

elhelyez egy-egy kontrollt a kísérleti tervben. Ha az összes kontroll beillesztésre került, folytatás 

ismét az elsővel. 

A „C” típusú parcellázás esetében a kontrollok beillesztésével szakaszokra bontjuk a 

meglévő kísérleti tervet („C”). Az egyes szakaszok elnevezésére a program automatikusan önálló 

neveket generál (C1, C2, C3, … stb.) és ugyancsak automatikusan minden önálló kísérlet elejére - 

definiálásuk sorrendjében - beilleszti az összes kontrollt. Az egymás után létrehozott kísérletek 

egyforma méretűek. A méret beállításakor  most is az „Entry/Trial” mező tartalma a meghatározó, 

amelyet a program ebben az esetben a „B” típusú parcellázástól eltérően értelmez. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. ábra. Kézzel beállított, tetszőleges parcellasorrend 

 

A négy közül az utolsó parcellázási mód a „Manual plot numbering” (22. ábra), egyben 

talán a legegyszerűbb is. Egészen kis előkészítést igényel, amennyiben a jelölődobozban elhelyezett 
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pipa csak akkor hatásos, ha előtte a Query funkcióval már végrehajtottunk egy lekérdezést, tehát 

van egy rekord halmazunk, méghozzá olyan, amelynek a parcellaszámai 900.000 fölöttiek.  

A pipa elhelyezésének érzékelésekor a program egy rácsban (zöld színnel kiemelt - 568 

genotípust tartalmaz) láthatóvá teszi a Query által leválogatott rekordokat és ugyancsak látható lesz 

az a szövegdoboz is, amely a program számára mindig a soron következő parcellaszámot fogja 

jelenteni. Ezek után csak rá kell kattintanunk egy rekordra a rácsban és a parcellaszáma az lesz, ami 

éppen a „Plot: From” tartalma. Minden kattintás után ez az érték automatikusan növekszik eggyel, 

ha pedig nem szekvenciálisan akarjuk a parcellaszámokat írni, akkor a mező tartalmát 

természetesen bármilyen értékre beállíthatjuk. Az ábrán látható, hogy ha a következő kattintás, pl. a 

900263-as parcellaszámon lesz, akkor annak ideiglenes parcellaszáma automatikusan 105-re Plot: 

From tartalma véglegesítődik. 

 

4.3.4. Vetésjegyzékek, felvételező füzetek készítése 

 

Az adatbázisban létrehozott kísérleti tervek gyakorlati (szántóföldön) kivitelezéséhez szükség 

van olyan kiegészítő anyagokra, amelyet a nemesítő és a technikai személyzet egyaránt használ. 

Egyik típusa ezeknek dokumentumoknak az, amelyben az egyes kísérletek fizikai elhelyezkedését 

(anyagok sorrendjét) írjuk le, ugyanakkor tartalmazzák a nemesítési anyag típusának és a vetőgép 

típusának megfelelő előkészítési útmutatásokat is. A dokumentumok másik típusa az, amelyek a 

szántóföldi megfigyelések felvételezését teszik lehetővé.  

Az évente ismétlődő rögzített, vagy rugalmasan változtatható szerkezetű vetésjegyzék- és 

felvételező füzet típusok előállítása egy külön erre a célra szolgáló menüpontból kezdeményezhető 

(„FieldBook And Sowing List”). A program úgy a vetésjegyzéket, mint a felvételező füzetet 

közvetlenül a nyomtatóra küldi, de lehetőség van előbb Excel formátumú fájlba elmenteni, és 

kinyomtatás előtt megtekinteni (módosítani) az oldalakra tördelt végleges listákat. 

  

Vetésjegyzékek 

Vetésjegyzékek előállítás-ára kétféle rögzített formátum áll rendelkezé-sünkre, valamint 

változtat-ható szerkezetű egyszerűbb listák is nyomtathatók. Utóbbiakról az általános lekérdező 

menüpontok ismertetésekor lesz szó - ezek kiválóan alkalmasak az ilyen jellegű listák előállítására 

is. 

A rögzített formátumok közül előbb a többsorosan elvetett genotípusok sorszámaiból, rögzített 

méretű blokkokat előállító listákra mutatunk példát (23. ábra, 78. old.). Ez a vetésjegyzék típus 

használható a fiatal nemzedékek [F1, F2, F3, F4] vetés elrendezéseink leírására.  
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A programban megadhatjuk a kísérlet nevét („A”), a kezdő blokk számát (1), az oldalszámot (1), az 

oldalankénti sorok számát (60), fejlécet, lábjegyzetet, a kimenő fájl nevét, a kimenet típusát 

(Printer/Excel file) valamint azt, hogy a blokkok között legyen-e vastagított elválasztó vonal.  

Előfordulhat, hogy 

utólag módosítani kell a 

vetés elrendezésen, vagy 

több menetben állítjuk elő a 

vetésjegyzéket. Ekkor 

lehetőség van kezdőértékek 

beállításával folytatni egy 

már megkezdett listát. A 

folytatáshoz meg kell 

adnunk a kezdő parcella-

számot, a parcellából fel-

használt sorok számát, az aktuális blokk számát és a blokkból felhasznált sorok számát. Az ábrán 

látható a blokkok képzésének módja: a 60-60 sorban elvetett 6001-és 6002-es parcellákból egy-egy 

teljes blokkot képez a program. A 6003-as parcellán lévő anyagból 9 sor volt elvetve, ez kiegészült 

a 6004-es parcella 51 sorával egy újabb teljes blokkra, míg a fennmaradó 9 sort átvitte a következő 

blokk elejére.  

A másik rögzített formátum segítségével az előkészítéshez szükséges súly adatokat is meg 

tudjuk jeleníteni a vetésjegyzékben (24. ábra). A formátum annyiban rögzített, hogy a listában 

szereplő mezőket két táblából („ALAP”, 

„TORZS”) választhatjuk plusz egy 

kiegészítő (dkg/Parc → számolt) mező, 

viszont tetszés szerint választhatjuk meg a 

mezőket és ezek sorrendjét is a listában. 

A beállítható paraméterek gyakorlatilag a 

vetéshez szükséges súlyok kiszámolásával 

függnek össze. Miután a megnyitott 

adatbázis automatikusan megjelenő összes 

kísérlete közül kiválasztottuk azt, amelyiknek el akarjuk készíteni a vetéstervét, beállítjuk a kezdő 

oldalszámot, az oldalankénti sorok számát, és a szintén automatikusan megjelenő mezőlistából 

kijelöljük azokat, amelyeket meg akarunk jeleníteni (Kis, Parc, PedAkt, stb.). A súlyok kiszámítása 

az alábbi képlet segítségével történik:  

 

24. ábra. Vetésjegyzék súlyadatokkal 

23. ábra. F3 generációs, rögzített formátumú vetésjegyzék 
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A program az előző évi adatbázisból keresi ki az előző évi kísérlet és az előző évi parcella 

alapján („TRMS” tábla) a genotípus ezerszemtömegét és a csírázási százalékát, ha nem találja, 

akkor alapértelmezett értékekkel számol (42 g ill. 550 csíra/ m2). 

Ter: parcella bruttó területe (m2) 

Dens: vetési sűrűség (szem/m2) 

TKW: ezerszemtömeg (g) 

Germ: csírázási százalék 

 

Felvételező füzetek 

Hasonlóan a vetésjegyzékekhez, a felvételező füzetek esetében is vannak előre definiált 

(rögzített) formátumú füzetek, vannak egyszerű listák, amelyeket az általános lekérdező funkciók 

segítségével könnyedén előállíthatunk, van egy általános (változó tartalmú) füzettervező funkció és 

néhány speciális típus.  

A létrehozandó felvételező füzet típusa függ a nemesítési anyag korától. A fiatalabb 

nemzedékek számára rögzített formátumú füzetek állnak rendelkezésre, amelyek blokkosított 

szerkezetek segítségével, tükrözik az elvetett kísérletek többsoros voltát. A későbbi nemzedékek 

esetében egyre nagyobb hangsúlyt kap a rendelkezésre álló mérési adatok füzetekben történő 

megjelenítése. Tekintettel arra, hogy mindig a legfontosabb adatok kerülnek ezekbe a füzetekbe és a 

rendelkezésre álló mért adatok mennyisége is függ az adott generációtól, ezért ezek a listák nem 

kötött formátumúak. Bizonyos típusú kísérletek (pl. TA, FB) szántóföldi felvételezésének 

megkönnyítésére testreszabott füzettípusokat terveztünk. 

Technikai okokból az F2, F3 kísérleteket blokkosítva vetjük, ezért a felvételező füzetek is 

követik ezt az elrendezési formát. Az F2 blokkosítása viszonylag egyszerű, mert általában rögzített 

számú sort vetünk parcellánként, az F3 esetében a genotípusonként változó számú sorok 

blokkosítása kicsit bonyolultabb. Egy ilyen füzet részlete látható a 25. ábrán.  

25. ábra. Korai generációs (F3) blokkosított felvételező füzet 

 

dkg/Parc = Ter * Dens * TKW / (Germ * 100) 
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A program a 6751-es számú parcellán lévő anyag 12 sorából 8 sort már elhelyezett a 690. oldal 

utolsó, (10.) blokkjába, a maradék négyet (9-12) pedig a 25. ábrán (79. old.) látható 1. sz. blokkba 

tette. A vastagított vonalakkal elválasztott - összesen 6 sorból álló - blokk kiegészítésére így a 

következő parcella (6752) soraiból (8) kettőt használ fel, majd a maradék hattal a 2. sz. blokkot tölti 

fel. 

A fenti típusú füzetek nyomtatásakor a Query funkció közreműködésével tudjuk kiválasztani a 

kísérletet vagy annak egy részletét. Ha egy korábbi - részben kinyomtatott - füzetet akarunk 

folytatni, erre úgy van lehetőség, hogy megadjuk a kezdő oldalszámot és azt, hogy melyik 

alparcellaszámtól folytatódjék az oldal első blokkja. Komplett füzet nyomtatása esetén az 

oldalankénti sorok számát, a vastagított vonalak frekvenciáját és az évet kell megadni. 

Az F4 generációval kezdődően a rendelkezésre álló mérési és felvételezési adatok közül 

célszerűen kiválasztott csoportokat helyezünk el a felvételező füzetekben.  

A fiatalabb generációk esetében (26. ábra) még kevés adat áll rendelkezésünkre, leginkább 

gyorsmérésekből származóak [FSIK, FKEM, FZEL, FFEH] és néhány megfigyelési adat [KT]. Az 

F5 generáció szerkezetileg hasonló felépítésű felvételezési füzeteiben további adatokat tudunk 

megjelentetni: [KAL, HL]. 

26. ábra. Előző évi mérési és felvételezési adatokat tartalmazó (F5 generációs) felvételező füzet 

 

A mérési- és megfigyelési adatok nagyszámú megjelenése az F6 („C” kísérlet) generációval 

kezdődően lehetséges, a gyorsmérésekből származó adatok mellett a füzetekben megjelennek a 

pontosabb – kézi mérésekből származó adatok [SIK, ESESSZ, FARCS]. A felvételező füzetben 

megjelenített sok adat miatt - gyakorlatilag bármelyik mező megjeleníthető - ezek a füzetek már 

„kétoldalasak”. Az F6, F7, F8 („C”,”D”,”E”) generációs anyagok felvételezési füzetei szerkezetileg 

hasonló felépítésűek, az azonosítók, a felvételezési megfigyelések és a korábbi eredményeket 

tartalmazó oszlopokat egy speciális funkció („General”) segítségével állítjuk össze. Ezt a nagyon 

fontos eszközt később az általános lekérdező funkcióknál fogjuk bemutatni. A 27. ábra (81. old.) 

egy F8 generációs („E”) kísérlet, kétoldalas (fekvő tájolású) füzetének négysoros részletét mutatja. 
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27. ábra. Előző évi mérési és felvételezési adatokat tartalmazó (F6 generációs) felvételező füzet 

 

A zöld színnel jelölt azonosítók a kísérletben szereplő genotípusok éven belüli és éven túli 

kapcsolatait tartalmazzák, sárga színnel jelöltük a genealógiai jellegű és a rövid szelekciós 

történetet („Kod”) tartalmazó adatokat, kék színnel jelöltük a genotípusok előző évi „eredményeit”, 

fehér színnel, pedig az aktuális év felvételezéseinek rögzítésére szolgáló oszlopokat. 

 

4.4. Alapanyagcsere 

 

A nemesítési információs rendszer adatmodelljében egy különálló adatbázist terveztünk annak 

az adatforgalomnak a követésére, amelyet a bel- és külföldről érkező ill. az intézetből kifele menő 

alapanyagok generálnak. Ezt a célt szolgálja a 4.1.3. alfejezetben (Alapanyag-csere adatbázis) 

bemutatott struktúra.  

Az alfejezetben bemutatott adatszerkezet egy kiegészülő típusú adatbázist ír le, amelyben különálló 

táblákban rögzítjük az intézetből kifelé- ill. befele tartó küldemények adatait és mindkettő 

kapcsolatban áll a - közösen használt - „Címlista” táblával. Azt, hogy milyen típusú adatokat 

tartunk nyilván az egyes táblákban és azt, hogy ezek a táblák hogyan kapcsolódnak a címlistához, 

értelemszerűen kiolvashatjuk az egyes táblák mezőszerkezeteiből és a kapcsolóvonalakból. 

A Breeder gyorsindító menüjéből is meghívható az a három funkció, amelyekkel 

nyilvántartjuk alapanyagcsere küldeményeinket, egy-egy funkció szolgál a magérkezés, magküldés 

és egy a címlista karbantartására. A magérkezés és magküldés funkciók működése és képernyő 

felépítése (kevés eltéréssel) hasonlít egymáshoz, a címlista karbantartása pedig nem igényel 

hosszabb bemutatást. 

 

4.4.1. Címlista 

  

A Címlista esetében az ehhez hasonló listák kezelésekor megszokott összes lehetőség adott: új 

tételeket lehet felvinni, törölni, módosítani, sorba rendezni és kinyomtatni fájlba vagy nyomtatóra. 

Kétféle nézet közül választhatunk: rekordszintű és táblázatos. Apró sajátossága a szerkezetnek az 

„inaktív” mező. Ha ezt a mezőt bejelöljük, akkor a magpostával kapcsolatos programok nem veszik 
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figyelembe a hozzátartozó rekordot - gyakorlatilag megszűnik -, viszont később bármikor 

visszahívható az adott név és a hozzátartozó cím a programok látókörébe, ha töröljük az inaktivitást 

kiváltó bejelölést. 

 

4.4.2. Magérkezés 

 

Magérkezés („Seed Arrival”) funkció működését mutatja be a 28. ábra. Indítása után a négy 

felső lenyíló listában [Country, Institut, First Name, Name] automatikusan megjelennek a 

címlistában való keresést leginkább megkönnyítő információk. Amennyiben a küldő cég címét nem 

találjuk a listában, úgy ezt a címlista karbantartás funkció segítségével előbb létre kell hozni. A 

magpostával érkező anyagok elhelyezésére ki kell választanunk a megfelelő adatbázist. Ennek a 

neve az „Arrival To (Mage)” szövegmezőben, az elérési út pedig a program státussorában fog 

megjelenni. A beérkezett anyagot a „MagPosta” adatbázisban történő bejegyzés mellett elérhetővé 

kell tegyük a nemesítési tevékenység számára is. A „For Sel. (Adatxxxx)” szövegdoboz 

segítségével adhatjuk meg azt a nemesítési adatbázist, amelyben a program automatikusan 

létrehozza az egyes érkezésekkor azokat a „kísérleteket”, amelyekből később a beérkezett 

genotípusokat elő tudjuk venni.  

28. ábra. Alapanyagcsere (Magérkezés) 
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Az ily módon létrehozott kísérletek nevének első három betűje „ERK” lesz, a következő 

karakterek pedig a küldés magpostabeli nyilvántartásának a száma „Arrival ID” - példánk esetében 

„ERK346” (ID1). A kísérletek azonosításához szükséges parcellaszámokat a program egytől 

kezdődően - az egyes tételek nyilvántartásba vételével egyidőben - szekvenciálisan állítja elő (ID2).   

A küldemények egyes tételeinek elhelyezése az információs rendszer adatstruktúrájába 

(magposta + nemesítési adatbázis) akképpen történik, hogy az illető genotípus jelen van-e már a 

genealógiai nyilvántartásunkban vagy sem. Ehhez a beérkező anyag megnevezését, attól függően, 

hogy milyen típusú (fajtanév/törzsnév/pedigré) elkezdjük beírni a megfelelő 

(Variety/Line/Pedigree) szövegdobozba.  

A programnak ezek a beviteli mezői karakter-érzékenyek, vagyis minden egyes billentyű 

lenyomás után a „PedTorzs” adatbázisból azonnal megjelennek azok a nevek, amelyek a 

szövegmezőbe addig bevitt szekvenciával kezdődnek.  

Példánk esetében a fajtanév beírással a „TOR”-ig jutottunk el, tehát ezzel az előtaggal kezdődő 

összes fajtanév automatikusan láthatóvá válik a jobboldali adatrácsban. A program a 

megnevezéseket mindig azon faj és életforma megkötésekkel keresi, amelyek be vannak állítva a 

„PGM”, „GH” mezőkben. Ha a kellőképpen leszűkített listában megtaláljuk a beérkező genotípus 

megnevezését, akkor a jobboldali rácsban rákattinthatunk, és ezzel automatikusan beállítjuk a 

nyilvántartásba vételhez szükséges genealógiai hivatkozást. Abban az esetben, ha a beérkező anyag 

megnevezését nem találjuk meg a saját nyilvántartásunkban - vagyis a teljes név beírása után a 

jobboldali rács üres marad - a program automatikusan felveszi az újonnan érkezett anyagot a 

pedigré nyilvántartásba és az újonnan létrehozott azonosítókat {PAz+SID} beállítja az összes olyan 

rekordba (magposta + nemesítési adatbázis), ahol hivatkozás történik a genealógiai adatokra. 

Akár olyan anyag érkezéséről van szó, amely már szerepel a korábbi pedigrék között, akár 

olyan, amelyik még nem, a nyilvántartásba vétel történhet új testvér azonosító („SID”) 

létrehozásával, vagy a nélkül - úgy is fogalmazhatnánk, hogy a beérkezett anyag igényli-e, hogy 

egyedileg megkülönböztessük létező vagy leendő testvéreitől vagy sem.  Új testvér azonosító(k) 

létrehozását a „New SID” jelölődobozban elhelyezett kis pipával kérhetjük. 

Bizonyos kiegészítő információkat, amelyek ismeretesek a beérkező anyaggal kapcsolatosan, 

szintén rögzíthetünk a nyilvántartásunkban. Ilyen információk lehetnek, pl. a beérkező mennyiség 

(„Wght”), az ezerszemtömeg („TKW”), csírázási százalék („Germ”), vagy bármilyen általunk tett 

megjegyzés („Remark”). Úgyszintén kiegészítő információként rögzíthetjük nemzetközi kísérlet 

esetén a kísérlet nevét („Sender’s Exp”), parcellaszámát („Sender’s Plot”).  

Amennyiben sorozatban rögzítünk magérkezéseket, új azonosítószámra úgy térünk át, hogy a 

„New Arrival ID” gombra kattintunk. Ekkor megjelenik az „Arrival ID” mezőben az eddigi 
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29. ábra. Alapanyagcsere (Magküldés) 

legnagyobb számú érkezésénél egyel nagyobb számú azonosító és a beérkeztető rács (baloldali) 

tartalma törlődik. Egy beérkezett küldemény tételeinek kinyomtatása úgy történik, hogy 

kiválasztjuk az érkezési azonosítóját (Arrival ID), ekkor a küldeményhez tartozó összes információ 

(küldő, a küldemény tételei, pedigrék, dátum, súlyok, faj, életforma, stb.) megjelennek, ezeket pedig 

a „Print” gombra történő kattintással kiküldhetjük a nyomtatóra/Excel fájlba. 

 

4.4.3. Magküldés 

 

A „Magküldés” funkció képernyőterve részben hasonlít a 28. ábrán (82. old.) látható 

magérkezés felhasználói felületéhez, a kettő közötti különbségek a funkcióbeli eltérésekből 

adódnak.  

Ezek egyike a harmadik adatrács (zöld) megjelenése (29. ábra). Ez a szerkezeti elem arra 

szolgál, hogy segítségével automatikusan megjeleníthessük a címzettnek az idők folyamán eddig 

küldött összes tételt (pedigré, súly, dátum, küldemény-azonosító). Másik fontos különbség a 

„Sisters” jelölőnégyzet megléte. Rendeltetése ugyanaz, mint korábban volt a szelekciós funkció 

esetében, olyan anyag küldésekor, amely több kísérletben is szerepel, segítségével előírhatjuk, hogy 

melyikből készítsék elő küldésre a magot.  

Ha a küldés többsorosan elvetett kísérletből történik, akkor precízen megadhatjuk, hogy a 

baloldali (sárga) adatrácsból kiválasztott parcellán belül melyik sorból vegyük az anyagot, ehhez a 

„SubPlot” keretben a „Yes” lehetőséget kell kiválasztanunk és a program egy felbukkanó ablakban 

mindig rá fog kérdezni az 

alparcella számára. Kiegészítő 

információként ennél a 

funkciónál rögzíthetjük, hogy 

a küldeményt milyen szállítási 

eszközzel továbbítják 

(Airfraight, DHL, közút, stb.) 

valamint a küldemény 

előkészítésének módját: 

csávázott, nem csávázott a 

„Treated” keretben. 

Amennyiben az előkészítés 

során csávázták, akkor a 

„Chemical” lenyíló listából 

kiválaszthatjuk a csávázószert. A küldemény minden egyes sorához fűzhetünk megjegyzéseket a 
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„Remark” mező révén és megadhatjuk az egyes tételekből elküldött mennyiségeket is a „Weight” 

keretben. 

A küldeményekről az előkészítéshez és iratgyűjtőbe történő lefűzéshez nyomtathatunk küldési 

bizonylatot, amelyen a legfontosabb információk szerepelnek: címzett, küldési azonosító, dátum, 

fajták tételes felsorolása, származása, súlya, előkészítésének módja, az előkészítő neve és a címzett 

értesítésének módja (e-mail, fax, telefon) a küldemény várható érkezéséről. 

 

4.5. Adatgyűjtés 

 

Amikor adatgyűjtésről beszélünk elsősorban az automatizált, vagy félig automatizált funkciók 

megvalósítására gondolunk. Az adatgyűjtés automatizálásához szükség van olyan korszerű 

technikák alkalmazására, amelyek a mikroprocesszorral fölszerelt és számítógéphez 

csatlakoztatható digitális vezérlésű mérési- és analitikai eszközök széleskörű elterjedésével 

elérhetővé váltak. Az adatgyűjtési funkciók automatizálásával az adatgyűjtés és az adatfeldolgozás 

üteme és minősége azonos szintre emelhető. 

 

4.5.1. Vonalkódok használata 

 

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az elmúlt 8 év alatt a vonalkód technika „forradalmasította” a 

martonvásári adat azonosítást és majdnem teljes mértékben kiszorította a korábbi gyakorlatban 

kialakult kézi rögzítésű jelek használatát. A vonalkód az adatok azonosításának egyszerű, pontos, 

költség-és munkaidőtakarékos módszere. A vonalkód használata megteremti a biztonságos 

azonosítást, minimálisra csökkenti a hibalehetőségeket és a szkennelő eszköz által leolvasva, valós 

idejű adatcserét tesz lehetővé.  

A szántóföldi parcellák, és különféle kísérletekből származó minták azonosítására használt 

műanyag- és öntapadós címkék egyedi igények szerinti nyomtatását valósítja meg a „Barcode” 

nevű program modul. A modul kettős funkciót lát el: egyaránt alkalmas a címkék megtervezésére és 

a megjelenítésükhöz alkalmazott speciális nyomtatók vezérlésére (30. ábra, 86. old).  

A nagyszámú címke folyamatos nyomtatásához szükséges információk alapvetően két 

forrásból származnak. A program alkalmas arra, hogy a címkékre kerülő (hasznos) információkat 

közvetlenül az éves adatbázisainkból vagy pedig külső Excel fájlból is el tudja érni, míg a leíró 

formátumokat (címketípusokat), amelyek a nyomtató számára az egyes mezők címkéken történő 

beállításait adja meg, sajátos fájlokba rögzíthetjük (Label.inf). A Barcode modulból ezek a fájlok 

egyszerűen kezelhetők: megnyithatjuk, címketípusokat definiálhatunk, módosíthatunk, törölhetünk 

bennük, majd a nyomtatás befejezését követően bezárhatjuk őket. 
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A formátumok tervezésekor a címkékre kerülő információ számára 12 különböző adat 

megjelenítésére alkalmas mező áll rendelkezésre. Az egyes címketípusokban az ezek közül igénybe 

vett mezőknek a beállításait adjuk meg: a mezőben szereplő adat forrása (vagy állandó, pl. év), 

elhelyezkedése, betűtípusa, betűmérete, megjelenítés módja (vonalkód/humán olvasásra alkalmas), 

tájolása. Az általános beállítások között megadhatjuk a címke méretét, vonalkód típusát, 

randomizáció beállítását, nyomtatás helyét (nyomtató/szöveges fájl), példányszámot, stb. 

A címkére célszerűen nyomtatható információ mennyisége nagymértékben függ a címke 

méretétől. Az általunk leggyakrabban használt címke méretek: 

1. műanyag címkék (karózáshoz), Avery/Novexx típusú termo nyomtatókhoz: 110x25,4 mm 

/ 110x50,8 mm  

2. öntapadós címkék (zacskókra), hagyományos lézernyomtatókhoz: Zweckform 3651 

(10x4) / Zweckform 3652 (7x3) 

Amennyiben több, egymást követő mező tartalmát akarjuk egy összefüggő vonalkódban 

kinyomtatni, arra kell figyelnünk, hogy ezeket a mezőket egymás után definiáljuk a címketervben, 

így az adatforrásban külön-külön 

oszlopban tárolt adatokat a program 

automatikusan - egymástól szóközzel 

elválasztva - egyetlen vonalkódba állítja 

össze. Ez nagyon hasznos, amikor egy 

összetett azonosítót (pl. termőhely + 

kísérletnév + parcellaszám + alparcella 

száma) tervezünk a vonalkód olvasó 

egyetlen kattintásával leolvasni.  

A kísérlet és a kísérletező igényeitől 

függ, hogy a vonalkód és a többi 

megjelenített mező ugyanazt az információt hordozzák-e. Célszerűen a vonalkód a későbbi 

azonosításhoz (pl. tömegmérés) szükséges információkat tartalmazza, míg az egyéb megjelenített 

információk a kísérletek könnyebb kezelését vagy értékelését szolgálják.  

Beépített, speciális funkciók segítségével olyan összetett feladatok valósíthatók meg, mint 

ismétléses kísérletekben a címkék megadott random (fájl) szerinti elrendezése vagy segédszám 

bevezetésével a vetéshez előkészített anyag kétféle rendezése. A vetési zacskók címkéinek 

sorrendjét a magforrás feltüntetésével (EKis/EParc) a magtöltés megkönnyítése végett úgy 

optimalizálja, hogy a kísérletekben szereplő egyazon genotípus összes ismétlése és összes 

termőhelye egymás után helyezkedjen el. Ezután a feltüntetett termőhelyek szerint a címkéket 

szétválogatjuk és a randomizációt figyelembe vevő segédszám alapján sorba rendezzük. Ez utóbbi 

30. ábra. Címketervezés és címkenyomtatás
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31. ábra. Digitális mérlegprogram 

32. ábra. Mérőrendszer

tulajdonképpen a valós vetési sorrend, így kerülnek a törzsek vetőmagjait tartalmazó zacskók a 

ládákba, onnan, pedig a vetőgépre.  

Néhány, gyakran használt címketípus megtervezése után a felhasználó rendkívül hatékonyan 

dolgozhat. Megnyitja az alapadat, majd a címketerveket tartalmazó formátum fájlt, kiválasztja a 

rögzített címketípust és kezdődhet is a sorozat nyomtatás.  

 

4.5.2. Automatikus adatgyűjtés 

 

Automatikus adatgyűjtésről akkor beszélünk, amikor az adatok az adatgyűjtő eszközről 

közvetlenül az adatbázisba érkeznek. Ennek a lehetőségnek a megvalósítására olyan eszközök 

alkalmasak, amelyek egyrészt a beépített elektronika révén szolgáltatni tudják a kért adatokat, 

másrészt ezeket az adatokat digitálisan hozzáférhetővé is teszik, a készülékhez nem tartozó külső 

alkalmazások számára is. Minden eszköznek megvan a maga „nyelve”, amelyen külső 

alkalmazásokkal kommunikál (utasításokat és adatokat fogad és küld) és van egy sajátos 

formátuma, amelyben az adatokat elérhetővé teszi. A külső alkalmazás közvetlen hardveres 

csatlakozás (általában RS232) útján fogadja az adatokat, és amikor megkapja a küldés vége jelet, 

feldolgozza az eredményt. Az eszközfüggő formátumokból kiemeli a hasznos adatokat, ha 

szükséges átalakításokat végez rajtuk, majd elhelyezi az adatbázisban. 

 

Digitális mérlegek 

A keletkező adatok nagy száma és a feldolgozáshoz rendelkezésre álló idő rövidsége miatt, az 

automata adatgyűjtés kiemelkedő fontosságú alkalmazási területe a szántóföldi kísérletek 

tömegmérési adatainak rögzítése. Az 

MvWeighing (31. ábra) modul a 

számítógéphez kapcsolható digitális 

mérlegekkel (32. ábra) tömegadatok gyors és hibamentes online mérését végzi.  
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33. ábra. Inframatic adatgyűjtő 34. ábra. Infratec adatgyűjtő 

Jelenlegi formájában az MT-SICS parancsnyelvű digitális mérleginterfészekkel kompatibilis, 

de más gyártmányokhoz is adaptálható. A mérések elvégzését nagymértékben leegyszerűsíti a 30. 

ábrán (86. old.) látható felhasználói felület mögött futó alkalmazás. Hogyha megtettük az általános 

beállításokat, a mérés gyakorlatilag végletesen leegyszerűsödik, a tevékenység nehézség nélkül 

végezhető mindenféle előképzés, betanítás nélkül (diákmunka). A mérések elkezdése előtt ki kell 

választanunk, hogy a „Repl” beállítást hogyan értelmezze a program: ismétléses kísérleteknél az 

ismétlés számát jelenti, egyéb esetben alparcellaként.  

A mérlegről jövő súlyokat - beállítástól függően - többféleképpen tudja értelmezni a program. 

A legegyszerűbb súlytípus a „Normal” (31. ábra, 87. old.), amikor az érkező súlyadat mindenféle 

változtatás nélkül kerül rögzítésre az adatbázis termés táblájában. Értelmezhetjük a mért súlyt 

ezerszemtömegként, akkor előbb meg kell adni, hogy az adat hány szemnek a súlyát jelenti (TKW 

melletti szövegdobozban), így a program az alábbi képlet segítségével átszámolja és elhelyezi az 

adatbázis e célra fenntartott helyére (termés tábla „TKW” oszlop). Korábban a magvak 

térfogatsúlyát a magvak minőségének megjelölésére használták. Kisebb magmennyiségek 

hektolitertömeg mérését a súlytípus kiválasztásával kérhetjük. Az alkalmazás a magmennyiségnek 

megfelelő képlet (alább) segítségével átalakítja az érkező mennyiséget hektolitertömeggé és az 

„Egyeb” tábla „HL” nevű oszlopába helyezi.  

Nemcsak a digitális mérlegalkalmazás, hanem 

az összes adatgyűjtő eszköz esetében is az 

azonosítók leolvasása minden esetben vonalkódról történik (műanyag/öntapadós). A beolvasott 

azonosító helyességét mindig ellenőrzi a program: nem történik-e kettős bevitel, a mért 

genotípusnak az „Alap” táblában van-e megfelelő leíró rekordja. Természetesen van lehetőség az 

azonosítók kézi bevitelére is, ha a vonalkód valamilyen oknál fogva nem olvasható. 

Az Inframatic® 8611 (33. ábra) és az Infratec® 1241 (34. ábra) laboratóriumi mérőműszerek 

esetében is alapvetően úgy építjük fel az adatgyűjtést, mint a digitális mérlegek esetében.  

 

 

TKW = mérlegsúly * (1000 / Szemek száma) 
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A műszereknek más és más a parancsnyelve, mint ahogyan az eredmény fájlok szerkezete is 

eltérő, emiatt a kezelő alkalmazások is különbözni fognak. Mindkét műszer esetében ki kell 

választanunk a kalibrációt („Product” ill. „Application models”) és megadhatjuk, hogy a beolvasott 

azonosítók (Termőhely, Kis, Parc, Alp) közül az utolsó automatikusan 0 legyen, vagy a 

vonalkódból olvassa ki ezt az értéket a program („’Alp’ value from”). Az Inframatic esetében a 

tárolandó mezőket úgy adjuk meg, hogy egy kis pipát helyezünk a megfelelő jelölődobozba (IFEH, 

ISIK, stb.), az Infratec® 1241 esetében a kiválasztott model automatikusan megjeleníti a 

„Constituents” listában a mérni (és tárolni) kívánt paramétereket. 

Mindkét ábra jobb oldali részén láthatjuk a mérésekhez tartozó fejléceket (vastagítva), az alatta 

lévő felirat nélküli oszlopokban pedig a paraméterek nevét és a műszereken mért értékeket, 

amelyeket a program már automatikusan elhelyezett az adatbázisban (státus sor képernyő alján). 

Az 35. ábrán egy formátum fájl részletét láthatjuk. A mérés elvégzése után a műszer 

(Infratec® 1241) soros portján az ábra bal oldalán látható sorokra tördelt karakterek jelennek meg 

(kb. 210 sor). Az adatgyűjtő alkalmazás a beérkező karakterláncot a számítógép memóriájába 

menti, majd a küldés végeztével feldolgozza azt. Látható, hogy a fejléc típusú információkat a 

barnával kiemelt területen lévő karakterekből állítja össze, a hasznos adatokat (paraméternév + 

érték) pedig a zölddel jelölt területekről. Ezután az azonosító segítségével megkeresi az 

adatbázisban azt a helyet, ahol az eredményeket tárolja. 

 

35. ábra. Hasznos adatok kiemelése műszerről érkező formátumfájlból 

 

4.5.3. Adatgyűjtés szoftveres illesztőegységgel (interfész) 

 

Vannak esetek, amikor a műszerhez mellékelt vagy a műszerbe épített szoftver a mérési 

eredményeket nem teszi elérhetővé digitális formában, hanem saját maga gondoskodik ezeknek a 

háttértárolón történő elhelyezéséről. 

Name=Date,2006-09-20 09:33:50 

AmbientTemperature=Number,25.75 

ApplicationModel=String,”BU040720” 
AmDescription=String, „búza” 

Constituent1/Name=String, ’nedvesseg’ 
Constituent1/DisplayedResult=String,’11.6

Constituent2/Name=String, ’feherje’ 
Constituent2/DisplayedResult=String,’14.8’ 



                                                                                                                                            Eredmények 

90 

36. ábra. Szoftveres interfész a keménységmérőhöz 

 Általában akkor kerül sor erre, ha nagy mennyiségű adat keletkezik a mérés során (későbbi 

elemzések, grafikonok készítésére). A hasznos, egyedi adatok ezekből a fájlokból kinyerhetők és 

áthelyezhetők a saját adatstruktúránkba, ha egy arra alkalmas, speciális programfunkció (36. ábra) 

segítségével ezeket meg tudjuk nyitni és meg tudjuk találni bennük a keresett paraméterek értékeit.  

A mentések formátuma esetről-

esetre változó: lehet egyszerű 

szöveg, Excel fájl, adatbázis vagy 

valamilyen saját tárolási formátum, 

ezért gyakorlatilag minden ilyen 

műszerhez egyedi adatgyűjtő rutint 

kell írni. A keménységmérő (Perten-

SKCS) példáján keresztül 

megmutatjuk, hogyan működik egy 

adatgyűjtő szoftveres interfész, a 

többi műszer esetében csak 

megemlítjük, hogy milyen típusú 

adatfájlokat hoznak létre - az 

interfészek és a részletes adatszerkezet bemutatásától eltekintünk. Az SKCS mérési eredményeit a 

műszerrel együtt szállított saját szoftver, amely egyben a beállítások és a mérések lebonyolítását is 

felügyeli, minden mérés után egy strukturált adatbázisba menti el. Innen később - a műszerrel 

szállított szoftver segítségével - különböző elemzések végezhetők és grafikonok nyomtathatók.  

A Breeder Data menüjéből indítható speciális célszoftver (interfész) ezt az adatbázist meg 

tudja nyitni és a legfontosabb adatokat ebből az adatbázisból a kívánt (saját) adatstruktúrába át tudja 

helyezni (35. ábra, 89. old.). Amellett, hogy nagyon rövid idő alatt akár több száz adat átvitelére is 

lehetőség van, továbbra is biztosítjuk az adatok nem kézzel történő bevitelét.  

A működése nem bonyolult: meg kell adnunk a műszer adatbázisának („Data From”) 

elérhetőségét, a cél adatbázisét szintén („Data To”), továbbá megadhatjuk, hogy a készítsen-e 

mentést a műszer adatbázisáról („Save Old Database”), a megtelt helyére hozzon föl egy üres 

adatbázist („Empty Database Comes From”).  Ennél a műszernél azért kell egy bizonyos számú 

mérés után mindig egy üres adatbázist felhozni, mert az SKCS szoftvere olyan sok adatot rögzít, 

hogy néhány száz mérés után eléri az ACCESS adatbázis-kezelő által kezelhető felső határt (2 GB). 

Ha minden be van állítva az „Import Into Database” gombra kattintva elindítjuk az adatok 

áthelyezését, a 37. ábrán (91. old.) az adatstruktúra oldaláról követhetjük azt, ahogyan összeáll egy 

új bejegyzés a céladatbázisban. 
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Az SKCS adatbázisának megnyitása után, első lépésként a szoftveres illesztő program a  

Samples tábla Sample_ID mezőjében keresi meg az egyes mérések azonosítóit és a hozzájuk tartozó 

általános leírásokat (dátum, elutasított szemek száma, stb.). A mérés azonosító melletti mezőben 

megtalálja a genotípus azonosítóját, amelynek konzisztenciáját ellenőrzi a céladatbázisban. Ha a 

céladatbázis Kem táblájában még nem szerepel ez az azonosító és a leíró („Alap”) táblában szerepel 

a genotípus leírása, akkor minden feltétel adott ahhoz, hogy létrehozzunk az új mérési adat 

befogadására a Kem táblában egy üres rekordot és a mérés leíró táblából mindjárt be is másoljuk ide 

az időbélyeget.  

 

37. ábra. Hasznos adatok kiemelése a műszer (SKCS) szoftvere által kezelt adatbázisból 

 

Ezután a Samples táblából átlépünk, a csatlakoztatott SummaryPredictions  táblába, ahol 

megtaláljuk a mérésünk azonosítójához (1191) tartozó rekordokban (4 db.) a további mért 

paraméterekhez tartozó értékeket, azaz szem: tömeg (TKW),  átmérő, keménység, nedvesség és a 

kb. 300 szem alapján kiszámolt szórásokat. Ezeket kiemeljük a forrás adatbázisból, átmásoljuk a cél 

adatbázisba (színes nyilak) és ezzel elkészült a mérés. 

A többi műszer és adatgyűjtő esetében is testreszabottan meg kellett írnunk a megfelelő 

szoftveres illesztőket, amelyeket a Breeder főmenüjének „Data” menüpontjából érhetnek el a 

felhasználók.  

Két illesztő program van farinográfokhoz, mivel a régebbi és az újabb típusokhoz mellékelt 

szoftverek által létrehozott Excel fájlok nem teljesen kompatibilisek. A „TA.XT” által mért 

adatokat a műszer szoftvere szintén Excel formátumban menti, ezekből kell az illesztőnek a hasznos 
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adatokat elővenni, az Alveográf adataiból, pedig egyszerű szöveges állományokat generál a 

műszerrel érkezett „AlveoLink” nevű szoftver. 

A szántóföldi kisparcellás kísérletek hatékony és pontos aratásához automata adatgyűjtővel és 

digitális mérleggel ellátott parcellakombájnok állnak rendelkezésre. A kiegészítő technikai 

felszereltségnek köszönhetően akár egyetlen személy (kombájnos) közreműködése is elegendő lehet 

több száz parcellás kísérletek learatásához. A kombájnokon lévő - parcella (súly)adatokat rögzítő - 

adatgyűjtőkkel történő kommunikáció is szoftveres interfészek segítségével történik. Ezek 

segítségével tudjuk a kísérleti (üres) terveket feltölteni az adatgyűjtő eszközökre és az aratási 

tevékenység végén a parcella súlyokkal feltöltött fájlokból az adatokat a cél adatbázisba eljuttatni. 

 

4.5.4. Kézi adatgyűjtés 

 

Főleg a késői generációk (F6, F7, F8) esetében vannak olyan laboratóriumi vizsgálatok, ahol a 

gyorsvizsgálatokon kívül szükség van a kézi mérésekből származó pontos, torzításmentes 

eredményekre. Ezek közé tartozik a kézzel mért sikérmennyiség, esésszám, szedimentációs index 

(SDS), Zeleny-szám, cipójellemzők, stb.  

A kézzel rögzített adatok bevitelét a Breeder egy különálló funkciója látja el. Indítása a 

gyorsindító eszköztárról, a  „Manual Input” jelzésű ikonra kattintva kezdeményezhető. A megjelenő 

felületen az adatbázis kiválasztása után megadhatjuk a fajt, életformát és ekkor egy listában 

láthatókká válnak azoknak a kísérleteknek a nevei, amelyek eleget tesznek a fenti két feltételnek. 

Kiválasztjuk a cél kísérletet az adatok számára, az adat táblát (listából) ahová az adatokat 

elhelyezzük és egy másik listából azokat az oszlopokat, amelyekbe szeretnénk az adatokat beírni. 

Többsorosan elvetett kísérletek esetében kérhetjük, hogy a parcella számokat bontsa ki 

alparcellákra. Ha mindezzel megvagyunk, kérhetjük a beállításainknak megfelelő adatrács 

megjelenítését, ahová a tényleges adat értékeket beírhatjuk. 

 

4.6. Statisztikai modul 

 

Bizonyos kutatási programok számára csak egy szűken kimért időkeret áll rendelkezésre a 

kutatások szakmai eredményeinek kiértékelésére, különösen igaz ez a nemesítési programok 

esetében, amelyeknek az aratási szezon végén általában napok állnak rendelkezésre a jelentések 

elkészítéséhez és hetek alatt kell előkészíteni a következő ciklus tenyészkertekben elvetésre kerülő 

anyagait. 

Ha a megtakarított időt tekintjük meghatározó tényezőnek, a Breeder-be beépített statisztikai 

modul segítségével - a hálózati szerveren elhelyezett központi adatbázisokban elhelyezett adatok 
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elérésével - a 6-7 termőhelyen elvetett kb. 120-140 kísérlet egy- és kéttényezős varianciaanalízise 

néhány billentyű leütésével elvégezhető. Az eredmények tanulmányozására fordítható időtöbblet azt 

is jelenti egyben, hogy kisebb nyomás nehezedik a kutatókra a kritikus időszakban, ami elősegítheti 

kutatási döntések mérlegelését.  

A rugalmas szerkezetű adatmodell - kísérletek és mért adatok külön tárolva - lehetőségeit 

kihasználva a kísérletek tervezésekor (szelekció) nem rögzítjük az elrendezést, randomizációt, a 

termőhelyet, a mért tulajdonságokat - csak a kísérleti anyag azonosítására szolgáló központi táblába 

visszük be a genotípusokat. A teljesen különálló táblába történő adatgyűjtés (tulajdonképpen a 

címketervezés) az, amelyik figyelembe veszi a randomizációt, termőhelyet, mért tulajdonságokat - a 

statisztikai kiértékelés, pedig az elrendezést, szemben azokkal a szoftverekkel (pl. Agrobase), 

amelyeknél ezek a beállítások a kísérlet létrehozásának pillanatában rögzülnek. Ez azzal az előnnyel 

jár, hogy pl. egy kéttényzős kísérletet később akár többféle elrendezés szerint is ki tudunk értékelni 

(RCBD, Split-Plot). 

Az egy vagy több termőhelyen elvetett azonos vagy különböző randomizációjú kísérletek 

alapvető statisztikai elemzéseinek elvégzéséhez nincsen szükség külön statisztikai csomagok 

használatára, sem az adatok előkészítésére ezekhez az elemzésekhez. Az alfejezet következő 

részeiben bemutatjuk a statisztikai modul felépítésében rendelkezésre álló, rutinszerűen használt 

funkciókat, azoknak az elemzéseknek az elvégzéséhez pedig, amelyekhez külső statisztikai 

csomagokat használunk, egyszerű adat exportálási lehetőségek állnak rendelkezésre (pl. Excel 

formátumba). 

 

4.6.1. Leíró statisztika 

 

Leíró statisztikát minden változóra külön számítunk ki, ezek olyan mutatókat számolnak, mint 

az átlag, minimum, maximum érték, szórás, stb. A statisztikai modul „Descriptive Statistics” nevű 

funkciója segítségével hívhatjuk meg azt a párbeszédablakot, amelyben kiválaszthatjuk a 

változókat, beállíthatjuk, hogy milyen statisztikákra vagyunk kíváncsiak, megnézhetjük az 

eredménytáblázatokat, menthetjük, kinyomtathatjuk ezeket. 

A változók származhatnak a központi adatbázisból, de külső Excel fájlból is. Előbbi esetben a 

változók kiválasztásában segítségünkre lehetnek azok a szűkítések, amelyek a termőhely, kísérlet 

kiválasztását teszik lehetővé.  

A változók kiválasztása után beállíthatjuk azt, hogy milyen statisztikákat szeretnénk 

kiszámoltatni a programmal. Ezek között találunk az adatok átlagos értékét jellemző 

mutatószámokat: számtani középérték (Mean), középső érték (Median). Bizonyos esetekben a 

„helyes átlagot” a mértani középarányos (Geom.) vagy a harmonikus középarányos (Harm.) 
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38. ábra. Az ANOVA1 párbeszédablak

segítségével tudjuk kiszámolni. Kérhetjük a változóban szereplő adatok összegét (Sum), 

legnagyobb-vagy legkisebb értékét (Max, Min). 

A szóródás mutatói közül kiszámíthatjuk a szórásnégyzetet (Variance), szórást (St. Dev.), 

átlagos hibaszórást (St. err. of mean), variációs koefficienst (CV).  

Az átlag konfidencia intervalluma (Confid. lim. of mean) megadja azt az átlag körüli érték 

tartományt, amelyben - egy általunk megadott tévedési valószínűséggel („%”) - a populáció 

„valódi” átlaga elhelyezkedik.  

A 2006-os „C1” nevű kísérlet, három termőhelyről származó, I. ismétlésekben mért 

parcellasúly adatainak leíró statisztikája található a Mellékletek 1. számú táblázatában. 

 

4.6.2. Egytényezős varianciaanalízis 

 

Kettőnél több populáció középértékének összehasonlítására az egytényezős varianciaanalízist 

alkalmazzuk, amelyben egy kezelés különböző szintjeinek hatását vizsgáljuk. Mivel az általunk 

beállított kísérletekben kezelés alatt leggyakrabban fajtákat értünk, ezekben az esetekben random 

modellről beszélünk. A 

megfigyelési egy-ségeket 

úgy csopor-tosítjuk, hogy 

egy csoportba minden 

kezelésből egy meg-

figyelési egység jus-son - 

egy ilyen csoport képez 

egy teljes blokkot (is-

métlést). A blokkokon 

belül a kezeléseket 

randomizáljuk, ezáltal 

elrendezésünk véletlen 

blokk elrendezés (RCBD 

Randomized Complete 

Block Design). Azoknak a kísérleteknek a kiértékelésére, amelyek eleget tesznek a fenti 

követelményeknek, a gyorsindító eszköztáron kiválasztható statisztikai modul „ANOVA1” nevű 

funkciója áll rendelkezésre (38. ábra). Az adatokat a programfunkció számára szolgáltathatja a 

központi adatbázis („Database”), de külső („Excel”) fájlokból is kiválaszthatjuk. Amennyiben az 

adatok forrása az előbbi, úgy a program automatikusan feltérképezi a rendelkezésre álló 

„szabványos” adatokat az alapértelmezett táblákban és az egyes kísérlet neveket négy különböző 
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ablakba szétválogatva jeleníti meg. A „Full Data (Analyzible)” ablakban azoknak a kísérleteknek a 

nevei kerülnek, amelyeknek a „Replications” keretben kijelölt ismétlései teljesek - azaz minden 

további nélkül lefuttatható a statisztika. Az alatta lévő ablak „Partial Data (Analyzible)” azoknak a 

kísérletek listája, amelyekben az alapértelmezett tényező nem minden kezeléséhez vannak adatok, 

ahol vannak, ott viszont minden ismétléshez megvan, és mint részkísérlet, kiértékelhető. Következő 

ablakba „Partial Data (Not Analyzible)” sorolja a program azokat a kísérleteket, amelyeknél a 

kijelölt ismétlések (még) nem komplettek - nem kiértékelhető kísérletek. A legalsó ablakban 

„Analyzed” találhatók a feldolgozott kísérletek nevei.  

A feldolgozásra kerülő kísérletek neveire való kattintással - kivétel a Partial Data (Not 

Analyzible) ablak - egyszerűen összegyűjthetjük őket a „Selected For Analyzing” listába. Egyetlen 

gombnyomással („Start”) elindítható a lista összes kísérletének kiértékelése – majd az elkészült 

eredményfájlokat a program a háttértárolóra menti. 

Az ablakok tartalma érzékeny a változásokra, ha egy kísérletet kiértékeltünk, akkor neve 

automatikusan átkerül a legalsó ablakba, ha egy részkísérlet összes adata megérkezett, akkor neve 

felkerül a legfelső ablakba. Túl a statisztikai elemzések kivitelezésének leegyszerűsítésén ez a 

funkció áttekinthetővé, gyakorlatilag lépésről-lépésre követhetővé teszi úgy az adatok mérésének, 

mint kiértékelésének ütemét.  

A statisztika paraméterezésére, valamint az eredmények megjelenítésének barátságosabbá 

tételéhez további beállítások állnak a felhasználó rendelkezésére. Kontrollokat választhatunk ki a 

„Select Standards” jelölődobozra való kattintással az automatikusan felbukkanó (sárga) listából, 

megadhatjuk az eredménylistában megjelenő genotípusok sorrendjét (átlag vagy parcellaszám 

szerint), mértékegységet (kg/parc vagy t/ha), parcella méretet. Az eredmények értelmezhetőségét 

könnyíti meg a „Select Additional Fields (to be printed)” beállítás oly módon, hogy az adatbázisból 

bármilyen kiválasztott információt („Additional Fields” listából) mellé tudunk tenni az 

eredményeknek. Általában a pedigrét szoktuk kinyomtatni. Mint láttuk a kísérletnevek automatikus 

feltérképezése az alapértelmezett táblákban történő kereséssel történik, ha viszont adataink nem 

ilyen táblákban helyezkednek el, akkor a „Non Standard Repl.” jelölődobozban elhelyezett kis pipa 

hatására megjelenő párbeszédablak segítségével kiválaszthatjuk a megfelelő táblát, és abból 

kijelölhetjük a kívánt változókat.  

A statisztikai elemzés a 3.7. pontban leírt módszer alapján történik, az eredmény fájl látható a 

Mellékletek 2. táblázatában. 
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4.6.3. Kéttényezős varianciaanalízis 

 

Ha egynél több tényező hatását vizsgáljuk egy kísérletben, akkor az értékelést a többtényezős 

varianciaanalízissel végezzük (Multiway ANOVA). A statisztikai modulban megtalálhatjuk a 

többtényezős ANOVA módszerek legegyszerűbbikét: a kéttényezős, teljes véletlen elrendezésű 

modellt. A változóinkat - leggyakrabban fajta és termőhely csak úgy, mint egytényezős kísérletek 

esetében randomnak tekintjük és a blokkok kialakításának módszere is hasonló. Ezt az elrendezést 

akkor alkalmazzuk, ha mindkét tényező változatai közötti különbség elbírálására egyaránt súlyt 

helyezünk, ellenkező esetben a split-plot elrendezést használjuk. Az ANOVA2 funkció esetében a 

tényezők kiválasztásának módja különbözik, attól függően, hogy az adatokat (1) a központi 

adatbázis alapértelmezett tábláiból vesszük, (2) külső adatforrásból (Excel). 

Az (1) esetben az A tényező mindig a parcellaszám (fajta), a B tényező, pedig az ún. 

„termőhely”. A párbeszédablak nagyon hasonlít az egytényezős kísérleteknél megismertre, az 

előkészítés annyiban különbözik, hogy nincs meg a kísérletek feltérképezésére szolgáló négy ablak 

(erre itt nincs is szükség). Helyette egyetlen lista van („Full Data (Analyzible)”), amelyben a 

program felsorolja a komplett kísérleteket. A felsorolás írásmódja: „kísérletnév-termőhely” (pl.: E-

MV, E-LP, E-BI, E-BC, E-FOR), a kötőjel utáni rész a B tényező szintjeinek elnevezése. 

A (2) esetben több Excel fájlban találhatók az elemzéshez szükséges adatok. Ezek egyenként 

alkalmasak egytényezős varianciaanalízis lefuttatására. Ebből adódóan az A tényező a fájlok azon 

oszlopa, amely után az ismétlések következnek (általában a parcellaszám). A B tényező szintjeit, 

pedig az egyes különálló fájlok adják: ahány fájl annyi kezelés. Az adatfájlok ilyen formában 

történő előállítása abból a praktikus megfontolásból ered, hogy az egytényezős varianciaanalízisek 

lefuttatása után az adatfájlok változtatás nélkül bemenetei lehessenek egy kéttényezős elemzésnek 

is. 

A statisztikai elemzés a 3.7. pontban leírt módszer alapján történik, az eredmény fájl látható a 

Mellékletek 3. táblázatában. 

 

4.6.4. Osztott parcellás (split-plot) elrendezés  

 

Osztott parcellás elrendezést általában akkor alkalmazunk, ha az egyik vizsgált tényező 

parcellánkénti változtatása (pl. vetésidő) nehézségekbe ütközik, vagy ha az eredetileg 

egytényezősnek (fajta) szánt kísérletünk kezelései közötti különbségeket egy másik tényező 

(termőhely) különböző változatával kombinálva kívánjuk vizsgálni. 

A split-plot elrendezésű kísérletek kiértékelésének párbeszédablakában nincs új elem az előbbi 

két alpontban foglaltakhoz képest, adatforrásként itt is használhatjuk a központi adatbázist vagy 
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39. ábra. Többszörös regressziós párbeszédablak

Excel fájlokat, a tényezők kiválasztása is hasonló módon történik, mint a kéttényezős kísérletek 

esetében. 

 

4.6.5. Regresszióanalízis és korrelációs mátrix számítás 

 

  Két kvantitatív változó közötti kapcsolat szorosságának mérésére használjuk a 

korrelációszámítást, a változók közötti kapcsolat mennyiségi meghatározására, pedig a lineáris 

regresszióanalízist. Tekintettel arra, hogy a regresszió és korreláció analízis számításmenetében 

azonos négyzetösszegeket használunk (Baráthné et al., 1996) a számításokat közös menüpontok alá 

vontuk egybe. 

A regressziós és korrelációs számítások elvégzésére a Breeder statisztikai moduljában két 

funkciót találunk: kétváltozós lineáris regresszióanalízis számítására a „Simple Regression”, a 

többszörös lineáris regresszióanalízis (két független változós) számítására, pedig a „Multiple 

Regression” funkció áll a felhasználó rendelkezésére. A funkciók használatára tervezett 

párbeszédablakok felépítése hasonlít, a közös beállítási lehetőségeket egyben tárgyaljuk, a sajátos 

beállítási lehetőségeket 

mindkét esetben külön 

megemlítjük.  

A függő és független 

változók megadhatók akár 

a központi adatbázis 

tábláiból, vagy Excel 

fájlokból. Ha az adatbázist 

választjuk, akkor a 

változókhoz való 

hozzáférést segítik a 

termőhelyre („Site”) és 

kísérlet nevére („Selected 

Trial”) vonatkozó szűkítési 

lehetőségek. Excel fájlok esetében (39. ábra) kiválaszthatjuk a munkafüzetet - „Find Data for 

Trials” -, ami után automatikusan megjelennek a munkafüzetben található oszlopok (változók) a 

jobb oldali listában. Gyűjtő listába („Variables”) válogatjuk össze az oszlopok közül azokat, 

amelyekre statisztikát akarunk számolni, majd ebből a listából megadjuk az éppen aktuális 

futtatáshoz szükséges egy függő és egy vagy két független változót. A számítások elkezdése előtt 

megnézhetjük a változóinkat („Show Variables”), majd a számítások elvégzése után az 
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eredményeket kérhetjük képernyőre („Show Statistics”), vagy Excel fájlba („Export to Excel”). 

Utóbbi esetben kérhetjük, hogy az alapadatok is bekerüljenek a fájlba („Statistics And Data”).  

A kétváltozós lineáris regresszió esetében kérhetjük a független változó rögzített értékeire 

számított konfidenciasávot („Prediction Interval”) általunk megadott megbízhatósági szinten 

(„Level”).  

A többszörös lineáris regresszió esetében a parciális regressziós koefficiensek konfidencia 

intervallumát általunk megadott megbízhatósági szinten számíthatjuk (Level). A statisztikai elemzés 

mindkét esetben a 3.7. pontban leírt módszer alapján történik. Kétváltozós és többszörös lineáris 

regresszióanalízis alkalma-zása során keletkezett - Excel formátumban exportált - eredményfájlok 

láthatók a Mellékletek 4. és 5. számú táblázataiban. 

 Több független változó korrelációs mátrixát szám-olhatjuk ki a statisztikai modul „Correlation 

Mat-rix” nevű funkciója segít-ségével. A fő átlón kívüli korrelációs együtthatók mellett feltüntetjük 

a megfelelő szignifikanciaszinteket, - *(P=5%), **(P=1%), ***(P=0,1%) - de kérhetjük, hogy a 

program tüntesse fel az összes korrelációs koefficiens mellett magukat a konkrét szignifikancia 

értékeket („Show Sig. Values”). 

 

4.7. Génbanki modul 

 

A martonvásári gabona génbank elsődleges feladata a különböző búza fajok és azok rokonsági 

körébe tartozó genetikai tartalékok gyűjtése, megőrzése, fenntartása, továbbá jellemzése minőségi, 

agronómiai, rezisztencia tulajdonságok tekintetében.  

A génbank alapgyűjteményét mintegy 11-12.000 tétel képezi. A tervezett tárolás 

időtartamának megfelelően az egyes tételek számára más- és más feltételeket kell biztosítani:  

• bázis anyag: -20C˚-on, kb. 1200 tétel, frissítés 15-20 évenként, 

• hosszú távú megőrzés: +4C˚-on, kb. 8000 tétel, frissítés 10 évenként, 

• munkagyűjtemény: szobahőmérsékleten, kb. 2500 tétel, frissítés 5 évenként, 

aminek következtében az eltérő tárolási módok adatkezelése különbözik.  

Tekintve a génbank méretét és fontosságát, számára az adatmodellben egy különálló adatbázist 

hoztunk létre, a Breeder-ben pedig a nemesítési tevékenységektől elkülönített, önálló menüt, 

amelynek segítségével szervezni tudjuk a különféle génbanki tevékenységeket. A legfontosabb 

génbanki tevékenységek, amelyeknek meg kellett oldani a számítógépes adatfeldolgozását: az 

alapanyagcsere a nemesítési program és a génbank között, a génbanki tételek mennyiségének és 

korának követése az aktuális frissítések céljából, karbantartás. A nemesítési programból tételek 

elhelyezése a génbankba és fordítva génbanki tételek kitermesztése a nemesítésben a főmenü 

GeneBank nevű menüpontjában kiválasztható funkciók segítségével kezdeményezhető.  
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A megőrzésre szánt tételeket a 4.1.3. pontban bemutatott 5. ábrán (46. old.) látható 

adatszerkezetben tároljuk. Az adatszerkezetben megkülönböztetünk azonosítókat: tétel (KollKis, 

KollParc) és pedigré-azonosítókat (PAz, SID), származásra mutató mezőket: (ETH, EKis, EParc, 

EAlp), dátum mezőket: előző kísérlet éve (EKisEv) és tárolás időpontja (LastUp-date), valamint a 

mennyiségek tárolására szolgáló két mezőt: Suly és Zacskoszam.  

A rövid távú megőrzésre szánt kollekciós anyagok esetében a tételek (kg-ban mért) súlyát tartjuk 

nyilván, a középtávú megőrzésre szánt anyagok csomagolása speciális légmentesen zárt zacskókban 

történik, ezek számát tároljuk. Két formában rögzíthetünk tételeket a génbankban: új tételként, vagy 

pedig egy meglévőt frissítünk.  

A forrás és cél adatbázisok megnyitása, kísérletek automatikus megjelenítése és ezek közül az 

éppen aktuális kiválasztása hasonló módon történik, mint a korábban már megismert funkciók 

esetében, néhány beépített automatizmus azonban megkülönbözteti ezt a funkciót egy „szokásos” 

szelekciós eljárástól. 

Ezek közül a legfontosabb az, hogy a kiválasztott kísérlet genotípusait mindig szelektíven 

ajánlja fel az éppen aktuális műveletek végzéséhez. Ezek szerint, ha egy adott kísérletből 

(kísérletcsoportból) új tételeket szeretnénk felvinni a génbankba, akkor csak azokat a genotípusokat 

ajánlja fel, amelyek még nem szerepelnek a génbankban. A génbank kiválasztott célkísérletében 

meglévő tételeket a jobboldali rácsban láthatjuk. Az ellenkező esetben, amikor arra vagyunk 

kíváncsiak, hogy egy adott kísérlet genotípusai közül melyek azok, amelyekkel frissíteni tudjuk a 

génbank egy adott célkísérletét („Refresh”), akkor a kísérletből csak azokat a genotípusokat látjuk, 

amelyek már jelen vannak 

ott. A gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy pl. a 49 

genotípusból álló 

8WWEERYT nevű 

kísérletből, új tételek 

felvitelekor 43 jelenik 

meg, akkor a frissítésre 

kattintva a maradék 6 

genotípus közül 

választhatunk.  

A célirányos génbank 

menedzselés eszközei az 

„Older then (year)”, „Weight is less then” és a „Where Q’ty is less then” szövegmezőkben 

megadható feltételek segítségével láthatóvá tehető kritikus esetek. Az egyes szövegdobozok 

40. ábra. Génbanki párbeszédablak
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címkéiből következtetni lehet a lehetőségekre. Láthattuk, hogy a 8WWEERYT nevű kísérlet 

frissítésére 23 genotípust ajánlott a program, de tovább mehetünk és még ezek közül is, 

kiválaszthatjuk azokat, amelyekkel, pl. az 1995-nél régebben bekerült tételeket tudjuk frissíteni. 

Ehhez az évszám szövegdobozba írása után a „Show Items” gombra kell kattintunk. Kiderül, hogy 

bizony három ilyen frissítésre szoruló genotípus is van (40. ábra, 99. old.).  

Egy genotípus összes előfordulásának megmutatása itt mindig él (szelekcióban opcionális), 

valahányszor a kísérlet egy genotípusát kiválasztjuk génbankban történő elhelyezésre, ha vannak 

más kísérletekben további előfordulásai, azonnal megjelennek, így bármelyikük megjelölhető a 

magok elővételének forrásaként. 

Az ellentétes irányú tevékenység - génbankból a kitermesztésbe - adatkezelése nagymértékben 

hasonlít a fent bemutatotthoz. A különbség annyi, hogy egyrészt hangsúlyosabbak a génbanki 

állomány kritikus frissítéséhez kapcsolódó szolgáltatások, másrészt tekintettel a nemesítési 

adatstruktúrára (ahová kiválasztás után a tételek kerülnek) meg kell adnunk néhány „kötelező” 

beállítást: kódkiegészítés, szelektált súly, sorok száma, kezdő parcellaszám, stb. 

 

4.8. Adatlekérdező funkciók 

 

Láthattuk az irodalmi áttekintés 2.2.1. alpontjában, hogy egy szervezetnél adatmodell 

létrehozása és üzemeltetése azt jelenti, hogy az adattömeg egy központi erőforrássá válik.  

Ahhoz azonban, hogy a strukturált adatokból használható információkat, tudást nyerjünk ki, 

szükségünk van adatelemező funkciókra. Ezek a funkciók összetettségük alapján az egyszerű 

lekérdezésektől az átfogó jellegű, teljes adatmodellre kiterjedő, kifinomultabb módszerekig 

terjednek, az általuk előállított információk pedig, részei a megalapozott nemesítői döntések 

előkészítésének.  

Az Information menüpont alatt találhatunk egyszerű és összetett lekérdezési lehetőségeket, 

amelyek segítségével az információs rendszer bármely adatbázisából meg tudunk jeleníteni önálló 

kísérleteket (adatokkal együtt), egy genotípust fel tudunk térképezni a teljes rendszeren belül 

(testvéreket beleértve), összes eddig mért adatát (vagy azoknak egy részét) összegyűjtjük és a kívánt 

szerkezetben, megmutatjuk.  

A 4.3.4. pontban a vetésjegyzékek készítésénél említettük, hogy az általános lekérdező 

funkciók között vannak olyanok, amelyek kiválóan alkalmasak a különböző típusú listák 

előállítására is. A legegyszerűbb listák nyomtatására (Mellékletek 8. táblázat) is alkalmas a „Show 

Trial Data” menüpont, amelynek segítségével a leggyorsabban tudunk egy teljes kísérletet 

megtekinteni. Használhatósága abban rejlik, hogy varázslószerűen végigvezet az egyes lépéseken: 

automatikusan megnyílik a legutóbb használt mappa és megjelennek az abban található adatbázisok, 
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41. ábra. Többtáblás, többéves lekérdezés párbeszédablak

ha kiválasztunk egy adatbázist, automatikusan megjelennek a benne található táblák, ha 

kiválasztunk egy táblát, automatikusan megjelennek a benne lévő kísérletek, ha rákattintunk 

valamelyikre, megmutatja a kiválasztott kísérlethez tartozó összes adatot.  

Mivel működése egyszerű, jól használható a nemesítők által kísérleteik gyors áttekintésére, 

vagy a technikai személyzet nyomon követheti mérési eredményeinek megjelenését a hálózati 

adatbázis azon kísérleteiben, amelynek adatain a laborban éppen dolgozik. 

Valamivel bonyolultabb a többtáblás lekérdezés, amely egy adott éven belül egy kísérlethez 

vagy egy genotípushoz tartozó adatokat képes kigyűjteni a kívánt táblákból („Yearly Retriever”). 

A megjelenő párbeszédablakban ki kell választanunk azt az adatbázist, amelyből az adatokat 

elő szeretnénk venni, ezután automatikusan megjelennek az adatbázisban lévő táblák és kísérletek. 

A kísérlet nevének megadása után az egyes táblanevekre kattintva, megjeleníthetjük az azokban 

lévő mezőket. Egy külön listába mi magunk állítjuk össze a készülő lista oszlopválasztékát, ha 

azokra a mezőkre kattintunk, melyeket szeretnénk megjeleníteni. 

Az összeállított listaszerkezetet bármikor módosíthatjuk: hozzáadhatunk, törölhetünk benne 

mezőt, a sorrendjüket felcserélhetjük. Kilépéskor a beállítások elmentésre kerülnek és a következő 

alkalommal, akár egyetlen kattintással megjelennek az aktuális adatok.  

Néhány további beállítással finomíthatjuk a megjelenítést: bármelyik mező szerint 

rendezhetjük a listát, kérhetjük csak azoknak a rekordoknak a megjelenítését, amelyekben hasznos 

adatok vannak és a pedigré mezőt is, felvehetjük a listába. A Mellékletek 6. táblázatában színekkel 

jeleztük, hogy az E kísérlet kigyűjtött adatai tulajdonképpen 6 különálló táblából származnak. 

Többtáblás, többéves összetett adatlekérdezések, előző évi adatok feltüntetésével előnyomta-

tott füzetek, jelentések elő-

állítására alkalmas a „Field 

Book” nevű menüpont (41. 

ábra). A fenti funkcióhoz 

hasonlóan itt is mi magunk 

állítjuk össze a listák 

szerkezetét az egyes mezők 

kiválasztásával, ugyanúgy 

módosíthatjuk, törölhetjük, 

elmenthetjük ezeket. 

Munkagényesebb a beállí-

tása, mint az előbbiek, 

cserében támogatja a több 

évet átfogó adatlekérezést, 
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randomizáció használatát, megjelenítési formázásokat stb. Használata - akár csak a címke fájlok 

esetében - akkor igazán hatékony, ha a különböző szerkezeteket és beállításokat elmentjük, majd a 

következő években ezek segítségével az éppen aktuális adattartalmakat hozzuk létre. 

A program funkció induláskor az alapértelmezett adatbázisból az eszköztárban megadott 

mintázat alapján kiválasztja a kísérletneveket, ha mintázatnak pl. „C*” van megadva akkor a C-vel 

kezdődő összes kísérletet. Ezt a listát megtekinthetjük a „Select Trials To Print” gombra kattintva és 

ugyanitt kijelölhetjük azokat, amelyek a nyomtatásban szerepelni fognak. Az eszköztáron található 

további két objektum segítségével a listaszerkezetet tároló formátum fájlban lévő formátumok közül 

tudjuk kiválasztani a megfelelőt (pl. „C05”), a mellette lévő gombra kattintással „Delete Book 

(C05)” törölhetjük az éppen kiválasztott formátumot, ha nincs többé szükség rá.  

A párbeszédablak felső sorában találhatók a formázási utasítások: tájolás, kezdő oldalszám, 

oldalankénti sorok száma, blokkelválasztó vonalak gyakorisága és számozása. Az alparcellák 

figyelembe vétele („SubPlot - Yes”) azt jelenti, hogy az egyes parcellaszámokat annyiszor állítja elő 

a füzetben (alparcellaszámokkal megkülönböztetve), amennyi a sorok száma a kísérlet 

alaptáblájában.  

Az egyik leggyakrabban használt lekérdező funkció a „Where”. Beállítása és működése is igen 

egyszerű, ennek ellenére használatával rendkívül fontos információkhoz juthatunk. Eltérően az 

eddig bemutatott funkcióktól, amelyeket teljes kísérletek, egyedi genotípusok esetében egyaránt 

lehetett használni, ez esetben csak az utóbbiak használata engedélyezett.  

Egy valódi „felderítő” funkcióról van szó, amelynek segítségével meg tudjuk jeleníteni, egy 

genotípus összes lehetséges előfordulását a teljes információs rendszerben. Ennek a funkciónak a 

működése egyszersmind igen jól szemlélteti az adatok egységesítésének, központosításának és 

strukturálásának előnyeit. Ez a szolgáltatás megjeleníti egy genotípus teljes történetét (rövid 

„curriculum vitae”) egy pillanat alatt.  

A funkció aktiválása után a 42. ábrán (103. old.) látható párbeszédablak jelenik meg, amely az 

utoljára használt pedigré adatbázist állítja be alapértelmezettnek. A genotípus - amelyről 

információkat szeretnénk gyűjteni - pontosabb meghatározására a „Crop Identifier” keretben lévő 

négy mező egyikét használhatjuk, attól függően, hogy a genotípus mely megnevezését ismerjük. Ez 

lehet fajtanév („Variety”), törzsnév („Line”), pedigré („Pedigree”), rövidítés („Abbr”), vagy ezek 

közül bármelyiknek egy töredéke. Akármelyik mezőt is használjuk a begépeléshez, mindegyikük 

érzékeny a billentyűről begépelt karakterekre, azaz listát ad a begépelt részlettel kezdődő pedigré 

nyilvántartás bejegyzésekről. Feltéve, hogy a listában megjelent a keresett genotípus elnevezése, 

rákattinthatunk, ezzel egyrészt megspórolhatjuk a további gépelést, másrészt véglegesítjük, hogy 

mely genotípusról van szó. Amennyiben azt látjuk, hogy a rács üres, ez nyilván azt jelenti, hogy 

nincs ilyen kezdetű (tartalmú) elnevezés a pedigré nyilvántartásunkban. 
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A sikeres kattintás után a genotípus összes elnevezése (ha van) megjelenik a megfelelő 

mezőkben. Előfordulhat, hogy pontosan nem ismerjük az elnevezést, csak annak egy részletét, 

akkor sincs veszve semmi, mindössze annyit kell tennünk, hogy a beírás előtt elhelyezünk egy pipát 

a „Search - Like” jelölőnégyzetbe, ezzel a jobb oldali listában most azok az elnevezések jelennek 

meg, amelyekben ez a részlet előfordul.  

 
A keresés hatókörét adhatjuk meg a „Searched Databases” beállítás segítségével a keresés 

hatókörét adhatjuk meg. Kiválasztva egy elemet (adatbázist) a listából gyorsabb lesz a keresés, mert 

egyetlen adatbázist érint, ha az „All”-t választjuk, akkor nem jelenik meg egyetlen adatbázis neve 

sem, mert a találatok az összes adatbázisra fognak vonatkozni. Végül az utolsó beállítás a „Show 

All - SIDs”. Ezt kiválasztva a program nemcsak a szóban forgó genotípust keresi végig az 

adatbázisokon, hanem a genotípus keresztezési azonosítója alatt megtalálható összes testvért is 

beilleszti a találatok közé. 

A találatok megjelenítése három lépcsőzetesen elkü-lönített rácsban történik: a balolda-liban 

látjuk majd az éves adatbázisokban fellelt előfordu-lásokat, a közép-sőben a genotípushoz köthető 

magküldés-magérkezéseket, a jobboldaliban, pedig a genotípus génbanki azonosítói. Észrevehető, 

hogy a példának felhozott MV-AMANDA, attól kezdve, hogy megjelenik az éves nemesítési 

42. ábra. Genotípus visszakeresése az adatbázisokban
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adatbázisainkban (Adat1996), az azóta eltelt időszakban összesen 493-szor szerepelt nemesítési 

kísérletekben. Magérkezés- és magküldésben együtt összesen 64 alkalommal, a génbankban pedig 

ebből a genotípusból van egy rövid távú ill. egy középtávú megőrzésre szánt tétel: „KOLL-1667” és 

„HUTO-2272” azonosítók alatt. 

Az ábrán nem látható, de ha a beállítást most oly módon változtatjuk meg, hogy a testvéreket is 

láthassuk („Show All - SIDs”), akkor a találatok száma a három rácsban rendre: 680, 86 és 4-re 

változna. Abban az esetben, ha a „Like” beállítást is „kipipáljuk” - mutassa az összes genotípust, 

amiben az „MV-AMANDA” (PALMA/KALAKA//PALMA/FAT) szerepel -, akkor a találatok 

száma a következőképpen alakul: 1030, 86, 4. 
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5. Következtetések és javaslatok 
 

E dolgozat az eredmények ismertetése mellett igyekszik felmérni a növénytermesztéssel és 

növénynemesítéssel kapcsolatos témakör szoftver ellátottságát is. A felmérés néhány reprezentatív 

képviselőjét közelebbről is megvizsgáltuk (Agrobase, ICIS, TrialWizard). Figyelmünk kiterjedt a 

programokban alkalmazott módszerekre, gyakorlati alkalmazhatóságukra, használatuknak 

bonyolultságára, illetve a fejlesztési-karbantartási lehetőségeikre. A legfontosabb eredményeink 

értékelése során, ahol szükséges ott hangsúlyozzuk majd a különböző megoldások közötti 

hasonlóságokat és különbségeket.  

A programok tervezésénél az adatstruktúra megválasztása elsődleges tervezési szempont, 

mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy a megvalósítás nehézségei, és a teljesítmény minősége 

nagyban függ a kiválasztott adatszerkezettől. Munkánkat az adatszerkezet létrehozásával kezdtük, 

mert a jól definiált adatsruktúra lehetővé teszi, hogy számos kritikus műveletet kevés erőforrással 

(idő, memóriahely) lehessen végrehajtani. Abból indultunk ki, hogy egy nagyméretű kutatási 

programban csapatmunka folyik. Egyidejűleg többen dolgoznak a feladatok megvalósításán, azt 

többször is megszakítva más időszerű részfeladatok kényszerű beütemezése miatt.  

Egy ilyen kutatási programban számtalan külső és belső tényező együttes hatása alakítja ki a 

végső formát - emiatt nem lehetséges tevékenységeinket a legapróbb részletekig előre megtervezni. 

A rendszertervező számára ez azt jelenti, hogy minél nagyobb szabadságot kell biztosítani a 

kutatóknak és a technikai személyzetnek ahhoz, hogy közös tevékenységeiket különböző 

időpontokban tudják végezni. A mindenkori változtatások és a megkezdett műveletek folytatásának 

lehetőségét fenn kell tartani számukra úgy, hogy előreláthatólag ne kelljen semmit elölről kezdeni.  

Rendszerünk középpontjába  ezért, a különféle forrásból származó, az aktuális nemesítési 

ciklusban vizsgálni kívánt genotípust és fellelhetőségének eszközeit helyeztük.  

Rendszerünk tehát nem feltétlen kísérletalapú, mint általában az összes többi - noha többnyire 

ebben gondolkodunk. Később érzékeltetni fogjuk a kettő közötti különbséget. Nagy hangsúlyt 

helyeztünk viszont a genotípusok rendszeren belüli megtalálásának hatékonyságára, valamint arra, 

hogy potenciálisan fontos (perspektivikus) anyagok lehetőleg ne maradhassanak ki a kísérleti 

tervekből.  

Az alapszemléletek közötti eltérésből adódik az első különbség, ami a rendszerünk és a 

vizsgált rendszerek között van. Utóbbiaknál már tervezéskor be kell állítani a kísérletek több olyan 

jellemzőjét, amelyeknek a rögzítése a genotípusok összeválogatásának megkezdésekor még nem áll 

rendelkezésünkre vagy jelentős további erőfeszítéseket igényelne. 

A mezőgazdasági kutatások és szántóföldi kísérletezésekhez speciálisan fejlesztett, szoftveres 

megoldások között mérvadónak számító AGROBASE Generation II. esetében például hét egymást 
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követő lépésben adhatjuk meg ezeket a jellemzőket: név, típus, elrendezés, méret, genotípusok 

összeválogatása (egyben a végső sorrend ismerete), helyek, vizsgált tulajdonságok. 

Az adatszerkezet rugalmassága és az egyes tevékenységek megfelelő szervezése biztosítja 

számunkra azt, hogy megkezdhessük a genotípusok különböző feltételek szerinti kiválogatását 

akkor is, ha esetleg nincs lehetőségünk, vagy túl időigényes lenne ezek közül a paraméterek közül 

egyet vagy többet megadni. Az alábbiakban megmutatjuk, milyen problémákat vethet fel ezeknek a 

korai beállítása. 

Egy több száz genotípusból álló F6 (C típusú) generációs kísérlet esetében nem kell 

megadnunk a pontos nevét annak a kísérletnek, amelyben végleges helye lesz az általunk éppen 

kiválasztott genotípusnak (pl. C5, vagy C14), helyette elég megadnunk egy gyűjtőkonténert (C). A 

szelekció pillanatában a célkísérlet pontos neve még nem eldöntött, a nemesítés és szántóföldi 

tevékenységek szervezésekor látni fogjuk, hogyan történik mindez automatikusan. 

Az elrendezést, randomizációt szintén nem kell megadnunk genotípusok válogatásakor 

mindössze a célkísérlet nevét, vagy mint láttuk egy gyűjtőkonténerét. A vonalkód-alapú 

adatgyűjtésnél bemutatjuk, hogyan történik a randomizáció hozzárendelése (utólag) az egyes 

kísérletekhez, szemben azokkal a megoldásokkal, ahol ezt már az elején rögzítik. A statisztikai 

kiértékelésnél, pedig látni fogjuk az elrendezés típus kísérlethez történő hozzárendelését.  

A végső pontos méret sok kísérlet esetében nem ismert a szelekciós művelet során. Eltérően a 

későbbi fázisoktól, ahol általában rögzített méretű kísérleti terveket készítünk, a korai szelekciós 

fázisokban az egyes kísérleti tervek végső méretét gyakran a rendelkezésre álló szelekciós anyagból 

továbbvitelre érdemesnek tartott genotípusok száma dönti el. 

A genotípusok összeválogatásának módja a vizsgált szoftveres megoldásokban egyenértékű 

volt a genotípusok végső sorrendjének rögzítésével. Finoman beállított kísérleti tervek készítésénél 

ez nagyon megnehezítené bizonyos műveletek elvégzését. Több ezer genotípusból álló kísérlet 

esetében szinte lehetetlen vállalkozás lenne egy kísérleti tervbe adott periodicitással kontrollokat 

beszúrni, emellett úgy válogatni össze a genotípusokat, hogy a végén valamilyen általunk kívánt 

sorrend - kalászolási idő, testvérek egymás mellé, vagy akár több egymásba ágyazott feltétel - 

szerint legyenek elhelyezve. A kísérletek szervezésénél látni fogjuk, hogyan oldottuk ezt meg. 

A genotípusok kísérleti tervekbe történő összeválogatásakor nem kell kijelölnünk azt sem, 

hogy melyek azok a termőhelyek, ahol az illető kísérletet tervezzük elvetni. Az automatizált 

adatgyűjtésnél látni fogjuk, hogyan sorakoznak fel a mért adatok a központi adatbázisban a címke-

azonosítókon talált termőhelyek szerint rendezve. 

Utoljára, pedig az egyes kísérletekben vizsgálni kívánt tulajdonságok megadása úgyszintén 

nem akkor történik, amikor a kísérletek tervét létrehozzuk, hanem később a kísérleti anyagok 

jellemzőinek (minőségadatának vagy bármilyen más tulajdonságának) rögzítésekor. 
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Láthattuk, hogy a saját tervezésű rugalmas adatszerkezeten alapuló adatkezelés milyen 

előnyöket jelent később, az egyes tevékenységek és műveletek kivitelezésekor. Az adatszerkezetünk 

lényege az egyes kísérleteket (a kísérletekben lévő genotípusokat) leíró minimálisan kötelező 

információ az Alap táblában (10. ábra, 53. old., Ev1). Az itt található információk képezik a 

tevékenységszervező modulok gerincét. Gyakran elég annyit tudnunk tervezéskor (10. ábra, 53. 

old., Ev2-be való SZELEKCIÓ), hogy honnan származik az anyag (előző évi adatbázis, 

alapanyagcsere, génbank, stb.), a többit a tevékenységszervező programmodul automatikusan 

kiegészíti. A szervező programok azért lehetnek hatékonyak, mert az összes többi információ ettől 

független táblákban helyezkedik el, így a legtöbb művelet során ezeket nem is mozgatjuk. 

Az adatszerkezet rugalmasságát erősíti az is, hogy évenként új adatbázisokat hozunk létre a 

nemesítési anyag nyilvántartására. Az évenként egymásra épülő generációs kísérletek tervezésekor 

technikailag ez azt jelenti, hogy nagyon könnyen csoportosíthatók az előző évi adatbázisból a 

keresett genotípusok, ha tudjuk, hogy melyik célkísérletekbe szánjuk őket. Megadott közös 

kritériumok alapján egyszerre akár több kísérletből is válogathatjuk őket, míg a vizsgált szoftverek 

esetében a legtöbb, ami elérhető: egy megadott (randomizált) kísérlet mintájára azt ismételten 

létrehozni, ezután lehetett a méreten változtatni, genotípusokat, termőhelyeket hozzáadni, törölni, 

stb.  

Hátránya az adatszerkezet használatának, hogy a tevékenységek során kis mértékű ismeretét 

feltételezi az adatstruktúrának. Azért csak kis mértékű, mert legtöbbször csak ki kell választani a 

képernyőn megjelenített listákból a megfelelő táblanevet vagy mezőnevet. 

 

Input adatok elhelyezése 

Az automatizált adatgyűjtéshez alapvetően két dolog szükséges: kommunikáció a megfelelő 

műszerrel és az automata adatazonosítás. A kommunikációhoz szükséges műszerspecifikus 

szoftveres interfészt a vizsgált szoftveres megoldások egyike sem tartalmazott. Annak ellenére, 

hogy minden műszerhez, vagy műszer családhoz külön létre kell hozni ezeket a felületeket, a 

befektetett munka megtérül, mert az adatok hibátlan, gyors gyűjtése a műszer hátralévő 

élettartamára megoldott. Vannak műszercsaládok (pl. digitális mérlegek), amelyekhez egy megírt 

felülettel több típus is üzemeltethető. 

Az automata adatazonosítás alapja a vonalkód. A tanulmányozott megoldások közül 

mindössze egy rendelkezett (Agrobase Generation II) igen korlátozott funkcionalitású vonalkód 

generálóval. Ez sem egy önálló, a vonalkódokat közvetlenül előállító szoftver, emiatt a generált 

vonalkód mindössze egyetlen mezőből állhat és csak hagyományos (lézer) nyomtatókkal 

nyomtatható. Mivel rendszerünkben az automata adatazonosítás nagyon nagy hangsúlyt kap, ezért 

beépített vonalkódtervező és nyomtató modult hoztunk létre. Ez több adatmezőt is össze tud vonni 
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egyetlen vonalkódba, és ami nagyon fontos, az adatok közvetlenül az adatbázisból nyomtathatók 

öntapadós vagy műanyag alapú címkékre. Ez a megoldás amellett, hogy költségtakarékos, jelentős 

munkaerő-megtakarítással is jár. Korábban fakarók kihelyezésével történt a kísérleti anyagok 

szántóföldi megjelölése, ehhez az előkészítés (karók festése) néhány dolgozó több hónapi munkáját 

vette igénybe és a fakarók költsége is nagyobb volt, mint az újrafelhasználható műanyagkaróké. Az 

általunk alkalmazott műanyag címkéknek kettős szerepe van: egyrészt a humán olvasásra alkalmas 

felirat jelöli a parcellán elvetett anyagot (felvételezéskor), másrészt az alatta elhelyezkedő 

vonalkódot a learatott anyagot tartalmazó zsák szájára történő rögzítése után a mérési eredmények 

adatbázisokba történő elhelyezéséhez szükséges adatazonosításra használjuk. 

Kézi adatbevitelre alkalmas eszközök értelemszerűen minden vizsgált szoftveres megoldásban 

vannak. 

 

Outputok 

A kísérletek szántóföldi beüzemelését különböző bonyolultságú tervek és jelentések 

elkészítésével igyekeznek megkönnyíteni a vizsgált szoftveres megoldások. Vannak olyanok, 

amelyek egyáltalán nem rendelkeznek ilyen funkcióval és olyanok, amelyek csak a legegyszerűbb 

listák előállítására alkalmasak (Trial Wizard: parcellaszám, pedigré). 

A különálló output funkciókkal ellátott Agrobase Generation II-ben már találhatók olyan 

grafikus eszközök, amelyekkel egy adott termőhelyet kísérletekkel tudunk benépesíteni, művelő 

utakat kijelölni, szegélyeket, vető-és betakarítógép típust állíthatunk be. Ennek elkészültével a 

térképen látható kísérletekhez különböző dokumentumokat nyomtathatunk: vetésterv, vetőmag 

csomagjegyzék, betakarítási sorrend. A parcellákat ábrázoló kockákban feltüntethetők kiegészítő 

adatok, amelyeket listákból választhatunk ki. 

Minthogy általában a listák az adatbázis-kezelőbe épített jelentéskészítő segítségével 

készülnek, úgy ennek lehetőségei behatárolják a listák típusait és bonyolultsági fokát. Tehát nem 

lehet megoldani a 4.3.4. pontban bemutatott (blokkosított) vetés elrendezéseink előállítását, sem 

pedig a vetéshez szükséges súlyadatokat is feltüntető elrendezésekét. 

Szintén a 4.3.4. pontban kerültek bemutatásra a különböző rögzített és változtatható 

formátumú felvételező füzetek. Az ott leírt bonyolult szerkezetű egy és kéthasábos rögzített 

formátumú füzetek előállítása természetesen egyik vizsgált szoftverben sem megoldható, mert ezek 

testreszabott programszekvenciák futásának eredményei. A változó szerkezetű - mérési és 

megfigyelési adatokat is tartalmazó - „egyszerűbb” listák sem elő. 
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Tevékenységszervező programmodulok 

Az alapvető szántóföldi és nemesítési tevékenységek számítógépek segítségével történő 

tervezésén és adatkezelésén azokat a tevékenységszervező programmodulokat értjük, amelyek a 

nemesítőket, szakirányú mérnököket és más mezőgazdasági szakembereket kutatási munkájuk 

elvégzésében segíti. Az egyes tevékenységek technológiai leírásán alapuló programmodulokat 

használjuk elsősorban a keresztezések végrehajtásakor, új kísérleteink összeállításához, a 

kísérleteken belüli genotípus sorrendek kialakításakor, automatikus és kézi adatgyűjtéshez. 

Gyakorlatilag a nemesítés és szántóföldi kísérletezés folyamán nem keletkezhet olyan releváns adat, 

amelynek ne lenne helye az adatbázisokban, és ne lenne valamilyen eszköz a kezeléséhez. 

A tevékenységszervező programmodulok a szigorúan vett adatkezelésén túl számos olyan 

beépített szolgáltatással rendelkeznek, amelyek kérésre vagy automatikusan a felhasználók 

munkájának minőségét és hatékonyságát növelik azáltal, hogy számos bonyolult és időigényes 

művelet elvégzése alól mentesítik. Az általunk megvizsgált szoftveres megoldásokból vagy 

hiányoztak ezek a szolgáltatások, vagy egészen egyszerű feladatokat lehetett ellátni velük, pl. 

meglévő kísérlet mintájára újat létrehozni, vetéstervet elmenteni. 

Az évek során kialakult nemesítési gyakorlat sokrétűségét a tevékenységszervező 

programmoduloknak részletekre kiterjedően tükrözniük kell. Ebben van fontos szerepük a beépített 

szolgáltatásoknak, amelyekkel mindenhol találkozhatunk.  

Keresztezéskor az új pedigrék, és keresztezési kísérletek létrehozása mellett a szervező 

programmodul külön táblában automatikusan rögzíti azokat az adatokat, amelyekből később az 

előkészítéshez szükséges keresztezési listákat elő lehet állítani.  

A szelekciós műveletet szervező modul szintén automatikusan építi fel azokat a kapcsolatokat, 

amelyek létrejöttével később pontosan lehet tudni, hogy egy genotípus honnan származik, milyen 

további kísérletekben (párhuzamos) vizsgáljuk, automatikusan generál: kódot, új törzsazonosító-

számot (ha szükséges), beírja a kísérlet és az előző kísérlet évét és az elvetett sorok számát.  

Igény szerint beállítható szolgáltatások - a szelekció során már bemutatott - testvérek 

megjelenítésének bekapcsolása, az azonnali parcellázás, kapcsolattartás a fajtafenntartással.  

A genotípusok kísérleten belüli elrendezését szervező programmodulban (parcellázó) szintén 

találunk beépített szolgáltatásokat. A fejezet elején a kísérletek létrehozásának módozatait 

hasonlítottuk össze a különböző szoftveres megoldásokban. Azt mondtuk, hogy az alapszemléletek 

különbözőségéből eredően - eltérően más rendszerektől - a szelekciós művelet során a célkísérlet 

nevének pontosítása nem mindig tartozik a szigorúan megadandó paraméterek közé. Helyette egy 

„genotípus konténer” fogja tartalmazni az összeállított kísérlet anyagát. A beépített szolgáltatás az, 

amelyik e konténer tartalmát az általunk megadott szempontok szerint sorrendbe állítja, 

periodikusan kontrollokat helyez el benne, és igény szerint adott méretű kísérletekre bontja.  



                                                                                                                 Következtetések és javaslatok 

110 

Adatlekérdező funkciók 

A beépített adatlekérdező funkciókkal elsősorban a 2.2. pontban említett „gazdag adat, de 

szegényes információ” szindróma tüneteinek kialakulását kívánjuk megelőzni. Ennek az előnye ott 

jelentkezik inkább, ahol több ezer adatból kell „kiszűrni” az éppen aktuálisakat, és azokat kapcsolni 

másik ezerhez, a költségesen előállított sok adatot alkalmassá kell tenni alapvető kérdések 

megválaszolására. 

Összehasonlítva a különböző szoftveres megoldásokat olyan bonyolultságú lekérdező 

funkciókat, mint a 4.8. pontban bemutatott felderítő, többtáblás, többtáblás többéves, nem találunk 

egyikben sem. A legfejlettebb megoldásokban is az adatok szorosan kötve vannak az egyes 

kísérletekhez, így áttekintésük csak a teljes kísérleti anyag együttes megjelenítésével lehetséges - ez 

a megoldás a rendszerünkbe épített „Show Trial Data” nevű funkcióhoz hasonlít.  

 

Pedigré és génbanki nyilvántartás 

A nemesítési és szántóföldi adatok nyilvántartásának sarokpontja az egységes pedigré model. 

Az egységes pedigré model központi gondolata a genotípusok egyedi azonosítók hozzárendelésével 

történő azonosítása, a homonímák és szinonímák kezelése, amelyek természetesen módon adódnak 

a genotípusok fejlődése és használata során. 

A vizsgált szoftveres megoldásokban a genealógiai adatok kezelése nagyon eltérő, arányban áll 

a rendelkezésre álló genealógiai adatok mennyiségével és sokszínűségével. Azt mondhatjuk, hogy 

amint a genealógia adatok mennyisége és változatossága (több faj) nő egy rendszerben, úgy válik 

egyre bonyolultabbá és kap mind nagyobb jelentőséget a kezelésük az egyes szoftveres 

megoldásokban. 

Az egyik véglet a TrialWizard, ahol az adatmodell hiánya miatt a genealógiai adatok külön 

kezeléséről sem lehet szó.  

Az Agrobase Generation II genealógiai moduljának (PDM – Pedigree Data Management) a 

szerepe új keresztezések létrehozása és az ígéretes genotípusok esetében a szelekció történetének 

követése. A genealógiai adatbázison belül a genotípusokat különböző csoportok szerint tárolja: 

Parents, Crosses, Nurseries, Populations. A genotípusok az egyes csoportokból átkonvertálhatók 

egy másikba, sőt közvetlen kapcsolat van az agronómiai és a nemesítési rendszerfák (2.4.1.) között 

a kezeléseken (Treatments) keresztül. Kezelés bármire vonatkozhat, amit egy kísérletben 

vizsgálunk: fajta, műtrágyaadag, gyomirtó, stb.  

A szülők közül lehet kiválogatni azokat, amelyekből keresztezési kísérletek hozhatók létre. A 

sikeres keresztezésekből állíthatók elő azok a populációk, amelyekből később a kísérletek 

tervezésekor az Fn típusú tenyészkerti kísérletek hozhatók létre. A kísérletekből származó 
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szántóföldi és egyéb információk alapján törzsek válogathatók új populációkba, majd ezekből Fn+1 

típusú tenyészkerti kísérletek hozhatók létre vagy újabb szülők.  

Az évről-évre egymásra épülő kísérletek alapja a genealógiai adatbázisban különböző 

osztályok szerint nyilvántartott genotípusok. Az egyes osztályokon belül a genotípusok az 

átláthatóság javítása végett további csoportokra vannak bontva, így a szülőkön belül lehetnek: elit, 

bőtermő, rozsda, stb. csoportok; tenyészkerten belül: F1, F2, kukorica, stb. csoportok; populáción 

belül: kukorica hibridek, F1 búza, F2 búza csoportok. Természetesen a csoportokon belül újabb 

alcsoportok hozhatók létre, így az F2 tenyészkerten belül termőhelyek szerinti alcsoportok: „Wheat 

F2 2002_Lethbridge”, „Wheat F2 2002_Winnipeg”, stb.  

Előnyt jelenthet a nemesítő számára, ha a rendelkezésre álló genealógiai háttér csoportosítva 

van, viszont sok termőhelyes, széles genealógiai háttérrel (nyilvántartott genotípusok száma > 

100.000) rendelkező kutatási program esetében nagyon nehéz nyomon követni a különböző 

termőhelyeken létrejövő számtalan kísérlet egyenkénti kötődését a különböző genealógiai osztályok 

csoportjaihoz és alcsoportjaihoz, különösen akkor, ha csoportmunka folyik. 

 A genotípusok azonosítása egy, a rendszeren belüli - pedigrétől különböző - egyedi név 

segítségével történik. Alapja a keresztezéskor létrejövő évhez, fajhoz kötött szelekciós szám. Innen 

kezdve a genotípus minden szelekciós lépésben új nevet (egyedi azonosítót) kap, mégpedig úgy, 

hogy az aktuális név kiegészül egy a nemesítő által megadott toldalékkal (-LLP, -SSD, stb.). Ez 

hasonlít a Breeder-ben használatos kódkiegészítésekhez. Viszont nagyon nehéz a sok azonosító és 

elnevezés mellett a testvértörzseket egyben látni és a genotípus teljesítményét követni a 

fajtafenntartásban párhuzamosan egymás mellett futó kísérletekben. 

A genealógiai adatok felépítése és kezelése úgy a rendelkezésre álló adatok számát, mint a 

kezelési módszerek bonyolultságát tekintve, fontos szerepet kap a Breeder-ben. Eltérően az összes 

többi szoftveres megoldástól, a nagyméretű nemesítési és szántóföldi programok megvalósításához 

szükséges alapanyag nyilvántartáson túl szoros kapcsolatban áll a vele párhuzamosan működő 

génbankkal. Az átjárhatóságot a Breeder funkciói biztosítják, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

nemesítésből közép-ill. hosszú távú megőrzésre szánt genotípusokat génbanki nyilvántartásba 

vehessük, és fordítva génbanki anyagokat beilleszthessünk nemesítési és/vagy szántóföldi 

kitermesztési kísérletekbe. A Breeder szoftver üzembe helyezése óta a pedigré adatbázis bővítése 

automatikusan történik. Keresztezéskor a program automatikusan szerkeszti meg a pedigrét és látja 

el azonosító számmal, akárcsak új genotípus felvételekor a nyilvántartásba. A genealógiai adatok 

kezelésének nemesítés orientáltságát mutatja, hogy egyes tevékenységekhez kapcsolódóan, vagy 

akár egy tetszőlegesen kiválasztott csoport esetében, beállítható a genotípusok pedigrén belüli 

megkülönböztetése - azaz új törzs-azonosítók (SID) automatikus generálása. 
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 Pedigréelemző funkciók jelenléte nem jellemző, csak széles genealógiai háttér adatbázisokkal 

rendelkező megoldások esetében. A Breeder-ben van beépített Mendelgram funkció, azaz ki tudjuk 

számolni egy adott keresztezés estében a felmenő szülők százalékban kifejezett hozzájárulását a 

pedigréhez, egyforma hozzájárulást feltételezve mindkét szülő részéről. Fontos még megemlítenünk 

a genealógiai nyilvántartás működésének konzisztencia javító funkcióit, amelyekkel a vizsgált 

szoftveres megoldások egyikében sem találkoztunk. Ide sorolhatjuk a 4.2.3. pontban tárgyalt 

karbantartási műveleteket. 

A genealógiai adatok kezelésének másik véglete az ICIS GMS (Genealogy Management 

System) modulja, középpontjában többfajos hatalmas méretű nemzetközi adatbázisokkal. A 

genealógiai adatok kezelése köré épülő egyéb - nemesítési és szántóföldi kísérletezést támogató - 

funkciók igen csekély jelentőségűek. Elsősorban genealógiai adatok menedzselésére létrehozott 

szoftveres megoldás részletekbe menő pontossággal írja le az egyes tételeket és változatos, pedigré-

elemző funkciókkal segíti a törzsek genealógiai hátterének felderítését. A genotípus elnevezéseket 

egyedi (numerikus) azonosítókkal (GID) látja el.  

A vizsgált szoftveres megoldások között egyedülálló módon oldották meg a helyi genealógiai 

adatbázisok specifikus nemzetközi adatbázisokhoz történő adaptálását. Ez akkor nagyon hasznos, 

ha a lokális genealógiai nyilvántartás nem annyira részletes, hogy megtalálhatók legyenek benne a 

genotípusok szülői információi és/vagy hiányoznak a pedigréelemző funkciók. 

 

Alapanyagcsere és hozzátartozó címlista szervezése és adatnyilvántartása 

A nemesítési és génbanki alapanyagok bel-és külföldi elosztása és az onnan érkező tételek 

felügyelete egy fontos és elkülönített része a Breeder-nek. Azok a szolgáltatások, amelyek ezekhez 

a műveletekhez kötődnek nem találhatók meg egyik vizsgált rendszerben sem. Állandóan bővülő 

címlista alapján, a genealógiai nyilvántartással szoros kapcsolatban tartjuk nyilván úgy a küldött, 

mint a fogadott tételeket. Egy tétel küldésekor automatikusan megjelennek a címzettnek már 

korábban eljuttatott anyagok, és automatikusan létrejönnek a küldés előkészítéséhez szükséges 

dokumentumok. A tételek fogadásakor a rendszer automatikusan felismeri, ha olyan anyagról van 

szó, amely már szerepel a genealógiai nyilvántartásban, és új bejegyzést hoz létre a genealógiai 

nyilvántartásban, ha az érkező anyag még nem szerepel benne. Beállíthatjuk, hogy a genealógiai 

nyilvántartásba vétel automatikus törzsazonosító létrehozásával történjen és kijelölhetjük azt is, 

hogy a beérkezett anyag melyik évi nemesítési nyilvántartásba kerüljön be, alkalmassá téve az 

onnan történő szelekcióra. 
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Statisztikai elemzések 

A kivételektől eltekintve a szoftveres áttekintésben szereplő megoldásoknak nem volt külön 

beépített statisztikai modulja. A kivételek közé azok tartoztak, amelyekben egy-egy sajátos 

probléma került megoldásra célirányosan programozott statisztikai módszer segítségével, és azok, 

amelyekbe (több-kevesebb) statisztikai elemzésre alkalmas funkciót terveztek. 

Eltekintve a speciális statisztikai szoftverektől, az Agrobase Generation II- ben találunk 

figyelemre méltó, statisztikai elemzésre alkalmas funkciókészletet, azt is mondhatjuk, hogy a 

kísérleti elrendezések és az elemzési módszerek sokasága a fő erőssége ennek a szoftveres 

megoldásnak. A funkciók egy része elérhető az alaprendszerből (Basic System), speciális 

elemzésekhez további modulokat kell licenszelni: Varietal Comparisons, Advanced Statistics. 

Összehasonlítva az Agrobase gazdag funkciókészletével a Breeder statisztikai modulját azt 

mondhatjuk az a cél vezetett bennünket, hogy a nemesítési és szántóföldi kísérletek gyors 

kiértékeléséhez szükséges statisztika álljon rendelkezésre. Gondot fordítottunk arra is, hogy az 

adatbázisban tárolt mérési és megfigyelési adatokon közvetlenül és könnyen futtathatók legyenek a 

statisztikák, valamint attól független fájlokból is. A 4.6. fejezetben láthattuk, hogy a megtakarított 

idő szempontjából milyen nagy jelentősége van annak, hogy a statisztikai modulból közvetlenül 

követhetjük az adatfeldolgozás (gyűjtés) ütemét, és néhány billentyűlenyomással, akár több száz, 

egy-és kéttényezős ANOVA-t futtathatunk. Szintén a 4.6. fejezetben láthattuk milyen további 

elrendezések és statisztikai funkciók állnak rendelkezésre. Azok az adatok, amelyekre az elemzések 

nem futtathatók le a Breeder-ből, elérhetővé tehetők speciális statisztikai csomagok számára a 

Breeder-ben megtalálható export funkciókon keresztül.  

Összegzésként elmondhatjuk, hogy az egy vagy több termőhelyen elvetett azonos vagy 

különböző randomizációjú kísérletek alapvető statisztikai elemzéseinek elvégzéséhez nincsen 

szükség külön statisztikai csomagok használatára, sem adatok előkészítésére ezekhez az 

elemzésekhez. 

 

Adatkezelési rendszer bevezetésének hátrányai 

A helyes értékelés elősegítésére megpróbáljuk néhány pontba összefoglalni a dolgozatunkban 

bemutatott adatkezelési rendszer egyes hátrányait, egy hagyományos nyilvántartó rendszerrel 

történő összehasonlításban: 

• az adatkezelés speciális szakértelmet kíván,  

• a megbízható rendszerek relatíve drágák,  

• a felhasználó a hagyományos bizonylatolástól eltérő adatkezelésre kényszerül,  
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• a felhasználó új tevékenység-szervezés kialakítására kényszerül,  

• az adatokkal való visszaélés veszélye fokozottan jelentkezik,  

• az adatok megsérülhetnek, megbízható adatkezelési, archiválási rendszer szükséges. 
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6. Összefoglalás 
 

A búzanemesítéssel foglalkozó kutatás versenyképességének fontos feltétele a kutatási 

programok méretének növelhetősége. A növekvő méretű kutatási programok, hátterükben a modern 

feldolgozó és kiértékelő műszaki-technológiával, megsokszorozzák a keletkező adatok 

mennyiségét. Az egyre nagyobb számban keletkező adatok hatékony kezelése, de mindenekelőtt a 

hasznos, döntéstámogatáshoz nélkülözhetetlen információk szintetizálása, szükségessé tette új 

technológiák kifejlesztését.  

Dolgozatomban a nagyméretű búzanemesítési és szántóföldi kutatási programok korszerű 

menedzselésére szolgáló információs rendszer tervezésével és létrehozásával foglalkozom. 

Célkitűzéseink alapján főbb eredményeim a következők: 

 

• A nemesítési és szántóföldi kutatási program méretének és hatékonyságának növeléséhez 

információs infrastrukturális hátteret hoztunk létre. Egy áttekinthető rendszert építettünk fel, 

amely az általánosságra való törekvés mellett, tükrözi a Martonvásáron sok éves tradíció során 

kialakult szemléletet. 

• Az általunk tervezett rugalmas adatmodellre támaszkodva megvalósítottuk a teljes körű 

adatintegrációt, amely biztosítja a rendszer hatékonyságát a nagyméretű nemesítési és 

szántóföldi kutatási programok esetében. A nemesítés folyamán keletkező összes releváns 

adatnak helye van az adatbázisokban, és rendelkezésre áll valamilyen eszköz a kezelésükhöz. 

• Korszerű pedigré nyilvántartást fejlesztettünk ki. Segítségével tudjuk megkülönböztetni az 

eltérő kombinációkat és együttlátni az azonos származású törzseket. Minden genotípus 

elnevezése csak egyszer, egy központi nyilvántartásban szerepel, a genotípusra vonatkozó 

genealógiai információk innen csatolhatók a különböző évek, vagy kísérletek nyilvántartásához. 

• Létrehoztuk a főbb nemesítési tevékenységek technológiai leírásán alapuló tevékenység-

szervező programmodulokat. Segítségükkel lehetővé vált számos munkafolyamat 

automatizálása és a szelekciós döntések során a genotípusokra vonatkozó, korábban rögzített 

valamennyi információ elérhetősége. Általuk valósul meg a hálózatos adatkezelés és a 

csoportmunka. 

• Megteremtettük az automatizált adatgyűjtés feltételeit. Beépített vonalkódgeneráló segítségével 

hozzuk létre az automata adatazonosításhoz szükséges jelöléseket és létrehoztuk a műszerekkel 

kommunikáló specifikus adatgyűjtő programokat is. 

• Rendszerünk speciális eszközei támogatják a fontosabb szántóföldi műveletek kivitelezését: a 

vetőmagtételek csomagolásához szükséges automatikus címkenyomtatást, rögzített és változó 
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szerkezetű vetéstervek, felvételező füzetek készítését, parcellák jelöléséhez műanyagalapú 

címkék előállítását.  

• Megvalósítottuk a búzafajták alapjául szolgáló genetikai alapanyag előállításának 

követhetőségét a keresztezéstől a fajta elismeréséig. 

• A génbanki és alapanyagcsere adatokat elkülönítettük a nemesítési adatoktól, de külön e célra 

tervezett programmodulok segítségével gondoskodtunk a megfelelő átjárhatóságról.  

 

A számítógéppel végzett adatkezelés és tevékenységszervezés bevezetésével költséges idő és 

munkaerő igényes munkafolyamatokat egyszerűsítettünk le, miközben minimálisra csökkent a 

pontatlanságból, következetlenségből eredő hiba, ezáltal az alkalmazott informatika jelentős 

mértékben válhatott a hatékonyság és versenyképesség növelésének fontos eszközévé. 
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7. Summary 
 

If wheat breeding research is to remain competitive, it is important to be able to expand the 

size of the research program. Growing sized research programs, assisted with a modern processing 

and evaluating technological background, involve an enormous increase in the quantity of data that 

must be handled. The handling of this vast array of data and the synthesis of the information 

essential for decision-making requires the development of new technologies. 

The Ph.D. thesis describes the design and implementation of an information system for the up-

to-date management of large-scale wheat breeding and field research programs. The main results 

were as follows: 

 

• The computer infrastructure required to increase the size and efficiency of breeding and 

field research programs was developed. A lucidly organised system was constructed, 

suitable not only for general use, but also reflecting the approach that has evolved in 

Martonvásár during long years of research. 

• A flexible data model was designed to serve as the basis for a complete range of data 

integration, ensuring the efficiency of the system when used for large-scale breeding and 

field research programs. All the relevant data arising in the course of breeding have a place 

in the databases, and all the tools required to handle them are available. 

• An up-to-date pedigree record was developed, capable of distinguishing between diverse 

combinations and of pinpointing lines of similar origin. The designation of each genotype is 

stored only once, in the central pedigree file, from where genealogical information on the 

genotype can be attached to the records of various years or experiments. 

• Program modules were developed on the basis of technological descriptions for the 

organisation of major breeding activities. These allow numerous work processes to be 

automated, and all the previously recorded information on each genotype to be accessed 

when making decisions on selection, thus creating a network for data handling and team 

work. 

• The conditions were created for automated data collection. With the help of a built-in 

barcode generator, codes were developed to facilitate automatic data identification, and 

specific data collection programs were written, capable of communicating with the 

recording instruments. 

• Various applications were designed to facilitate major field tasks, such as automatic label 

printing for the packaging of seed lots, fixed and variable sowing plans, the preparation of 

scoring notebooks, and the printing of plastic plot labels. 
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• The system enables the development of the genetic materials serving as a basis for wheat 

varieties to be monitored from the original cross to the registration of the new variety. 

• Gene bank data and the details of basic material exchanges are stored separately from the 

breeding data, but special program modules ensure mutual accessibility. 

 

By computerising data handling and work organisation, costly, time- and labour-intensive 

work processes have been simplified, while minimising errors arising due to inaccuracy or 

inconsistency. The system could thus be an important tool in enhancing efficiency and 

competitiveness. 
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9. Mellékletek 
 

1. táblázat. „C1”-es kísérlet három termőhelyről származó I. ismétléseinek alapadatai és leíró 

statisztikája. 
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2. táblázat. Egytényezős véletlen blokk varianciaanalízis eredmény tábla. 
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3. táblázat. Kéttényezős véletlen blokk varianciaanalízis eredmény tábla. 
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4. táblázat. Kétváltozós lineáris regresszióanalízis eredmény táblája.
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5. táblázat. Többszörös lineáris regresszióanalízis eredmény táblája. 
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6. táblázat. Többtáblás lekérdezés. Minden szín más és más táblát jelöl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. táblázat. Keresztezési lista az apai és anyai szülők feltüntetésével. 
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8. táblázat. Egyszerű vetésterv, őszi zab kísérlethez. 
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