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1. Bevezetés
A dolgozatom témájaként az általam kifejlesztett elektronikus táblatörzskönyv
program bemutatását választottam. A program fejlesztésének legfőbb indoka: családi
kötődés a mezőgazdasághoz, azon belül is főleg a növénytermesztéshez. Régebben a
táblatörzskönyv vezetése papír alapon történt majd később áttértünk az elektronikus
vezetésre táblázatkezelő program segítségével. Az adatrögzítés könnyebb lett a
nyilvántartás áttekinthetőbbé vált. A táblázatkezelőnek az a hátránya, hogy az összes
adatot billentyűzet segítségével kell megoldani, ami időigényes és fennáll a lehetőség az
elgépelésre. Felmerült az igény a táblatörzskönyv vezetésre alkalmas program
beszerzésére. A piacon már létezik erre a célra kifejlesztett program többnek is a
próbaverzióját

kipróbáltam.

(VÁZSONYI

Informatikai

és

Tanácsadó

Kft.

Pacsirta táblatörzskönyv próbaverzió, 2004) A programok jól működnek, csak a
kezelhetőségük kicsit nehézkes. Ezeknek a kisebb hiányosságoknak a megismerése után
jutottunk arra következtetésre, hogy tehetnénk egy kísérletet saját program fejlesztésére.
Ezt mivel informatikus agrármérnök szakos hallgató vagyok szakmai kihívásnak is
tekintetem, így hozzákezdtem a program tervezéséhez.

1.1 A táblatörzskönyv bemutatása
Ma Magyarországon az Európai Unióhoz történő csatlakozás és a fokozódó
minőségbiztosítási követelmények hatására egyre fontosabbá válik a mezőgazdasági
eszközök és a technológiai anyagok felhasználásának pontos időbeli és térbeli nyomon
követése. A táblatörzskönyv megkönnyíti a termékek eredetének ellenőrzését illetve
rögzíti, hogy a termelés során milyen és mennyi műtrágyát, vegyszert és egyéb anyagot
használt fel a termelő. Az elaprózódott birtokszerkezetben nehéz pontosan és gyorsan
nyomon követni minden elvégzett műveletet. Erre ad segítséget az elektronikus
táblatörzskönyv rendszer. A számítógépes feldolgozás megkönnyíti az események
pontos rögzítését és a jövőbeni jó döntésekhez a szükséges információt biztosítja.
(Molnár Sándor: Táblatörzskönyv számítógépen, 2003).
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1.2 A program fejlesztésének első lépései

Először azt döntöttem el, hogy az adatok tárolását adatbáziskezelő rendszer
segítségével oldom meg. Jelenleg a relációs alapú adatbázisok a legelterjedtebbek.
Ennek a típusnak az elméleti alapja Codd nevéhez fűződik. A relációs alapú
adatbázisokban nagy a lekérdezések variálhatóságának a lehetősége. Nagyon
rugalmasak és az adatbázis szerkezete könnyen módosítható. Egy jól megszerkesztett
adatbázisból az adatok többféle csoportosítási szempontból is kinyerhetők.
Eddigi egyetemi tanulmányaim során három adatbáziskezelő rendszerrel találkoztam:
Access, Firebird és MySQL. A választásom a MySQL-re esett, mert számomra ez tűnt a
legkönnyebben kezelhetőnek.
Miután megtaláltam az ideális adatbáziskezelő rendszert a következő feladat a
felhasználói felület kialakítására alkalmas program kiválasztása. A felhasználói felület
PHP nyelven is elkészíthető de a PHP elsősorban szerveroldali szkript nyelv. Ezzel a
felület elkészítése egy táblatörzskönyv célú programhoz nehézkes. A programot egy
felhasználósra tervezem és 4GL-es környezetben kívánom megvalósítani. A
legoptimálisabb választás a Delphi, mivel szoftverfejlesztésből ezt a rendszert ismertem
meg. (The Delphi Magazine Issue 88 December 2002).
A Borland Delphi rendszer olyan, gyors alkalmazásfejlesztő környezet (RAD Rapid
Application Development), amely hazánkban rendkívüli népszerűségnek örvend. Ha
csak a főbb tulajdonságokat tekintjük, azt találjuk, hogy a Delphi az egyik
leghatékonyabb alkalmazásfejlesztő eszköz, amely Object Pascal alapú forrásnyelvi
fordítóprogrammal, komponensalapú felépítéssel (VCL), és testre szabható adatbázishozzáférési lehetőséggel rendelkezik. Úgy vélem, ezen tulajdonságainak köszönhetően,
segítségével létrehozhatok egy könnyen kezelhető „felhasználóbarát” táblatörzskönyv
rendszert. (Bogarasi Kft: Használati Utasítás 2005)
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2. Az adatbázis szerkezete
A táblatörzskönyvben a tárolandó adatok köre három csoportra bontható: a tábla
adatai, az elvégzett műveletek és a kijuttatott vagy betakarított anyagok. Az adatbázis
szerkezetét, a táblák tartalmát főleg a tárolandó események illetve a gyorsabb
adatlekérdezés lehetősége szerint alakítottam ki. (Dr. Sediviné Balassa Ildikó,
Pölöskeiné Hegedüs Helén: Szervezési Ismeretek) A normalizálás után az adatbázis a
szerkezetét az 1. ábra mutatja:

1. ábra Az adatbázis szerkezete

Az adatbázisban mint a mellékelt ábra mutatja jelenleg tizenhét kisebb-nagyobb
méretű tábla foglal helyet. A táblák kétféle típusba sorolhatók:
-központi táblák amelyekben nagyon sok adatot fog tárolni a program
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-adattároló vagy kisegítő táblák amelyeknek a céljuk, hogy a központi táblákban
tárolandó adatok mennyiségét a lehető legkisebbre csökkentsék.
Egy jól felépített adatbázisban csekély a mértéke a redundanciának vagy egyáltalán
nincs jelen. Mivel minden adatot csak egy helyen fog tárolni a program így az
inkonzisztencia veszélye sem fenyeget.

2.1 A központi táblák szerkezete
Az

adatbázisból

származó

megnevezéseket

az

áttekinthetőség

kedvéért

a

következőképpen alakítottam ki:
A táblák nevét félkövér betűstílussal (pl.: muveletek)
A táblákban található mezőneveket pedig dőlt betűstílussal (pl.: muveletek_a) jelölöm.

2.1.1 A „muveletek” tábla szerkezete
Mezőnév

Típus

Extra

Kulcs

muveletek_a

bigint(18) Auto_increment PRI

tabla_a

tinyint(4)

munka_a

tinyint(4)

muvelet_kezd Date
Gep_a

tinyint(4)

eszkoz_a

tinyint(4)

Ebben a táblában tárolom le az összes elvégzett műveletet. A muveletek nevű tábla
hat mezőből áll. Az első mező a kulcs, amely minden rekordot azonosít. Ez az
elsődleges kulcs. Ez egy bigint típus, melynek értéke minden új rekord esetén nő eggyel
(auto_increment).
A következő mező a tabla_a amely azt mutatja hogy a műveletet melyik táblán
végeztük. A tabla_a a tabla nevű tábla elsődleges kulcsa és azonosítja minden egyes
táblát. Értéke nem egyezik meg a helyrajzi számmal bár a helyrajzi szám is azonosít
minden táblát a földhivatali nyilvántartásban . Az eltérés oka a könnyebb kezelhetőség.
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A harmadik mező a munka_a amely a munka tábla azonosítója ebben a mezőben
tárolom a munkafolyamat megnevezését.
A muvelet_kezd nevű mező a dátum típusú változó az elvégzett művelet kezdési
dátumát tárolja.
A gep_a és a eszkoz_a szerepe azonos mert a gep_a az erőgépet, az eszkoz_a pedig
a eszközt azonosítja.
Mivel ebben a táblában csak szám és dátum típusú mezők találhatók a tároló hely
igénye jelentősen csökken.

2.1.2 A „dozisok” tábla szerkezete
Mezőnév

Típus

Extra

Kulcs

dozis_a

bigint(18)

Auto_increment PRI

muveletek_a bigint(18)
anyag_a

mediumint(8)

Mennyiseg

duble (4,3)

ME_a

Tinyint(4)

A dozisok nevű táblában tárolom le az összes kijuttatott illetve betakarított anyagot.
Ez a tábla öt mezőből áll a dozis_a nevű mezőnek a szerepe azonos a muveletek
táblában található muveletek_a mezőével.
A muveletek_a mező a muveletek táblával kapcsolja össze a dozisok táblát. A két
tábla

kapcsolódását

kétféleképpen

lehet

megoldani:

muveletek.muveletek_a=

dozisok.muveletek_a vagy muveletek.dozisok_a= dozisok.dozis_a. Az első variáció a
célszerű, mert minden anyagkijuttatatáshoz tartozik elvégzett művelet de nem minden
művelethez tartozik kijuttatott anyag (pl.: szántás). Ez a megoldás azt is lehetővé teszi,
hogy azokat az eseményeket, amelyek egyszerre többféle anyagot is kijuttatnak (pl.:
vegyszeres növényvédelem) hatékonyan rögzítsük.
Az anyag_a mező az anyagnev táblával köti össze a dozisok táblát. Ez a mező
tárolja a kijuttatott illetve betakarított anyagot.
A mennyiseg az 1 hektárra kijuttatott illetve betakarított anyag mennyiségét
tartalmazza. Értéke tört szám is lehet. A hektáronkénti átlag letárolása a célszerűbb,
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mert a lekérdezések többsége erre az információra kíváncsi, de a táblák közti kapcsolat
révén az adott terület egészére kijuttatott vagy betakarított anyag összes mennyiségét
meg lehet tudni.
Me_a a mennyiseg mértékegységeit azonosítja. Az anyagmozgással járó
műveletekkor az anyagok mértékegysége eltérő. Valamint ez vetéskor is hasznos, mert
az egyes növények hektáronkénti tőszáma közötti különbség nagyintervallumban
mozoghat. Az optimális nagyságrendű mértékegység kiválasztásával kisebb tárolóhely
igénye van ugyanannak az információnak.
A mértékegységet a mertekegyseg nevű táblából határozom meg melynek az
értékei a következők lehetnek: t/ha, kg/ha g/ha, l/ha, m3/ha , db/ha, ezer csíra/ha és
millió csíra/ ha .

2.1.3 A „tabla” tábla szerkezete
Mezőnév

Típus

Extra

Kulcs

tabla_a

tinyint(4)

Auto_increment PRI

hrsz

varchar(25)

ismerteto

varchar(30)

hektar

double(4,5)

aranykorona double(6,3)
tulaj_nev_a

tinyint(4)

blokk_a

tinyint(4)

statusz

logikai

Ebben a táblában kapnak helyet a szántóföld adatai. Az első mező a tabla_a amely
elsődleges kulcs és feladata a termőterületek azonosítása az adatbázisban.
A hrsz értéke azonos a helyrajzi számmal, amely a földhivatali nyilvántartásban
határozza meg pontosan a terület adatait. Az értéke /- jelet is tartalmaz ezért a mező
típusa varchar.
Az ismerteto az adott tábla gazdaságbeli megnevezését tartalmazza. Nem biztos,
hogy a földhasználó egyből helyrajzi szám alapján azonosítja be területeit. Erre ad
segítséget ez a mező.
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A hektar mint a nevéből következik a szántóföld területét tartalmazza ha –ban
négyzetméteres pontossággal.
Az aranykorona az adott terület aranykorona értékét mutatja.
A tulajdonos_nev_a a tábla tulajdonosát a nevek tábla, a blokk_a a tábla
blokkszámát a blokk tábla segítségével azonosítja. A statusz logikai mező szerepét
majd később ismertetem a segéd táblák kötött.

2.2 A „segéd” táblák szerkezete
A nevek táblában a föld tulajdonosának és használójának a nevét, címét tárolom le.
A nevek tábla a következő két táblával áll kapcsolatban: hasznaltterulet, tabla. A
hasznaltterulet az adott gazdasági évben az adott terület használóját tartalmazza.
Az erogep táblában az erőgép típusát és rendszámát, az eszkoz táblában az eszköz
fajtáját (pl.: szántóföldi kultivátor) és a típusát tárolom. Ezek a táblák a muveletek
táblának a „segédtáblái”.
Az anyagnev tábla azért fontos, mert ebben található az összes kijuttatott illetve
betakarított anyag neve. Az anyagcsoport értéke jelenleg négyféle számérték lehet. A
különböző számok jelentése: 1 vetőmagok csoportja, 2 növényvédőszerek, 3 talajerőutánpotló anyagok és 4 betakarított termékek. A betakarított termékek közé tartozik a
noveny táblában tárolt növények és egyéb növényi melléktermékek. Ennek a
csoportosításnak az oka a programban való gyorsabb és hatékonyabb adatfelvitel.
A potloanyag és tapelem táblák szorosan összetartoznak. A tapelem tartalmazza az
összes növények számára fontos makro-, mezo- és mikroelemeket. A potloanyag -ban
tárolhatók a szerves és műtrágyák nevei és hogy adott tápelemből hány százalékot
tartalmaz. Ezt azért kellett így megoldani, mert nemcsak azt kell tudnunk, hogy adott
műtrágyából mennyit szórtunk ki hanem azt is hogy annak mennyi volt a hatóanyag
tartalma. Ugyanis ha tudom, hogy 100 kg karbamid műtrágyát szórtam ki akkor az
körülbelül 46 kg N-nek felel meg. Így az adott művelet során elegendő azt eltárolni,
hogy 100 kg karbamid a többit az adatbázisból már meg lehet határozni.
A fajta táblában a növény fajták a noveny táblában a növényfajok kapnak helyet. A
noveny tábla jelenleg Magyarországon nagyobb területen termesztett növényeket
tartalmazza de étékei a programból bővíthetők.
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A vegyszer táblában eltárolom a vegyszer nevén kívül még a típusát, várakozási
idejét, tartamhatását és egyéb megjegyzést róla. A sok információ azért szükséges, mert
így a következő év vetéstervének az összeállításakor figyelni lehet arra, hogy adott
vegyszernek tartamhatása van a következő év növényére.
Az tabla, anyagnev, erogep, eszkoz táblákban mindegyikben megtalálható a
statusz nevű logikai mező. Ennek az adatfelvitelkor van jelentősége, mert
bekövetkezhet, hogy nem minden évben mi használhatjuk az adott területet vagy az
erőgépeket, eszközöket eladhatjuk esetleg némely vegyszert, vetőmagot kivonnak a
forgalomból. Vegyük például, hogy egy eszközt eladunk és már nálunk nem végezhet
több munkát. Viszont ha figyelmetlenek vagyunk az adatfelvitelkor hibás adatot
vihetünk fel. Ezt kétféleképpen lehet megoldani. Az egyik, hogy törlöm fizikailag az
adatbázisból, de ez a múltbéli eseményekre vonatkozóan adatvesztéssel jár. A másik
lehetőség hogy a logikai értéket megváltoztatjuk, emiatt többször már nem történhet
vele adatfelvitel de ennek a múltbeli eseményekre nincs semmi hatása, azaz nem
történik adatvesztés.

2.3 A táblák közötti kapcsolatok

1. Táblázat Részlet a táblatörzskönyvi feljegyzésből

Az 1.Táblázat az elvégzett műveletek és a kijuttatott anyagok illetve a betakarított
termékek különböző variációit mutatja. Mint látható betakarításkor erőgép mindig van,
de nincs mindig hozzá kapcsolódó munkagép. Szárzúzás esetén kijuttatott anyag illetve
betakarított termék nincs jelen. Ha műtrágyaszórást végzünk, akkor a táblázat minden
oszlopa tartalmaz adatot. Mivel az adatbázisban a táblázat első négy és utolsó két
oszlopát külön táblában tárolom ezért a táblák közötti kapcsolatot a következő oldalon
látható 2.ábra szerint alakítottam ki.
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2. ábra A táblák közötti kapcsolatok

Minden elvégzett műveletkor az erőgép biztosan jelen van, ezért a muveletek és az
erogep tábla között egyenlőség alapú kapcsolat van így a lekérdezésben mindkét
táblából származik adat. Abban az esetben, amikor nem használunk eszközt vagy a
táblán végzett művelet során nem történik anyagmozgás azért, hogy a lekérdezés során
ismét megfelelő eredményt kapjunk a (muveletek dozisok) és a (muveletek eszkoz)
táblák között nem lehet egyenlőség alapú kapcsolat. Ilyenkor a lekérdezésbe csak azok a
rekordok kerülnének bele, amelyeknél eszközt használtunk vagy anyagmozgással járó
műveletet végeztünk. Ennek az elkerüléséért a táblákat a LEFT JOIN paranccsal
kapcsolom össze ennek az eredménye a lekérdezésbe minden adat bekerül a muveletek
táblából még azok is amelyeknél nem használtunk eszközt vagy nem anyagmozgással
járó műveletet végeztünk. Hasonló okok miatt a dozisok és az anyagnev, a poloanyag
és a mertekegyseg táblák között LEFT JOIN típusú kapcsolat van. (BEVEZETÉS AZ
ADATBÁZIS-KEZELÉSBE).
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3. A táblatörzskönyv program bemutatása
Ebben a részben a program működését mutatom be. A program szerkezetét úgy
alakítottam ki, hogy az átlagos körülmények között gazdálkodó mezőgazdasági termelő
papíralapú törzskönyvének a szerepét átvegye. Ennek érdekében a programra a
következő dolgok jellemzők:
-

könnyű kezelhetőség

-

gyors eseményfelvitel

-

nagyfokú rugalmasság

A könnyű kezelhetőség abból adódik, hogy a programnak nem szerteágazó a
szerkezete a néhány ablakban a program minden funkciója elérhető. Ezek az ablakok
egyszerre egymástól függetlenül kezelhetők de köztük a háttérben szoros kapcsolat van
emiatt minden ablakban lévő adat időszerű.
A gyors eseményfelvitel a következőkből adódik: az adatok jelentős részét legördülő
listából választhatjuk ki - így kevés adatot kell a billentyűzetről kézzel felvinni - így
időt takarítunk meg. Ennek a másik előnye a gépelési hibák száma is jelentősen
csökkenthető, nem történik hibás adatfelvitel.
A nagyfokú rugalmasság mellett az áll, hogy a termelés során felhasznált anyagok
köre korlátlanul bővíthető. Ez először kicsit nehézkesnek tűnik, de úgy gondolom az
adatbázisban csak azok az inputok szerepeljenek, amelyeket ténylegesen felhasznál a
termelő. Nem célom egy növényvédő szer vagy vetőmag-katalógus előzetes létrehozása
a programon belül. Ha ugyanis a termelő a bőség zavarában szenved - mondjuk a
vetőmagnevekből vagy egyéb inputnevekből - akkor a műveletek regisztrálásakor
nehezebben tudja kiválasztani a számára szükséges adatot vagy éppen véletlenül hibás
adatot vihet fel. Minden termelő számára megvan az általa preferált inputok köre és a
többi adat számára fölösleges. Erre példa mondjuk adott termelőnek a területei nem
alkalmasak a kukorica gazdaságos termesztésére így számára a kukorica vetőmagok
nevei nem szükségesek.
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3.1.1 A program elindítása
A 3.ábra fogadja a felhasználót:

3. ábra Belépés ablak

A programot jelenlegi állapotában csak egy felhasználó használhatja, de ennek
ellenére több személy adatait is rögzíteni lehet a rendszerben. A felhasználói név és a
jelszó helyességét a programba beépítve ellenőrzőm. A szabályozott belépést már
minden

korszerű

program tartalmazza

ennek

oka

az

illetéktelen

megakadályozása, amely kárt tehet a tárolt adatokban.
A sikeres belépés után a következő ablak fogadja a felhasználót.
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behatolás

Erről a helyről érhető el a program menüje. Azért terveztem ilyen kicsi méretűre,
hogy a képernyőn ne foglaljon el nagy helyet, ezáltal több hely maradjon a többi ablak
számára.

3.1.2 A menü szerkezete
A 4.ábra a menü szerkezét mutatja be

4. ábra Menü szerkezete

Az adatfelviteli menüpontban felvihetjük a törzsadatokat, a felhasznált anyagokat, a
földhasználati adatokat, az elvégzett műveleteket és az elvégzett műveletek módosítását.
A Törzsadatok közé azok a adatok tartoznak amelyek csak ritkán változnak és kevés
van belőlük. Itt találhatók a Nevek, címek, a Táblaadatok és a Gépek eszközök adatai. A
Felhasznált anyagtípusok közé a termelés során felhasznált inputok köre tartozik. Ez a
menü is további elágazáshoz vezet. Itt három alternatíva közül választhatunk: Vegyszer,
Vetőmagok, Műtrágya. A Földhasználati adatok választása esetén rögzíthetjük, hogy
melyik táblát adott évben ki művelte. Ennek a résznek a segítségével oldom meg, hogy
a program több személy táblatörzskönyvét is tudja vezetni. Az Elvégzett műveletek
menüpontra kattintva a mezőgazdasági műveltek felvitelének a lehetősége tárul elénk.
Lehetőség van a műveletek módosításara az Elvégzett műveltek módosítása nevű
menüpont alatt.
Az Adatlekérdezés című menüpontot választva különféle adatokat nyerhetünk az
adatbázisból. Megtudhatjuk például adott területen mikor milyen műveletet végeztünk
vagy azt hogy adott műveletet melyik táblán mikor hajtottuk végre.
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A Súgó menüpont alatt a felhasználó számára fontos információk vannak a program
helyes használatáról.

3.2 A Törzsadatok ablak bemutatása
A Törzsadatok közé tartozó adatokat ugyanazon ablakból érhetjük el. Három fül
közül választhatunk, a kiválasztott fül aktívvá válik és eltakarja a többit. A fülek között
gyorsan lehet váltani ezért a törzsadatokat ugyanarról a helyről könnyen el lehet érni.
Az aktív fül váltogatása során a felviteli mezőkben lévő adatok változatlanok maradnak.
(Dr. Tamás Péter et al: Programozzunk DELPHI 5 rendszerben!, 2001)

3.2.1 Nevek, címek rögzítése

5. ábra Nevek címek

A fenti ábrán a Nevek, címek fül az aktív. Ezen a helyen történik a tulajdonosok és
a földhasználók a adatainak a rögzítése. A programban található minden felviteli
mezőhöz tartozik egy kiegészítő utasítás:
if Key = Char(VK_RETURN) then begin Key := #0; PostMessage(Handle,
WM_NEXTDLGCTL, 0, 0); end;
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Ennek hatására ha a felviteli mezőben ENTERT ütünk a kurzor azonnal átkerül a
következő felviteli mezőbe. Ez a funkció egyszerűsíti és gyorsítja a program
kezelhetőségét, mert mindig a felviteli sorrendben következő mezőre lépünk. (Marco
Cantú Delphi 5, 2000)
Ha a képernyőn látható adatok esetén az Adatfelvitel gombra kattintva nem
történne adatrögzítés, akkor annak az oka hogy a program kiszűri a felesleges
adattárolás lehetőségét nem engedi hogy ugyanazt a személyt ugyanarra a címre
többször letárolhassuk. A kivételes események megoldására a program felajánlja, hogy
különböztessük meg a személyeket (pl.: ifj. vagy id.). Természetesen a program azt sem
engedi, hogy valamelyik szükséges adatfelviteli mező üresen maradjon. A sikeres
adatfelvitel után a személy adatai azonnal megjelenik a felviteli mezők mellett látható
táblázatban.
A táblázatban való mozgást a táblázat alatt látható navigáló gombok segítik. Az
aktuálisan kijelölt sor adatai felviteli mezőkben megjelennek. Ez az adatok gyorsabb
módosíthatóságát is segíti. Ha mégis az adatfelvitelt szeretnénk folytatni, akkor a
Mezők törlése gombra kattintva a felviteli mezők azonnal üresek lesznek ezáltal
hamarabb folytathatjuk az adatfelvitelt.
A Személy törlése gombra kattintás után a program megerősítést kér az utasításról,
majd ha tényleg ez a szándékunk akkor a személy aktív értékét változtatja meg. Ezáltal
logikailag töröltem az adatbázisból, mert ameddig a személy inaktív állapotban van
addig nem történhet vele adatfelvitel. Ha a későbbiekben ismét aktív állományba
szeretnénk helyezni a személyt, azt is megtehetjük a Személy aktív státuszba vétele
gombra kattintva.
A törzsadatok közül az erőgépek eszközök felvitelét képpel nem illusztrálom, mert
elveiben és felépítésében nagyon hasonlít a személyek felvitelére. Ugyanazon funkciók
érhetőek el benne, mint a személyek felvitele esetén. Abban az ablakban tárolhatjuk el a
sajáttulajdonú és bérmunkában nálunk dolgozó gépeket. Talán annyi fontosat
szeretnénk megjegyezni, hogy egy másik táblatörzskönyv program demó verziójában
észleltem erőgépfelvitelkor adatrögzítési hibát - ami az volt - hogy a program a szóköz
karaktereket is tárolható adatnak engedte. Ezt követően az általam készített programba
beépítettem ennek a hibának a kivédését minden felviteli mezőbe. Ennek a megoldására
a Trim függvényt használom melynek a funkciója: az adott karaktersorozatot a bevezető
és lezáró szóközök nélkül adja vissza. Így könnyen kiszűrhető, ha véletlenül csak
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szóközt vinne fel a felhasználó. A függvény adatrögzítéskor is hasznos, mert fölösleges
karaktereket nem tárol el az adatbázisba a program.

3.2.2 Táblaadatok rögzítése

6. ábra Táblaadatok rögzítése

A törzsadatokból a Táblaadatok fület választva a 6.ábra jelenik meg előttünk. A
felhasználó itt rögzítheti a tábla adatait, valamint a területeinek a blokkszámát.
A tábláról a következő adatokat tárolja el program:
-

helyrajzi szám,

-

rövid ismertető a tábláról (ide célszerű beírni az adott tábla gazdaságbeli
megnevezését)

-

a tábla területét hektárban négyzetméteres pontossággal

-

a tábla aranykorona értéke

-

a tulajdonos neve

-

a tábla blokkszáma.

A tábla tulajdonosát és a blokkszámát legördülő listából választhatjuk ki. Ebbe a
listába a program olvassa be az adatokat az adatbázisból. A lista előnye hogy csak azok
a személyek illetve blokkszámok kerülnek bele, amelyeknek aktív státuszban vannak. A
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lista mellett szól még egy érv, ugyanazt az adatot mindenhová ugyanúgy tárolja le, az
elgépelések lehetősége ezáltal megszűnik. A blokkszámnak mivel meghatározott
formátuma van a pontos felvitelét Maskedit komponenssel oldottam meg.
Az Új tábla felvitele gombra kattintva az ellenőrzés után, ha nem talál a program
hibát megtörténik az adatok rögzítése. Hibaforrás adódhat a tábla területének az
elgépelésekor a program nem fogadja el a 999 ha fölötti számokat és az aranykorona
értéke sem lehet több a hektár értékének 50-szeresénél.. A felviteli mezőbe
természetesen csak szám jellegű karakter vihető be. A rögzítést követően az adatok
azonnal megjelennek a felviteli mezők mellett látható táblázatban is.
Ebben a táblázatban is navigációs billentyűk segítik az adatok közötti mozgást a.
Az éppen kijelölt sor adatai a felviteli mezőkben látható, ha felhasználó módosítni
szeretne az adatokon, megteheti. Az adatok közül viszont a helyrajzszán nem
módosítható ennek a következő az oka. Ha a mi használatunkba kerül a mellettünk lévő
fölterület, a tábla területében változás történik. A tábla adatai ezek voltak: helyrajzi
szám 0139/5-6 területe 12,33 ha. Az új táblának már a következők az adatai
hrsz:0139/5-7 területe 19,45 ha. A helyrajzi szám megváltoztatása a régebben tárolt
adatok lekérdezésekor hozna hibás eredményt. A 12,33 hektárról amiről valójában 1 nap
alatt takarítottuk be a terményt a program azt hozná, hogy a 19,45 hektáron végeztük el
a betakarítást. Ez viszont nem fedi a valóságot. Az ilyen eseteket úgy próbálom
elkerülni, hogy a hibajelzést küldök, figyelmeztetem a felhasználót a hibalehetőségre.
Ezután ha még mindig a helyrajzi számot akarja módosítani, akkor a program az új
adatokat új adatként letárolja és a régebbi táblát inaktív státuszba helyezi. Ez alól csak
akkor van kivétel, ha az adott táblán még semmilyen műveletet nem végeztünk tehát a
helyrajzi szám kijavítása igénye elgépelésből adódhat. A felviteli mezők gyorsabb
törlését itt is külön gomb segíti.
Természetesen mezőgazdasági területet nem lehet törölni, mert a régebbi
műveletekkel kapcsolatosan ez adatvesztéssel jár. Ha tudjuk, hogy a tábla nem a mi
használatukban van akkor inaktív státuszba helyezhetjük. Csak logikailag törlöm ki az
adatbázisból. A táblázatban lévő területadatokat úgy csoportosítottam, hogy midig az
aktív státuszú táblák kerüljenek előre. A táblázat alján találhatók az inaktívak, melyeket
ha szükség van rá aktivizálni lehet.
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3.3 Az Anyagok ablak bemutatása
Az Anyagok nevű ablakból a termelés során felhasznált különböző inputok adatai
tárolhatók le. Itt találhatók a Növényvédő szerek, Vetőmagok és a talajerő utánpótlást
segítő szerek (Műtrágyák). Az ablak felépítést tekintve azonos a Törzsadatokéval
mert itt is fülek segítségével választhatjuk ki a felvinni kívánt anyagcsoportot.

3.3.1 Vetőmagok felvitele

7. ábra Vetőmag fül

A 7.ábrán a Vetőmagok fül az aktív. Ezen az oldalon vihetjük fel az új növényeket
és új vetőmagokat. A program alapesetben az ábrán látható növényeket tartalmazza de a
növények csoportja szabadon bővíthető. A letárolt növény majd a betakarítható
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termékek között is megjelenik. A felhasználók dolgát segíti, hogy a növény beviteli
mező minden karaktert kisbetűként értelmez, így nem állhat elő az a probléma, hogy a
kukoricát Kukoricaként is letárolja. A program sehol sem fogad el olyan adatot, amely a
tárolt adatokkal tartalmilag azonos (tehát csak kisbetű nagybetű különbség van).
Az új fajta felvitelekor meg kell adnia a fajta nevét, valamint legördülő listából ki
kell választani a növény faját. A céltudatos felhasználó csak azokat a vetőmagokat
tárolja el, amelyeket valójában felhasznál, így kevesebb adatközül kell választania
vetéskor. Természetesen itt is lehetőség van a vetőmag adatainak a módosítására, és ha
adott vetőmagot kivonták a forgalomból akkor inaktív státuszba helyezhetjük a Fajta
törlése gombbal. Ezzel a funkcióval mindig naprakészként lehet tartani az elvethető
növények körét.
A növényvédő szerek fülön tárolhatjuk le felhasznált növényvédő szerek nevét és
még néhány információt róluk úgy mint
-

a szer típusa: Gyomirtó, Gombaölő, Rovarölő és Egyéb kategóriájú szerek

-

várakozási idő

-

tartamhatás ami a vetésterv összeállításakor fontos

-

egyéb megjegyzést ami a szer használatával kapcsolatban nagy jelentőséggel
bír

A program itt nem tartalmaz előre eltárolt vegyszerneveket, amit a gazdálkodó
felhasznál, azt neki kell rögzíteni. Némely vegyszer kikerülhet a kereskedelmi
forgalomból így azt inaktív státuszba helyezhetjük így a felhasználható növényvédő
szerek jegyzéke mindig aktuális.

3.3.2 Műtrágyák felvitele
A műtrágyák felviteli lehetőségekor az a cél vezérelt hogy a műtrágya nevén kívül a
tápanyagtartalmát is rögzíthessem. Ezáltal ha az adott szert kijuttatjuk, akkor csak a
nevét tárolom el a kijuttatott hatóanyagtartalmat a program kiszámolja. Ebben az
ablakban nagyrészt csak szám jellegű karaktereket kell felvinni, ezért itt ismertetem a
tizedes tört adatok felviteli nehézségeit.
A probléma abból adódik, hogy a Delphi és a MySQL eltérően értelmezi a tizedes
elválasztó jelet. Ez a hiba először a táblaadatok felvitelekor lépett fel. A hektár értéke
csak szám lehet ezt egy konvertáló függvény segítségével ellenőriztem. Ha a beviteli
mezőben ’.’ volt a tizedes elválasztó azt is hibának vette. Elválasztóként ’,’ –t kellett
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használni. Viszont a MySQL a ’,’ utáni karaktereket már nem tárolta el a következő
adatot 5,254 így értelmezte 5.000. A másik hiba pedig az adatok módosításakor lépett
fel: a program a kapott adatokban a ’.’ felcserélte ’,’-re így adatok felülírásakor sem is
adatvesztés lép fel a tizedes elválasztó karakter után. Többféle megoldási lehetőség
vetődött fel előttem például a tizedes értékeket 10-nek valamely hatványával szorozva
egész számot készítek belőle, de ez a módszer nem elegáns így saját komponens
kidolgozásába fogtam. A most következő forráskód a komponens lényegét mutatja be:
procedure TForm1.Csak_szamChange(Sender: TObject);
var esz:string;
i:byte;
begin
esz:=csak_szam.Text;
for i:=1 to length(esz) do
if (esz[i]=',') then esz[i]:='.';
csak_szam.Text:=esz;
end;
A komponens első része arra ad megoldást amikor a program az adatbázisból kapja
az adatot. Ha a beérkező karakterláncban ’,’ talál azonnal lecseréli ’.’-ra. Így ha adott
mezőben nem történik adatmódosítás a program, akkor is formailag jó adatot küld
vissza az adatbázisnak.
procedure TForm1.Csak_szamKeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var esz:string;
i:byte;
begin
if Key = Char(VK_RETURN) then begin Key := #0; PostMessage(Handle,
WM_NEXTDLGCTL, 0, 0); end;
if key in ['0','1','2','3','4','5','6','7','8','9',',','.',#8] then key:=key
else key:=#0;
esz:=csak_szam.Text;
esz:=esz+key;
if (esz[1]=',') or (esz[1]='.') then key:=#0;
for i:=0 to length(esz)-1 do
if (esz[i]='.') and ((key=',') or (key='.'))
then key:=#0;
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if key=',' then key:='.'; end;
A komponens második része a további hibaforrásokat szűri ki:
ENTER billentyű ütésekor mindig továbbugrik a következő felviteli mezőbe. A
mező csak számokat, tizedes elválasztó karaktereket és a törlést fogadja el. Továbbá
csak egy darab tizedes elválasztó jelet üthet be a mezőbe és azt is azonnal tizedes pontra
váltja. A legelső karakternek pedig tud tizedes elválasztó jelet felvinni. Ennek a
komponensnek a segítségével már csak intervallum ellenőrzést kell elvégezni ezután
már a MySQL számára is megfelelő formátumba kerülnek a tizedes értékek.

8. ábra Műtrágya felvitele

A műtrágyák fülön új műtrágyák nevét és tápelememként a hatóanyagtartalmukat
vihetjük fel, valamint ha néha istállótrágyát használunk fel, akkor annak az adatait
szintén itt rögzíthetjük. Az ablak felső részen látható táblázatban kiválasztott műtrágya
hatóanyagtartalma a lenti táblázatban és a felviteli mezőkben jelenik meg. Itt is
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módunkban áll a tárolt műtrágya adatainak a módosítására vagy ha nem használjuk az
adott anyagot akkor inaktív státuszba sorolhatjuk. Az előbb ismertetett komponens
segítségével már csak arra kell figyelni, hogy adott műtrágya hatóanyagtartalma
tápelemenként és összesítve ne haladja meg a 100%-t

3.4 A mezőgazdasági műveletek rögzítése

9. ábra Részlet a mezőgazdasági műveltek rögzítéséből

A műveletek rögzítését kiválasztva a 9.ábrán kívül a megjelenő ablakban láthatók az
eddig elvégzett műveletek. A műveletek rögzítésekor azt a célt tűztem ki, hogy a lehető
legkevesebb adatot kelljen billentyűzetről bevinni helyette inkább legördülő listából
választhasson a felhasználó. Ezzel nem csak a felvitel gyorsítható, hanem a
félregépelések száma is csökken. Az elvégzett műveletekről a következőt tárolom le,
melyik táblán, mikor milyen eszközökkel és milyen munkafolyamatot végeztünk. A
tábla kiválasztását segíti, ha a listában a helyrajzi számon kívül olvasható az ismertető a
tábláról és a tábla területe. A munkafolyamat jelenleg öt csoportba sorolhatók:
anyagkijutatás nélküli műveletek (főleg talajmunkák), műtrágyaszórás, vetés,
növényvédelem és betakarítás. Annak függvényében, hogy melyik munkafolyamatot
választjuk a program különböző felviteli mezőket kínál fel számunkra. A
dátumkomponens segítségével az időpont formailag mindig helyes. Az erőgépek és a
munkagépek közül csak az aktív státuszban lévőket választhatjuk ki. Ha a permetezést
választjuk 10.ábra jelenik meg:
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10. ábra Műveletek rögzítése

Miután kiválasztottuk a bal oldali zöld ablakban a műveletet megnevezése közül a
permetezést a jobb oldalon látható felviteli ablak is láthatóvá válik. Gyakran előfordul,
hogy a növényvédelmi munkák során egyszerre több anyagot is kijuttatunk. Ennek a
rögzítését úgy oldom meg, hogy a Következő szer gombra kattintva a program először
listát készít a kijuttatott szerekről és dózisukról. Ha a listába eltároltuk az összes szert
azután rögzíthetjük az adatokat. A rögzítés után a felviteli mezők nem törlődnek
automatikusan. Ennek oka, hogy gyakran több táblán is hasonló munkákat végzünk
közel azonos időben így a következő adatfelvitelekor csak a kiválasztott területet kell
módosítani és ha szükséges az anyagmennyiségeket. A program nem engedi teljesen
ugyanazt az adatot többször rögzíteni az adatbázisban. A rögzített művelet a lent látható
táblázatban is megjelenik .A felviteli mezők gyorsabb törlését a Mezők törlése gombok
segítik. (Kuzmina Jekatyerina et al: Programozzunk Delphi 7 rendszerben!, 2003)
Néhány dolog ami a gyorsabb adatrögzítést segíti: az anyagmozgással járó
műveletek esetén az adatbázisba csak hektáronkénti kijutatott átlagos mennyiséget
tárolom le. A felviteli mezők között azonban található olyan is mely az egész területre
kijutatott mennyiségre kérdez rá. Ez főleg műtrágyaszóráskor segíti az adatrögzítést,
mert a program pillanatok alatt az összes mennyiségből kiszámolja az egy hektárra jutó
átlagos mennyiséget. A képernyő alján látható három gomb a felhasznált anyagtípusok
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közvetlen elérését biztosítja. Így ha a munkafolyamat során olyan anyagot szeretnénk
rögzíteni, amelyet nem tárol a program, bővíthetjük az adatbázist.

3.5 Adatok lekérdezése az adatbázisból
Miután
kinyerhetjük

letároltunk
az

néhány

adatbázisból.

mezőgazdasági
Táblatörzskönyv

műveletet

azt

szempontjából

rendszerezetten
a

legfontosabb

információ, hogy adott táblán milyen műveleteket végeztünk. A 11.ábra mutatja azt az
ablakot ahonnan a táblákon végzett műveltek lekérdezhetők:

11. ábra Műveletek lekérdezése

Ennek az oldalnak egyszerű a kezelése, mivel a legördülő listából kiválaszthatjuk,
hogy melyik terület adatai szeretnénk megnézni. Itt az összes művelet időrendben
megjelenik, amely az adott területen a kiválasztott gazdasági évben történt. Külön
képernyő részletben látható: a tábla területe, a termesztett növény és a növény fajtája.
Ezután bemutatom azt a lekérdezési parancsot, amely az elvégzett műveleteket
különböző feltétel szerint olvassa ki az adatbázisból:
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SELECT muvelet_kezd as Müvelet_kezdése, anyagnev as Anyagnév ,munka

as Munkafolyamat, geptipus as Erőgép, eszkoz as Munkaeszköz, mennyiseg as
Anyag_mennyisége,ertek as Mértékegység,
((hatoanyag_sz*mennyiseg)*0.01) as Hatóanyag_tartalom, hrsz as Helyrajzi

szám
FROM ( (((muveletek LEFT JOIN dozisok ON
muveletek.muveletek_a=dozisok.muveletek_a) lEFT JOIN anyagnev ON
dozisok.anyag_a=anyagnev.anyag_a) LEFT JOIN mertekegyseg ON
dozisok.me_a=mertekegyseg.me_a)
LEFT JOIN eszkozok ON muveletek.eszkoz_a=eszkozok.eszkoz_a) LEFT JOIN
potloanyag ON dozisok.anyag_a=potloanyag.anyag_a, munka,erogep, tabla
where muveletek.munka_a=munka.munka_a and
muveletek.gep_a=erogep.gep_a and
muveletek.tabla_a=”’+cbtabla_a.text+’’” and
muvelet_kezd>'2004.09.01’'
order by 1 asc
A lekérdezés where záradékában a feltételek igény szerint beállíthatók. Ha például
adott

munkafolyamatra

lennénk

kíváncsiak,

akkor

ez

kerülne

bele

muveletek.munka_a=’permetezes’ , és a tábla értékét nem tennénk feltételbe. Ezzel
olyan listát kapunk mely megmutatja, melyik táblán mikor és milyen növényvédő
szerekkel

végeztük

a

növényvédelmet.

MySQL/PHP Database Applications)
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(Jay

Greenspan

and

Brad

Bugler:

4. Távolabbi kilátások

Most pedig a programmal kapcsolatos fejlesztési terveimet szeretném ismertetni:

4.1 Nyomtatási lehetőség:
Ahhoz, hogy a program „kézzelfogható” eredményt szolgáltasson a felhasználó
számára az adatok nyomtathatóságát meg kell teremteni. Ezáltal a tárolt adatok
valójában is alkalmasak lesznek a mezőgazdasági folyamatok dokumentálására. Ezt
kétféle módszerrel lehet elérni vagy a programból közvetlen nyomtatással vagy a
programból adatexportálás után másik felhasználói program nyomtatási funkcióját
használva. A program saját nyomtatási funkciója a célszerűbb mert így a használata
független az egyéb felhasználói programoktól.

4.2 Gazdálkodási Napló irányú fejlesztés:
A táblatörzskönyv program fejlesztésének egyik indoka volt hogy a mezőgazdasági
műveletekről közel azonos adatokat tárol a Gazdálkodási Naplóval. A Gazdálkodási
Napló azonban komplettebb rendszer több, sokkal több adatot rögzíthetünk benne. A
táblatörzskönyvet tekinthetjük talán a Gazdálkodási Napló növénytermesztési részének
előszobájaként. A táblatörzskönyv program továbbfejlesztésével létrehozhatok egy az
Európai Unió előírásainak megfelelő rendszert.
A legnagyobb eltérés a két nyilvántartási rendszer között, hogy a Gazdálkodási
Napló növénytermesztési alapegysége a parcella. Egy parcellába azok a területek
tartoznak melynek területe összefüggő és a gazdálkodó azonos növény fajtát termel
rajta. Több helyrajzi számú terület is alkothat egy parcellát, de egy helyrajzi számú
területen is lehet több parcella. Ebből következik, hogy a parcellák területe és száma az
egyes gazdasági évek között jelentős eltérést mutathat. A parcellák blokkokba
sorolhatók. Az első feladat a parcella nyilvántartási résszel bővíteni a táblatörzskönyv
programot.
A következő bővítési lehetőséget a többféle művelési ág kialakításában látom, mert
a táblatörzskönyv programom csak a szántó művelési ágba tartozó területeket kezeli
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hatékonyan. Így lehetőség nyílik a szántó mellett a gyep szőlő és gyümölcs hasznosítási
irányú területeken végzett adatok rögzítésére.
Szántó hasznosítású terület esetén a Gazdálkodási Napló bővebben kérdezi a
művelés adatait. Rögzíteni kell a táblatörzskönyvhöz képest még pluszba, hogy adott
napon a percella mekkora területén végeztük a munkát és ez mennyi gépi illetve kézi
munkaórába került.
Az EU a gazdálkodás során a parcellánkénti növényvédelmi megfigyelések
adatainak a rögzítését is megköveteli a gazdáktól. Ide kerülnek rögzítésre a növényt
károsító különböző élőlények jelenlétének a mértéke. Ezen az adatlapon, ha a károsító
ellen történt védekezés akkor annak idejét és az alkalmazott szert valamint mennyiségét
kell rögzíteni. Ha a Gazdálkodási Naplót adatbázis szemléletű programmal vezetjük,
akkor a kijuttatott szerrel kapcsolatos dolgokat már nem kell letárolni, mert ide azokat
az adatokat az elvégzett műveletek közül megtudható.
A növényvédelmi megfigyeléshez szorosan kapcsolódik a csapadék adatok mérése,
bár ez úgy tudom nem kötelező. A csapadék mérése segítséget nyújt a növényvédelmi
megfigyeléshez, mert a károsítók számára kedvezőbb időjárás esetén ajánlott a
gyakoribb ellenőrzés. Ezenkívül szükséges még a talajvizsgálati adatok tárolására is.
A Gazdálkodási Napló irányú fejlesztés szellemében szükség van még a tárgyi
eszközök nyilvántartását végző rész kialakítására. (Gazdálkodási Napló, 2005)
A Gazdálkodási Napló elektronikus kitöltésére létezik ingyenesen letölthető
program a www.air.gov.hu címen. Ez jól működik mindössze annyi a hiányossága,
hogy az anyagmozgással járó műveletek rögzítésekor az anyagneveket billentyűzetről
kell felvinni. Pontosabbnak és gyorsabbnak tartom a listából történő kiválasztást. Annak
köszönhetően, hogy én is a program felhasználója leszek így a fejlesztés során a lehető
legtöbbet próbálok tenni a könnyebb kezelhetőségért.
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