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Bevezetés
Mikor az 1940-es években megjelent az elsı generációs számítógép, még óriási
méretekkel és mai szemmel nézve igencsak kicsi számítási kapacitással rendelkezett. Az évek
elırehaladtával a gépek terjedelme csökkent, a mőveletvégzési sebessége pedig rohamosan
nıtt. A gyártási folyamatok költségei is leredukálódtak, ennek köszönhetıen a kisebbnagyobb vállalatok számára is elérhetı közelségbe kerültek. Manapság pedig már szinte
minden íróasztalon megtalálhatóak. Napjainkban nem az a nagy dolog, ha valakinek van
számítógépe, hanem inkább az ha nincsen. Ezért nyugodt lelkiismerettel állíthatjuk, hogy az
informatikai rendszerek életünk szerves részeivé váltak.
A számítógép helyet kapott a termelési folyamatokban, legyen az a nehéz, vagy akár a
könnyőiparban, esetleg az állattenyésztésben, vagy a növénytermesztésben. Segítségével a
termelést modellezhetjük, optimalizálhatjuk. Gyors, pontos számításokkal, és a háttérben
mőködı adatbázisok figyelésével megkönnyíti, alátámasztja döntéseinket, vagy éppen egyéb
számításba vehetı alternatívát javasol. Napjainkban a tervezésnek egyre nagyobb jelentısége
van. A számítógép lehetıséget ad arra, hogy a tervezés ne egy bonyolult, hosszadalmas
számítás-sorozat legyen, hanem az egyes paraméterek megváltoztatásával megvizsgálhassuk a
különbözı alternatívákat is. Így könnyedén választ kaphatunk a tervezés során gyakran
felmerülı „mi történne, ha…” kérdésre.
Az elmúlt évek során az informatika, a hardver és szoftver tekintetében is hihetetlen
nagy fejlıdésen esett át. Egy számítógépen mőködı információs-, döntéstámogató-, vagy
szaktanácsadási-rendszer létrehozásának kézzel fogható akadálya már nem létezik. Ezzel
párhuzamosan pedig folyamatosan bıvülı igény jelentkezik ezen rendszerek iránt a termelıi
szektorból. A rendszertervezés során a fejlesztık már nemcsak az alapprobléma megoldására
törekednek, hanem igyekeznek a felhasználónak egy könnyen kezelhetı, átlátható
felhasználóbarát programot létrehozni. Törekedni kell az olyan rendszerek elkészítésére,
melyek kezelése egyszerő, így elsajátítása nem igényel hosszú idıt.
A feljebb említett lehetıségek eszközt adnak a kezünkbe, hogy teljes, a valóságot egyre
jobban közelítı modelleket alkothassunk. A jól felállított, sok tényezıre kiterjedı modell
létszükséglete egy szaktanácsadási rendszernek.
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2. Témafelvetés
Témaválasztásomnak több oka is van. Egyik ilyen a személyes kötıdés a
szılıtermesztéshez. Kisebb családi gazdaságban foglalkozunk ezzel. A másik ok a
programozás, szoftverfejlesztés iránti érdeklıdésem.
Az egyetemi tanulmányok során több tantárgy keretében foglalkoztunk információs,
szakértıi és szaktanácsadási rendszerekkel. Ezért bıvebb ismeretekkel rendelkezem az ilyen
alkalmazásokról, és ezek informatikai hátterérıl. Úgy gondolom tanulmányaim kellıképp
felvérteztek egy ilyen rendszer fejlesztési feladatainak eredményes megoldására.
Célul tőztem ki egy olyan tápanyag-gazdálkodási szaktanácsadó alkalmazás elkészítését,
mely segítséget nyújthat a szılıtermelınek abban, hogy az ültetvény talajának tápelemkészletét megfelelı szinten tarthassa.
Jelenleg hasonló programok léteznek már, de ezek jobbára a szántóföldi kultúrák
tápanyag-visszapótlását segítik. Ilyen például az egyetemünkön fejlesztett 4M-eco rendszer is,
viszont ez már egy komplex rendszer lévén bizonyos ökonómiai tényezık figyelembe vételére
is fel van készítve. Lehetıség szerint hasonló irányba lehet a késıbbiekben továbbfejleszteni a
saját programomat is. A szántóföldi kultúrákkal szemben az állókultúrák (ilyen a szılı is)
tápanyag-visszapótlására jóval kevesebb rendszert készítettek.
Elgondolásom szerint egy olyan alkalmazást szeretnék létrehozni, mely a felhasználó
által beadott paraméterek valamint korrekciós tényezık, és a háttérben futó adatbázis
segítségével kikalkulálja a hatóanyagokat, majd a talaj típusának megfelelıen ajánlást ad a
felhasználandó legideálisabb mőtrágyára és annak dózisára. A program adatbázisában
rögzíteni kell az egyes talajtípusok, szılıfajták és mőtrágyák jellemzıit. Ezt az adatbázist úgy
szeretném elkészíteni, hogy a jövıben szükség esetén tartalmát bıvíteni, esetleg módosítani
lehessen. A program fejlesztését Borland Delphi segítségével képzeltem el, mivel
tanulmányaim során ezzel a környezettel ismerkedtem meg részletesebben.
Összességében egy olyan szaktanácsadási rendszert szeretnék készíteni, mely helytálló
információkkal tud szolgálni a felhasználóknak, és bár nyilvános használatba nem kerül,
mégis részben bizonyíték lehet az elmúlt egyetemi évek eredményességére.
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3. Szakirodalmi áttekintés
3.1. A szılıültetvény tápanyag-gazdálkodásáról
Bár dolgozatom elsısorban nem kertészeti jellegő, az alapproblémára való rálátás miatt
mégis fontosnak érzem röviden összefoglalni a szılıültetvények fenntartó trágyázásával
kapcsolatos ismereteket.

3.1.1. A tápanyagszükséglet megállapítása
Az ültetvények termése nem csak az adott évi tápanyagellátástól függ, hanem az azt
megelızı évek tápanyag ellátottságától is, mivel az évelı növények akár évtizedekig is
hozamképesek maradnak. (GONDA-KOROKNAI, 1999)
Ennek alapján a szılı tápanyag-gazdálkodása is – a gyümölcsösökhöz hasonlóan –
jelentısen eltér az egyéves növényekétıl. Viszont a messze elágazó és mélyre hatoló
gyökérrendszerének köszönhetıen, a tápanyagot jobb hatásfokon értékesíti. Tápanyagtároló
képességével a rövid ideig tartó hiányszakaszokat viszonylag jól áthidalja. (MIKÓCZY,
2005)
A szılıültetvény termıerejének eredményes növelése a környezeti és technológiai
viszonyok adta lehetıségek felsı határáig, majd ezen a szinten való tartása csak úgy
lehetséges, ha a talaj felvehetı tápanyag-készletét a növény igényeinek megfelelı
mennyiségben és arányban folyamatosan fenntartjuk.
A talaj tápanyagkészlete sok tényezı függvénye. Ilyen a talaj fizikai, kémiai, biológiai
állapota, az idıjárás, a trágyázás és talajmővelés. Ezek hatására alakul ki a növény által
felvehetı tápanyagkészlet. Az, hogy ebbıl a tápanyagkészletbıl a növény mennyit képes
felvenni, hasznosítani és megkötni, függ a korától, fiziológiai és égészségi állapotától és az
adott termıterület klímaviszonyaitól. A talaj felvehetı tápanyagkészlete és a növény
tápanyag-hasznosító képessége közti viszonyt kell tehát alapul venni. Az okszerő talajerı
gazdálkodás és ennek a viszonynak az állandó ismeretén és szabályozásán alapulhat.
Ezeket az összefüggéseket már régóta ismerik, és igyekeztek olyan módszereket
kidolgozni, amelyek lehetıvé teszik a talajerı maximális fokozását, a hiányzó tápanyagok
megállapítását és okszerő visszapótlását, tehát amelyek használatával elhagyhatók a
tapasztalaton alapuló sematikus trágyázási rendszerek. (KOZMA, 2001)
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Eddig több eljárást dolgoztak ki. Ezek közé tartozik:
a) a tápanyaghiányok meghatározása a növény kondíciója és külsı diagnosztikai bélyegei
alapján,
b) talajvizsgálatokkal a talaj felvehetı tápanyagkészletének és –hiányának a meghatározása,
c) a növény kémiai elemzésén alapuló tápanyagigény-meghatározás.
Terveim szerint az általam fejlesztett rendszer a b) és c) módszer kombinációjának
segítségével kalkulálja majd a hatóanyag-szükségletet. Ugyanis ezek eredménye számszerő. A
program adatbázisa tartalmazza a talajtípushoz, és annak tápanyag-ellátottsági szintjeihez
tartozó értékeket, így ezeket össze tudja hasonlítani a beadott paraméterekkel, és szükség
szerint korrigálja a számított eredményt. Ehhez hasonlóan az adatbázis tartalmazza az levél
optimális beltartalmi értékeit, és ezeket összeveti a levélvizsgálat eredményeivel. A
levelekben jelenlévı egyes tápelemek egymáshoz viszonyított aránya is következtetni enged a
tápanyag-ellátottság egyensúlyára.
Szükséges még megjegyezni, hogy a talaj- és levélanalízisek csak megközelítı
támpontot adnak. A két analízis adatait összevetve az ültetvény habitusának, kondíciójának és
a terméshozamoknak, illetve minıségnek az együttes értékelésével alapozhatjuk meg a
hatékony és gazdaságos fenntartó trágyázást.

3.1.2. Tápanyagok körforgása
A tápanyag-körforgásnak lehetıleg zártnak kell lennie (1. ábra). Lehetıség szerint
minden mellékterméknek (nyesedék, törköly, seprı, zöld hajtások, lomb) a szılıültetvényben
kell maradnia, oda vissza kell jutnia.

1. ábra: A szılı tápanyagfelvétele
(BAUER, 2006)

6

Így a termesztés-technológiától függıen, a szılı vegetatív fejlıdése során kivont
tápanyag jelentıs része az ültetvényben maradhat. A szerves anyagokhoz kötött tápanyagok
az idı múlásával felszabadulnak és ismét aktív forrásként jelentkeznek. Tehát a legtöbb
tápanyagot a terméssel vonjuk ki a talajból. Ezért szükséges, hogy rövidebb, hosszabb
idıközönkét, ezt a mennyiséget pótoljuk. Csak ez által érhetı el a növény optimális fejlıdése,
és a minıségi szılıtermesztés. (BAUER, 2006)
A talajnak kell a szılı részére a hajtások, levelek és a fürttermés fejlıdéséhez
szükséges, az évszakos igénynek megfelelı tápanyagokat rendelkezésre bocsátani. A
talajápolás és a trágyázás szabályozó és kiegészítı mőveletként szolgálnak.

3.1.3. A tápanyagellátás hatása a termés minıségére és mennyiségére
A termés nagyságát a növény növekedése, fejlıdése határozza meg. E folyamatokra
külsı és belsı tényezık hatnak. A belsı tényezık, - ilyen például a genetika -, nehezen, csak
hosszadalmas munkával befolyásolhatóak. A külsı tényezık, mint például a fény, víz, hı,
viszont már könnyebben. Ilyen külsı tényezı a talaj tápanyag ellátottsága is, amely talán a
legkönnyebben szabályozható.
A keletkezı termés mennyiségét valamennyi tápanyag mennyisége, és aránya
együttesen szabja meg, de termésnövekedést leginkább a minimumban lévı elem pótlásával
lehet elérni.
Napjaink egyik sokat vitatott kérdése, hogy az intenzív mőtrágyázás, a termések
növekedése nem jár-e minıségromlással. Az ide vonatkozó kutatások szerint a hiányos
tápanyagellátás csökkent minıséget eredményez. Általában a termésképzés szempontjából az
optimális ellátottság biztosítja a jó minıséget. A növényi tápelemek egyrészt építıkövei a
minıséget meghatározó vegyületeknek, másrészt az anyagcsere-folyamatok szabályozásán
keresztül fejtik ki hatásukat. Éppen ezért döntı jelentıségő, hogy a fejlıdés különbözı
szakaszaiban a tápanyagok megfelelı mennyiségben és arányban álljanak rendelkezésre. A
fentiekbıl következik, hogy a termék minıségi követelményihez igazodó céltudatos
tápanyagellátás javítja a minıséget, viszont a túlzott trágyázás már rontja. (LOCH, 2000)

Összefoglalva elmondható, hogy jó minıségő, kellı mennyiségő termést csak akkor
érhetünk el, ha a talajból felvehetı tápanyagok mennyisége és összetétele a szılınövény
igényeinek megfelel. Ennek vizsgálatára számos lehetıség van (talaj- és levélanalízisek, a
termés által kivont tápanyagok mennyiségének ismerete), azok eredményei alapján pedig a
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kijuttatandó tápanyagok mennyisége és a kijuttatás idızítése pontosan tervezhetı.
(MIKÓCZY, 2005)

3.2. Tápanyag-visszapótlási szaktanácsadó rendszerek
A szaktanácsadás módszertani és szervezési kérdéseivel való foglalkozás az utóbbi
idıszakban a gazdálkodók körében, az érdekvédelmi szervezetek munkájában, az egyetemek
és kutató intézetek tevékenységében különösen fontossá vált. A mezıgazdasági termelésben is
elıtérbe került a piaci igényekhez, és a minıségi követelményekhez való igazodás. Ahhoz,
hogy gazdálkodásunk eredményes legyen, a hagyományosnak számító inputok mellett
meghatározó szerepe van az információ átadásnak, a tudás transzfernek. A tanácsadás
információ-szolgáltató, tudás átadó rendszerként funkcionál. (KÁRPÁTI, 2004)
Napjaink mezıgazdaságában egyre nagyobb jelentıséggel bír az anyagráfordítások jobb
hatékonyabb

felhasználása.
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utáni

Ez

így van

visszaesést

a

követıen

tápanyag-visszapótlás
ma

egyértelmő
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is.

tápelem-visszapótlás

növekedésrıl beszélhetünk (2. ábra).
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2. ábra: Mőtrágyaellátás alakulása Magyarországon (KSH, 2006)
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A

2005

Az 1980-as évek – MÉM-NAK rendszer alapján – történt tápelem-visszapótlási szintjét
nem lehet napjaink gazdasági körülményei között megcélozni, s erre nincs is szükség. A
környezetkímélı tápanyag-visszapótlási rendszerekkel szemben elvárt, hogy hosszú távon
fenntartható legyen. A maximális termésszint helyett a gazdaságost helyezze elıtérbe. A
növény igényeinek feleljen meg a tápanyag-visszapótlás, és ne a talajénak. Enyhe
alultrágyázás mellett közepes foszfor és kálium ellátást célozzon meg és tartson fenn. A
tápelem ellátottsági határértékek a növénycsoport igényeitıl függıek legyenek. (SULYOK,
2007)

Mivel dolgozatom végsı célja egy program fejlesztése, lényegesnek tartom, hogy
röviden bemutassak néhány kiragadott, már mőködı tápanyag-visszapótlással vagy azzal is
foglalkozó számítógépes szaktanácsadási rendszert.

3.2.1. 4M-eco – a mezıgazdasági szaktanácsadó rendszer
A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Földmőveléstani és Területfejlesztési
Tanszéke

a

több

évtizedes

kutatási

eredményei

alapján

kidolgozta

a

komplex

növénytermesztési döntéstámogató rendszerét.
Az alföldi régió egyik legfontosabb természeti erıforrása a termıföld. A talaj
termıképességének fenntartása nemzetgazdasági érdek. A növénytermesztési technológiák
során felhasznált különbözı erıforrások hatékonyabbá tétele mind mikro (vállalkozási), mind
makro (nemzetgazdasági) szinten fontos feladat. A „4M-ECO a mezıgazdasági szaktanácsadó
rendszer” a régióban a felhasznált erıforrások (pl. gázolaj, mőtrágya, növényvédı szerek)
környezetkímélı

alkalmazásához

járul

hozzá.

A

Régió

termıhelyeire

adaptált

termesztéstechnológiák alkalmazásával a környezet állapotát veszélyeztetı káros folyamatok
(pl. talajállapot leromlás, talajvizek szennyezése, káros anyagok emissziója) mérsékelhetık.
(SULYOK, 2006)
A rendszer, meghatározza a ráfordítások naturális mennyiségét és elvégzi a költségjövedelem vizsgálatát is. A naturális tápanyag-gazdálkodási szaktanácson túl olyan komplex
agroökonómiai szaktanácsot is nyújt, mely a költség-jövedelem viszonyok mellett számos
egyéb döntéstámogató szolgáltatással is rendelkezik: maximális földbérleti díj meghatározás,
elektronikus táblatörzskönyvi rendszer, állandó-változó/közvetett-közvetlen költségfelosztás,
tevékenységi jövedelem alapú vizsgálatok (3. ábra).
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3. ábra: Költségszerkezet elemzése a 4M-eco rendszerben
(I 2)
A szaktanács elısegítése érdekében a modell segítségével Trágyázási Szaktanácsot
nyomtathatunk ki, amelyben a következı adatok szerepelnek: ügyfélre, táblára és
szaktanácsadóra vonatkozó adatok képezik az adminisztrációs blokkot. A talajra és a
növényre vonatkozó adatok megtalálhatóak a korrekciós tényezık, a szükséges tápanyagigény
és a kijuttatandó mőtrágyamennyiség mindhárom fı tápelemre mindhárom tápanyagigény
szinten (növényi optimum, ökonómiai optimum és technológiai minimum), illetve az ıszi
tavaszi megosztás figyelembe vételével (4. ábra).

4. ábra: Mőtrágya féleségek a 4M-eco rendszerben.
(I 2)
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A korrekciós tényezık közül az elıvetemény hatást vették figyelembe. Az elızı évben
ıszi búzát termesztettek és nagyobb mennyiségő tápanyagot juttattak vissza, mint azt a
képzıdött termés indokolta volna. Így az elızı évi tápanyag visszapótlásból megmaradt
makroelemek egy része a tárgyévben a növény számára felvehetıek, ezekkel csökkenteni
szükséges a számított tápanyagmennyiséget
A növényi optimumnál a növény számára szükséges tápelem folyamatosan
rendelkezésre áll, az ökonómiai optimumnál azt a szintet célozták meg, ahol a termesztésben
még nem következik be degradáció, míg a technológiai minimumnál csak a növény által
mindenképpen igényelt tápelemeket pótolják vissza.(I 1)

3.2.2. Pro planta – költség- és környezetkímélı trágyázási szaktanácsadási
rendszer és szoftver
Figyelembe véve az utóbbi 10-15 év hazai tápanyag-gazdálkodásának kihívásait, a
mőtrágya ártámogatások megszüntetését, a megszigorodott gazdasági környezetet, a korábbi
szaktanácsadási módszerek értékit megırizve, jelenleg 48 szántóföldi, 45 szántóföldi
zöldségnövényünk, valamint 16 állókultúra új szemlélető, költségtakarékos, környezetkímélı
makro- és mikroelem trágyázási rendszere került kidolgozásra. Ebbıl adódóan a programot
sok növénytermesztési ágazat használhatja.
A rendszer négy mőtrágyázási szinten ad szaktanácsot. Ezek a minimum,
környezetkímélı, mérleg szemlélető és integrált növénytáplálási szintek. (CSATHÓ P. et al,
2006) Ezen szintek közötti különbség a foszfor és kálium trágyázásból adódik. A minimum és
környezetkímélı növénytáplálási szinteken a növény közepes foszfor és kálium ellátásának
eléréses és fenntartása a cél. Ezzel csökkenthetjük a ráfordításokat, és a környezetterhelést. A
mérlegszemlélető és integrált növénytáplálási szinteken, viszont még igen jó ellátottságon is
javasolja a foszfor és kálium trágyázást. Ennek célja növény igény kielégítése, valamit a talaj
tápanyagfeltöltése.
Az elızı rendszerhez (4M-eco) hasonlóan, szintén lépésekre bontja a szaktanácsadás
folyamatát. Ez a szoftver viszont nem kalkulál összetett ökonómiai paraméterekkel. A
mőködése a mérleg-módszerre alapul. A programba foglalt összefüggések az elmúlt évtizedek
tápanyag-visszapótlási kísérleteinek tudományos eredményei alapján kerültek megállapításra.
(I 3) A szaktanácsadási folyamat az adatkezeléssel kezdıdik. Ennek során vagy a megjelenı
őrlapokat töltjük ki, vagy a már meglévı adatokat kérjük be. Az adatbekérés kiterjed a
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felhasználóra, parcellára és növényre (5. ábra). Egy parcella adatlapjait a gazdasági év szerint
tartja számon a rendszer. Minden gazdasági évre egy adatlapban tárolhatjuk el a parcellán
termesztett növény nevét, tervezett termésszintjét illetve a módosító tényezıket. (I 4)

5. ábra: A szaktanácsadáshoz szükséges növényi adatok megadása
(I 3)

Mindaddig, amíg a szaktanács elkészítéséhez feltétlenül szükséges adat hiányzik, a
Szaktanács gomb inaktív. Amint az utolsó szükséges adat is megadásra került a gomb aktívvá
válik.
Az adatok bevitele után a rendszer megítéli az adott talaj tápelemekre, mezo- és
mikroelemekre vonatkozó ellátottságát, amely alapján, a beállított termésszint és a módosító
tényezık figyelembe vételével az elıbb említett elemekre négy trágyázási szinten ad
szaktanácsot. Az elsı két szint célja a maximális gazdaságos termésszint biztosítása, míg a
másik két szint a maximális termés elérését célozza meg. Amennyiben valamely szinten a
javasolt hatóanyag igény magasabb, mint amit az adott AKG célprogram vagy a
Nitrátdirektíva megenged, a javasolt szint összhangba kerül ezen korlátozó tényezıkkel.
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A szoftver alkalmas az adott gazdaság korlátlan számú táblája adatainak kezelésére: a
szaktanácsok táblánkénti részletezésére, üzemi összesítı készítésére, tápelem-mérleg
készítésére, és az elkészített szaktanácsok elmentésére illetve kinyomtatására (6. ábra). (I 3)

6. ábra: Nyomtatási kép
(I 3)

A nyomtatási képen úgy vannak összefoglalva a szaktanács adatai (hatóanyag értékek,
módosító tényezık, stb...) hogy egy A4-es oldalon éppen elférjenek.

Összefoglalva elmondható, hogy mindkét vizsgált rendszer teljesíti azt a fentebb is
említett kritériumot, miszerint a maximális termésszint helyett a gazdaságosat helyezze
elıtérbe, és képes legyen biztosítani a hosszú távú fenntarthatóságot. A tápanyaggazdálkodási szaktanácsadási rendszerekkel szemben fontos követelmény, hogy azok
napjaink Agrár Környezetgazdálkodási Célprogramjait támogassák, azok feltételrendszerének
(törvényi- és rendeleti hátterének) megfeleljenek. Elsısorban a nitrogén (szerves nitrogén)
visszapótlására vonatkoznak szigorú szabályzók. (SULYOK, 2007) A rendszerek ennek a
kitételnek is megfelelnek. Ezek alapján megállapítható, hogy mindkét megvalósítás hasonló
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alapokra építkezik. A 4M-eco javára írható, hogy a tápanyag-visszapótlás mellett, komplex
gazdasági változókat is képes figyelni, és kalkulálni velük. Vele szemben a Pro planta
erıssége a felhasználhatóságának tág körében rejlik.

3.3. A 4GL-rıl röviden
Szükségesnek tartom, hogy dolgozatomban szereplejen egy rövid áttekintés a negyedik
generációs fejlesztési eszközökrıl (röviden: 4GL – 4. Generation Language), azok általános
jellemzıirıl és tulajdonságairól. Ezen részen belül szeretném bemutatni a Borland Delphi
fejlesztı rendszert, ami szintén egy 4GL-es eszköz.

Napjaink informatikai alkalmazásai rendkívüli módon elıtérbe helyezték a grafikus
felhasználói

felületre

épülı

rendszerek

gyakorlati

alkalmazását.

Ma

már

szinte

elképzelhetetlen, hogy egy szoftver ne rendelkezzen egyszerő, könnyen kezelhetı és
látványos elemeket felvonultató grafikus felhasználói felülettel, amely minden funkciójában a
felhasználó munkáját segíti, egyszerősíti.
Ezek a követelmények alapjaiban módosították a programozók munkáját, elıtérbe hozva
a kezelıfelületek kialakításának esztétikai és ergonómiai kérdéseit. A korábban jól bevált
programozási nyelvek és technikák már nem voltak képesek ezeket az igényeket
maradéktalanul kielégíteni, a programok fejlesztése bonyolulttá és nehézkessé vált.
Szükségessé vált olyan komplex fejlesztırendszerek kidolgozása, melyek révén a
programozói munkát egyszerősíteni, gyorsítani lehetett. A programozási nyelvek egy újabb
generációja jött létre, amely már túllépett a hagyományos értelemben vett programozási
nyelven, és amit egyszerően 4GL-nek neveztek el. (SZABÓ, 2004)

3.3.1. A 4GL eszközök tulajdonságai
A 4GL rendszerek a hagyományos programozási nyelvektıl eltérıen nem igénylik az
összes elemi tevékenység részletes implementációját. A programozó készen kap olyan
elemeket, objektumokat, amelyekkel a gyakran idırabló feladatokat gyorsan és hatékonyan
képes megoldani. Így a 4GL eszközökkel (ilyen eszköz a Borland Delphi is) történı fejlesztés
során a programozó magasabb szintő absztrakcióval készítheti programjait.
Nincs egységes követelmény arra nézve, hogy mit és milyen szinten kell tartalmaznia
egy 4GL rendszernek, azonban meg lehet határozni olyan jellemzıket, amelyek általánosan
minden 4GL eszközre vonatkoznak.
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Ilyenek például:
•

Gyors fejlesztési lehetıség;

•

Objektumorientáltság: objektumok felhasználásával lehet az alkalmazásainkat elkészíteni;

•

Szabványosság és rugalmasság: a 4GL komponensei a szabványos megoldásokra
alapoznak, mivel ezzel a függetlenség is jobban biztosítható;

•

Grafikus felhasználói felület;

•

Moduláris programfelépítés;

•

Csoportmunka-támogatás: adminisztratív eszközök biztosítása a csoportmunka, a
munkamegosztás követelményeinek biztosítására.

A 4GL rendszerek elınyei ellenére még bizonyos szempontok hátráltatják gyorsabb
elterjedésüket:
•

Sokkal erıforrás-igényesebbek,mint a hagyományos (3GL) rendszerek;

•

Komplexitásuk miatt áttekinthetıségük meglehetısen nehéz programozói feladat;

•

Nincs mindig szükség a 4GL nyújtotta lehetıségekre;

•

Lényegesen drágább eszközök.

A felsorolt „hátrányok” ellenére napjainkban egyértelmővé vált, hogy a korszerő
alkalmazásfejlesztés egyetlen eszközeként csak a 4GL eszközök vehetık számításba.
(SZABÓ, 2004)

3.3.2. Objektumorientált szemléletmód
Az objektumorientált szemlélet a valóság megközelítésének,

modellezésének,

ábrázolásának egy módszere. A modellezés során a valós tárgyakból objektumokat absztrahál,
amelyeket

tartalmával,

objektumorientáltság

adataival,

tehát

egy

állapotával

szemléletmód,

és

metódusaival

melynek

alapján

jellemez.

Az

rendszerfejlesztési

módszertant is kidolgoztak, ezek a módszertanok a teljes fejlesztési folyamatot átfogják a
megvalósíthatósági elemzéstıl kezdıdıen az analízisen, tervezésen és implementáláson
keresztül a tesztelés és karbantartás folyamatáig. Az objektum-modellek speciális
jellemzıkkel rendelkeznek, amelyek lehetıvé teszik, hogy a valós világ egységeihez hasonló
módon

viselkedjenek.

Az

analízis

során

a

rendszert

együttmőködı

objektumok

összességeként modellezzük, a tervezés és az implementáció során ezen objektumokat
alakítjuk ki. Például a minket körülvevı világ objektumai lehetnek: emberek, házak, városok,
autók stb., vagy óvoda, iskola, egyetem, tanár, diák. A modell objektumait az határozza meg,
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hogy a rendszer milyen vonatkozásait akarjuk megjeleníteni, az objektum-modell a valóság,
mely szeletét reprezentálja. Az objektumorientáltság jobb paradigmát ajánl, egy olyan
gyakorlati sémát, amire alapozhatjuk a tudományágat, valamint egy olyan modellt, amely
segítségével bemutathatjuk a világot. Ez egy alapvetı változást jelent a számítástechnika és
mérnöki tudomány részére, helyettesítve a régi strukturált technikák paradigmáit, fejlett
megoldási teret biztosítva. (KOVÁCS, 1999)
Ha egy programkódban objektumokról beszélünk, elıször az osztályok felépítését kell
megvizsgálni, ugyanis minden objektum egy elıre definiált osztály példánya. Egy osztályban
általában egy feladat elvégzéséhez szükséges kódrészleteket győjtik össze funkciójuk szerint,
tagfüggvényekbe rendezve. Egy osztályt létrehozása után példányosítani kell, hogy
használhatóvá váljanak a benne összegyőjtött rutinok. Az osztály példányát nevezzük
objektumnak. (I 7)
Az objektumorientált szemlélet alkalmazásával, a valós világ és a modell kapcsolatának
szorosabbá tételével nagymértékben megkönnyítjük a valóság megértését, a valósághoz
közelebbi koncepciók alkalmazásával egyszerőbben áttekinthetıbbé és könnyebben
módosíthatóvá válik a fejlesztés. (KOVÁCS, 1999)

3.3.3. A Borland Delphi
Mivel dolgozatom célja elsısorban nem a fejlesztıeszköz bemutatása, ezért annak
felépítését és mőködését nem kívánom részletezni. Kitérnék viszont a program fejlıdésére, az
egyes verziókra valamint arra, hogy miben más a Delphi a többi hasonló programhoz képest.
A Borland Software Corporation 1995-ben mutatta be a Delphi 1.0-t, ami már
megjelenésétıl fogva kiváló választásnak bizonyult, ha hatékony programozási környezetet
keresett az ember. Ez egy Object Pascal alapokra építkezı negyedik generációs eszköz, a 16
bites Windows-os alkalmazások fejlesztéséhez. Az ezután bemutatott Delphi 2 jelentısen
felülmúlta elıdjét. Ez a verzió már a 32 bites alkalmazások készítését is lehetıvé tette,
valamint nagy lépés volt a többrekordú objektumok megjelenése. (CANTÙ, 1998) A program
3, 4 és 5-s verzióiból több változat is készült. A kisebb, kevesebb szolgáltatást nyújtó verziók
a Standard, a nagyobb verziót Client/Server Suite-nak, Delphi 5 esetén Enterprise Edition-nak
hívták. A Delphi 6 volt az elsı olyan verzió, amelybıl a Personal Edition-t (a legkisebb
csomag) egy regisztráció áráért ingyenesen elérhetıvé tette a fejlesztı. Természetesen
ugyanúgy volt nagyobb, bıvebb, fizetıs változata is.
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A 7-es verzió után a Borland a .NET irányába fordult. A Delphi 2003-s verziójával csak
.NET-s alkalmazásokat lehetett készíteni, viszont ez nem tetszett a fejlesztıknek, ezért a
2005-s verzióba visszahozták a natív exe támogatást.
Az elmúlt tíz év során a Delphi folyamatosan segített a fejlesztıknek abban, hogy az új
technológiákat kihasználják, a többszintő internetes számítástechnikától a Web-es
szolgáltatásokon keresztül a Modell alapú architektúráig mindezt egy következetes vizuális
környezetben, és a nagyteljesítményő összeköttethetıség ugyanazon hagyománya alapján,
mint amelyet az eredeti Delphi kínál. (I 5)
A Delphi 7-et követı verzió a Borland Developer Studio 2006 névre hallgat. Ebben
egyesítették a Borland másik, C++ alapokra épített fejlesztı környezetét a C++ Buildert és a
C# Buildert a Delphivel, mindezt natív exe és .NET támogatással. 2007-ben megjelent
programverzió a Highlander nevet kapta. 2008-ra irányozták elı a Delphi Vista, és Win64
bemutatását. (I 6)
Miért jobb ha a Delphi fejlesztıi környezetében programoznunk más hozzá hasonló
programozási nyelv helyett? Elsısorban a produktivitás végett. A Delphi az egyik
legeffektívebb eszköz, mellyel a Windows operációs rendszer alatt alkalmazásokat hozhatunk
létre. A rengeteg vizuális eszköz és integrált környezet óriási segítséget nyújt a fejlesztı
számára. A fent említett okok, valamint az elıtanulmányaim miatt döntöttem úgy, hogy
programom megvalósításához a Delphi 7 Enterprise fejlesztıi környezetet használom.
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4. Célok, összefüggések és számítási módszerek
4.1. Elvárások a programmal szemben
A program elkészítésének elsı lépése a megoldandó feladat meghatározása. Ez a feladat
és egyben a legfontosabb elvárás pedig az, hogy használható és helytálló szaktanácsot tudjon
nyújtani a szılısgazdák részére. Ilyen eredményt csak akkor kaphatunk, ha a program minél
több módosító körülményt tud bevonni a vizsgálatba. Ezen elváráson kívül a programnak még
számos olyan követelménynek kell megfelelnie, mely a használhatóságát és a késıbbi
fejlesztési lehetıségeit befolyásolják. Az alábbiakban néhány ilyen követelményt szeretnék
felsorolni.
Felhasználót érintı igények és követelmények:
⇒ Szaktanács a három legfontosabb tápelemre (nitrogén, foszfor, kálium), valamint a
mezoelemekre (magnézium, kalcium);
⇒ Szaktanács készítése több szılıfajtára;
⇒ A bevitt adatok eltárolásának és késıbbi visszakereshetıségének lehetısége;
⇒ Logikusan felépített, könnyen kezelhetı felhasználói felület;
⇒ Használati útmutató;
⇒ Ajánlás a mőtrágya kiszórásának idejére, és a talajtípus figyelembevételével a
mőtrágyafajtára
⇒ Átlátható igényes (nyomtatható) jelentés a kikalkulált eredményekrıl.
Egyéb igények:
⇒ Saját bıvíthetı belsı adatbázis a különbözı szılıfajták fajlagos tápanyagigényére;
⇒ Saját bıvíthetı belsı adatbázis a különbözı mőtrágyákkal (hatóanyag, név);
Ezen igényeket a dolgozat készítse során megvizsgált rendszerek (4M-eco, Proplanta,
Bogarasi TGTK) és azok képességeit figyelembe véve, valamint saját elképzeléseim szerint
fogalmaztam meg. Az „egyéb igények” felsorolást „fejlesztıi igények”-nek is nevezhetnénk,
mivel azok lehetıséget biztosítanak a program ismeretkörének egyszerő és gyors bıvítésére.
Ennek köszönhetıen az adatbázis az új kutatási eredményekkel frissíthetı. Természetesen ezt
a bıvítést a felhasználó nem végezheti el, ugyanis ha ezt megtehetné, és az adatbázisba
szakmailag nem helytálló adat is kerülhetne és így a szaktanács hitelessége is kérdıjelessé
válna. Viszont lehetısége van az adatbázis frissítésére, ezt az internetrıl letöltött állomány
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segítségével teheti majd meg. Éppen ezért és a könnyebb fejlesztés lehetısége végett az
adatok külön fájlban kerülnek tárolásra, és nem a forráskódba vannak „beleégetve”.
Tervezem, hogy készítek a programhoz, egy internetes oldalt, mely a felhasználó munkáját
támogatja, valamit itt lesznek elérhetık a frissítések is.

4.2. Összefüggések, függvények, paraméterek
A program a tápanyag-visszapótlási szaktanácsot a három legfontosabb makroelemre, a
nitrogénre, foszforra és káliumra, valamint két mezoelemre a kalciumra és a magnéziumra
készíti el. A számítás során figyelembe kell venni a reálisan tervezett termésszintet, az
egységnyi termés elıállításához a talajból véglegesen kivont tápanyagmennyiséget, a
levélanalízis

szerinti

tápelem-ellátottságot,

a

tápelem

hasznosulást

befolyásoló

számszerősíthetı tényezıket, valamit egyéb korrekciós tényezıket. (KOVÁCSNÉ, 1981)

4.2.1. A makroelem mennyiségek számítási alapösszefüggése
A három makroelemre vonatkozó számítási képlet azonos. Ez egy többtényezıs
összefüggés, mely a következıképpen néz ki.

Ahol:

Hatóanyag kg/ha = A * Qt * y2 *

1+∑
∑K
-M
x2

A: a növény fajlagos tápanyagszükséglete. Egy tonna termés és annak kineveléséhez
szükséges növedék hatóanyag szükséglete kg-ban kifejezve.
Qt: a tárgyévre tervezett termésszint t/ha-ban.
y2: optimális beltartalmi határérték.
x2: a levélminta mért tápelem tartalma (% szárazanyag).
∑K: korrekciós tényezık összessége.
M: módosító tényezık

A szılı fajlagos tápanyagszükséglete fajtánként eltérı. Az ezt feldolgozó szakirodalmi
adathalmaz egyenlıre eléggé kicsi. Ezért a program erre a részre vonatkozó adatbázisa sajnos
meglehetısen szőkös. A tárgyévre tervezett termésszintet célszerő egy 5 éves adatsor alapján
meghatározni. Reálisan tervezhetı olyan termésszint elérése, amelyet az elmúlt 5 évben már
produkált a növény. Ez az érték ültetvény kondíciójától függıen 10-20%-kal növelhetı. A
levélvizsgálati eredmények tükrözik azt, hogy a talajban lévı tápanyagok hogyan
érvényesülnek a növényben. A korrekciós tényezık a talajadottságokra, a módosító tényezık
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pedig egyéb olyan körülményekre vonatkoznak, melyek az eredményt jelentıs módon
befolyásolhatják. Ilyen például az elızı években elvégzett szervestrágyázás.

4.2.2. Korrekciós tényezık
Az elıbbi részben leírt ∑K tápelemenként más és más faktorokból tevıdik össze.
Ezekkel külön kell foglalkozni, mivel mindegyiket eltérı összefüggés írja le.
A nitrogén korrekciós tényezıi:
Az összefüggés a következı képlettel írható le.
∑KN =

KH + KKA + KpH
100

Ahol:
KH: a nitrogén szolgáltatást korrigáló faktor a humusztartalom alapján. Számszerősítése:
KH = -7(x-1)3
Az x helyére a talaj humusztartalma kerül, melyet a felhasználó ad be a talajvizsgálati
eredménynek megfelelıen. Az x értéke 0,5 és 4,3% közé eshet. (LOCH, 2000)
KKA: talajkötöttség.
a) ha x < 40, a nitrogén lemosódást korrigáló faktor a kötöttség függvényében:
(x-45)2
KKA =
6
b) ha x > 40, a talaj ásványi részei által történı megkötést, valamint a kötöttséggel
csökkenı biológiai aktivitást korrigáló faktor a kötöttség függvényében:
(x-40)2
KKA =
12
Az x helyére a kötöttségi számot kell behelyettesíteni, melyet a folyamat során a
felhasználó ad be. Az x értéke 15 – 65 közé eshet. (FILEP, 1995)
KpH: a nitrogén gázalakú veszteségeit korrigáló faktor a pH összefüggésében.
KpH = (x-6)2 * 10

Ezt a képletet csak 6-os pH felett szükséges használni. Az x helyére a felhasználó által
beadott talajvizsgálati eredménybıl származó kémhatás értéke kerül.
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A foszfor korrekciós tényezıi:
Az összefüggés a következı képlettel írható le.
∑KP =
Ahol:

KT + KCaCO3 + KpH + KKA
100

KT: a talaj AL-oldható foszfortartalmától függı faktor, melyet a alábbi összefüggés szerint
lehet figyelembe venni:
KT =

-8x+560
10

Az x értékét a talajvizsgálat adja meg és 40 és 310 közzé esik. (LOCH, 2000)
KCaCO3: a talaj szénsavas mésztartalmától függı faktor. Az x szintén a talajvizsgálatból
származik.
KCaCO3 = 8

3x
2

KpH: a talaj pH értékétıl függı faktor, mely a 7-nél alacsonyabb kémhatás mellett jön
számításba a következık szerint.

KpH = -4(x-6)3

KKA: a talaj kötöttségétıl függı tényezı. Az x értékét a talajvizsgálati eredménybıl a
felhasználó adja be.

KKA = x-25

A kálium korrekciós tényezıi:
Az összefüggés a következıképlettel írható le
∑KK =

KT + KKA + KH
100

KT: a talaj Al-K2O tartalmától függı faktor. Itt a különbözı x értékekhez, különbözı
kivonandó értékek tartozank.

KT =

-2,5(x - kivonandó érték)
10

1. táblázat: Kivonandó értékek (KOVÁCSNÉ, 1981)
x
Kivonandó érték
…-26
100
27-30
120
31-36
160
37-42
200
43-50
230
50-…
250

Az x értéket a itt is a talajvizsgálati eredmény tartalmazza. A program a beadott értékhez
hozzárendeli majd a kivonandót.
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KKA: a talajkötöttség.
a) ha x > 35, az agyagásványok által lekötıdést korrigáló faktor.
(x-25)2
KKA =
10
b) ha x < 35, a homoktalajokon bekövetkezı erıteljes lemosódást korrigáló faktor.
(x-40)2
KKA =
5,6
KH: a káliumszolgáltatást korrigáló faktor, a humusztartalom függvényében. Ezt az
összefüggést, csak 26 – 37 közötti talajkötöttség esetén kell figyelembe venni. Az x érték a
talaj humusztartalma.

KH = 7,5(x-1)3

4.2.3. Egyéb módosító tényezık
Az elızıekben leírt számítások eredménye még nem teljesen helytálló, mivel azok még
csak a talaj és levélvizsgálat alapján vannak korrigálva. Ezzel szemben a programba be kell
építeni minden olyan módosító tényezıt, mely a végeredményre számottevı hatást fejthet ki.
Az elsı ilyen fontos tényezı, az istálló vagy szervestrágyázás. Mivel ennek hatása több
éven keresztül érvényesül, ezért a programnak figyelnie kell, hogy volt-e az elmúlt években
ilyen tevékenység. A hatás százalékosan oszlik meg és közel 4 évet érint. Jelentısebb hatása
csupán a kiszórást követı két esztendıben van. Ezért a program csak ennyire van felkészítve.
Fontos szerepe van az elızı évi jelentıs terméskiesésnek is. Sajnos elıfordulhat, hogy a
szélsıséges idıjárási viszonyok, vagy egyéb káresemény miatt, az ültetvény nem tudja
produkálni a megszokott hozamot, ezáltal kevesebb tápanyagot is von ki a növény a talajból.
Az állókultúrákra is jellemzı, hogy a növénynek a termés kineveléséhez vegetatív
növedéket kell fejlesztenie. Ezt a szılınél venyigének nevezzük, a folyamatot, mely során
eltávolítjuk a növényrıl metszésnek. Attól függıen, hogy mi lesz a lemetszett venyige sorsa
tovább

kell

korrigálnunk

az

eredményt.

Az

alapösszefüggésben

lévı

fajlagos

tápanyagszükséglet magába foglalja a termés és a növedék tápanyagigényét egyaránt. Tehát
ha például a venyige nem kerül ki az ültetvényrıl (pl.: égetéssel), hanem zúzás után
visszadolgozzuk a talajba és ott ismét felvehetıvé válik, csökkenteni kell a kiszórandó
mőtrágyamennyiséget.
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Attól függıen, hogy az ültetvényben milyen talajmővelést alkalmaznak, szintén
módosul az kiszórandó mennyiség. A növényborításos sorköz esetén több hatóanyagot kell
kijuttatni, mert a takarónövény igényét is ki kell elégíteni.
Az itt leírt módosító tényezık mellett még számos más körülmény is módosíthatja a
tápanyagszükségletet, de ezek nagy része nem vagy nehezen számszerősíthetı. Viszont
hatásuk az eredményre az elızıekben felsoroltakéhoz képest jóval kisebb.

4.2.4. A mezoelemek
A mezoelemek (Ca, Mg) esetében a program konkrét mennyiséget nem tud
meghatározni, csupán azt tudja megmondani, hogy szükséges-e az utánpótlás, vagy
elhagyható. A szükségesség megállapítása a levélanalízis alapján történik. Az utánpótlást
lombtrágyázással is lehet biztosítani.
Kalcium
A hazai tapasztalatok szerint a levelek Ca tartalma tavasszal 2.5%, összel 3,5 - 3,8%
körüli. Ezeket az értékeket optimálisnak tekinthetjük. Ott, ahol a levelek Ca tartalma ettıl
alacsonyabb, különösen ısszel 3% alatti értéket mutat, ott rendszeres utánpótlásról kell
gondoskodni.
Magnézium
A

szılılevélben

ugrásszerően

megemelkedı

káliumtartalom

rendszerint

a

magnéziumhiány megjelenésével jár együtt. Ha virágzáskor a levélmintákban mért
magnéziumtartalom kötött talajokon nem éri el a 0,22%-ot, homoktalajokon pedig a 0,28%,
akkor magnéziumtrágyázást kell folytatni. (KOVÁCSNÉ, 1981)

4.3. A program leírása
A elızı fejezetekben leírtak alapján már körvonalazódott az elképzelés a program
felületével és mőködésével kapcsolatban. Alapvetıen egy varázslóhoz hasonló mőködéső
rendszert képzeltem el. A program a folyamatot 3 fı szakaszra, - adatbevitel, számítások
elvégzése, eredmény megjelenítése, - bontja.
Az adatbevitel több lépésbıl tevıdik össze. Egy lépésben a logikailag összetartozó
adatok bevitele történik. A lépések között a Tovább és Vissza gombokkal navigálhatunk.
Az adatbevitel lépési:
⇒ Adminisztrációs adatok

⇒ Növényre vonatkozó adatok

⇒ Talajvizsgálati eredmények

⇒ Egyéb módosító tényezı
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Az adatbevitel és azok helyességének ellenırzése után a program kiszámítja a
hatóanyag-szükségleteket, és az adatoknak megfelelıen korrigálja ıket.
A számítások elvégzése után a program egy új lapon megjeleníti az eredményeket, és
összeállít egy nyomtatható dokumentumot a szaktanácsról. Kilépést megelızıen felajánlja a
bevitt adatok és szaktanács mentését.
Az egyes szakaszokat és lépésekben történı tevékenységeket, késıbb a program fejlesztése
részben, az egyes programlapoknál fogom részletezni.

5. A megvalósítás
Egy szoftver elkészítése általában nem egy lépésben történik. Ahhoz, hogy egy
programot megfelelı minıségben el tudjunk készíteni feltétlenül be kell tartanunk a
programfejlesztés lépéseit, melyek a következık:
•

Analízis: Célja a követelmények meghatározása, a problématér megértése.

•

Tervezés: Célja a követelményeknek eleget tevı rendszer megtervezése.

•

Implementáció: Valamely programozási nyelven elkészítjük a tervezés során
megtervezett rendszer kódját, létrehozzuk a megfelelı adatbázis sémákat.

•

Tesztelés: Hagyományos értelemben az egyes modulok, majd az integrált rendszer
tesztelését jelenti. Ebben Célja az elkészült szoftver termék minıségének biztosítása.

•

Dokumentálás: A program fejlesztése során két dokumentációnak kell keletkeznie.
Egyik a felhasználói dokumentáció, mely többek közt magába foglalja, minimális
szoftver és hardverigényt, használati útmutató valamit a támogatás formáit és
elérhetıségeit. A másik a fejlesztıi dokumentáció, mely a fejlesztési munkálatokat írja
le. Esetünkben maga a dolgozat tekinthetı fejlesztıi dokumentációnak.

•

Karbantartás: Már nem tartozik szorosan a fejlesztéshez, mégis, ha egy szoftver
életciklusát nézzük, ez is egy fontos folyamat. A használat során derülhetnek ki olyan
újabb igények, melyeket lehetıség szerint be kell még építeni a programba. Ezért fontos,
hogy a továbbfejlesztési igényeket is jól tőrı rendszert készítsünk. (BENEDEK, 2002)
Az analízissel az elızı fejezet foglalkozott részletesebben. Ez a fejezet az azt követı

lépések kifejtésével foglalkozik. Egyedül a karbantartás lépése marad ki, de ez, - mint feljebb
is utaltam rá, - már nem szükségszerő része a fejlesztésnek.
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5.1. Tervezés
Az analízis során meghatározott követelményeket végtelen sok számítógépes rendszer
meg tudja valósítani. A tervezés során azt határozzuk meg, hogy hogyan fogja rendszer a
követelményeket megvalósítani, vagyis egy megoldást keresünk. Tervezéskor az ún.
implementációs térben dolgozunk, a felhasználható eszközök és technológiák figyelembe
vételével elkészíthetı megoldásokat keressük. (BENEDEK, 2002)

5.1.1 Adatszerkezet és adatbázis
A program elsısorban számadatokkal dolgozik. A beadott szöveges tartalmakat nem
manipulálja. Az adatok a bekérés logikáját követve csoportokra bonthatóak. A program relatív
sok adatot kér, így ha nem követnénk ezt a logikát nagyon hamar áttekinthetetlen lenne a
struktúra. Az adatszerkezet tervezése és kialakítása során a használhatóságra törekedtem.
A program által használt adatok három csoportra bomlanak. Vannak a bemenı (input)
adatok, ezeket a felhasználó adja be, a törzsadatok, melyeket a program futása során nem
változnak. Ennek megfelelıen a törzsadatok bevitele a többi adatok bevitelétıl eltérı módú
lehet. Adott esetben célszerő külön segédprogramokat szerkeszteni erre a célra. (FÁBIÁN,
1998) A harmadik csoport a kimenı (output) adatok, ezek a számítás eredményei.
Bemenı adatok
A bemenı adatokhoz célszerőnek láttam egy összetett adattípust, rekordot létrehozni. Ez
az adattípus győjti majd magába az összes felhasználó által beadott értéket, számot és
szöveget egyaránt. Esetünkben azért volt praktikus, egy ilyen összetett adattípust létrehozni,
mert így egyszerő megoldási lehetıség nyílik az adattárolásra. A program lehetıséget biztosít
az elkészült szaktanács mentésére. Ezt úgy valósítja meg, hogy elmenti a beadott értékeket,
aztán ezeket a megnyitás során visszaolvasva, kiszámolja az eredményt.
Az rekordban leggyakrabban a valós típussal (real) találkozunk. Ennek oka, hogy sok
olyan adatbevitel van, mikor a felhasználónak közvetlenül valamilyen tizedes törtet kell
megadnia. Másik gyakran elıforduló adattípus az egész (byte, word, integer). Ezekben olyan
értékek szerepelnek, melyek nem lehetnek valós típusúak. Ilyen például az Arany féle
kötöttségi szám. Ezen kívül ilyen típusa van azoknak a változóknak is, melyeket állapotok
tárolására használ a program. Például, ha az érték 1, akkor mentéskor az rbhkvolt
választógomb (radiobutton) volt aktív. A rekordban szöveges (string) adattípusok is vannak,
ezek csupán az adminisztrációs adatok tárolására szolgálnak. A rekord struktúráját a 2.
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táblázat írja le részletesen. A leírásban az adattípusok a választott program nyelvnek (Object
Pascal) megfelelıen vannak jelölve.

2. táblázat: TSzTadatok rekord struktúrája

datum
termnev
helysegnev
hrsz
hkg
egyedinev
ternagy

string[10]

real

meve
aksz
ph
humusz
foszfor
kalium
caco

változó név

adattipus

változó név

string[50]

szt, hk, skm byte
vmennyssz integer
Sztmenny
korrsztn
real
korrsztp
korrsztk
korrskn

korrvn,korrvp
hkmenny
korrhkn
korrhkp
korrhkk

adattipus

változó név

adattipus

gazdev
fajtasszam
la
termatlag
ftn,ftp,ftk
ln,lp,lk
mg, ca

string[9]
integer
byte

adattipus

változó név

adattipus

real

real

hanit
hafosz
hakal

word

real

Növényadatok

változó név

Talajadottságok

adattipus

Hatóanyagok

Korrekciós adatok

Adminisztrációs adatok

Rekord: TSzTadatok
változó név

real

Törzsadatok
A törzsadatok és a program adatbázis-kezelése szorosan összekapcsolódik. A tervezés
során úgy döntöttem, hogy mivel a program adatbázisa meglehetısen kicsi (a jelenlegi verzió
18 rekordot tartalmaz), nem szükséges, és nem is indokolt nagyteljesítményő adatbázismotort
használni. Ezért az adatbázis létrehozásához, és a törzsadatok kezeléséhez, a szaktanácsadó
rendszertıl (Szütavir v1.0) külön álló programot készítettem. Ez típusos fájlokat hoz létre,
szám szerint kettıt. Az egyik a növényfajta fajlagos tápanyagszükségleteit, a másik a
mőtrágya adatait tartalmazza. A szaktanácsadó program ezeket az adatokat használja
törzsadatként.
A fájlokba való tárolás itt is, - a bemenı adatokéhoz hasonlóan, - egy összetett
adattípusok segítségével történik, itt viszont az adattípusok jóval egyszerőbb felépítésőek. Két
rekordot kell összeállítani. Egyiket a növényfajták adataihoz (TSzFajta), a másikat a
mőtrágyák adataihoz (TSzMtragya). A leggyakrabban elıforduló típus itt is a valós (real) lesz,
a másik pedig a szöveges. Az adatstruktúra részleteit a 3. táblázat szemlélteti.
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3. táblázat: TSzFajta és TMtragya struktúrája
Rekord: TMtragya

változó név

adattipus

változó név

sszam
nev
nitrogen
foszfor
kalium

integer
string[50]

sszam,talaj integer
string[50]
nev
htn
real
htp
htk

real

Sz. fajta adatai

Sz. fajta adatai

Rekord: TSzFajta

adattipus

Kimenı adatok
A kimenı adatok képernyın, képernyıs- és nyomtatott listák formájában jelennek meg.
A legtöbb ilyen adat a beadott adatokból, és a törzsadatokból jön létre különbözı mőveletek
útján. A leggyakrabban itt is a számszerő adatok fordulnak elı, viszont ezekhez rendszerint
tartozik valamilyen szöveges megjegyzés is. Például humusztartalom: 0,5%: alacsony.

5.1.2. Képernyıtervek
Nem hangsúlyozható eléggé, hogy a majdani felhasználó mennyire másképpen
gondolkodik, mint a fejlesztı. Ennek megfelelıen a legegyszerőbb formában a felhasználó a
képernyıterveket érti meg. Számára a program tervezete elsısorban a képernyıterveket
jelenti. Éppen ezért a listákon nem szabad technikai jellegő feliratoknak, utalásoknak
megjelenni, hanem a felhasználó fogalmait kell használni.
Célszerően a menürendszereket is úgy kell megszerkeszteni, hogy azok a felhasználó
fogalmainak megfeleljenek. Nem szabad olyan fogalmakat erıltetni, amelyek a felhasználók
számára zavart okozhatnak, de nem szabad tudatlannak sem tekinteni. (FÁBIÁN, 1998)
A program SDI (Single Document Interface) felépítéső lesz, vagyis egyszerre csak egy
ablakot fog tudni kezelni. Ehhez egy fı formot képzeltem el. Ebbıl a gombok segítségével
nyithatók majd további formok, például névjegy, súgó, de az érdemi munka a fı formon
lépésekre bontva haladna.
A fı form a képernyı közepére benyíló ablak lesz, mely címsora alatt négy pontos menü
található. Az ablak bal oldalán egy vizuális folyamatjelzı kapott helyet. Ez arra szolgál, hogy
a felhasználó tudja követni, hogy hányadik lépésnél tart a szaktanács elkészítésében. A
folyamatjelzın mindig az a kép színes, mely az adott lépésre vonatkozik. Az ablak bal oldalán
jelennek majd meg azok a lapok, melyek az adatbevitelt szolgálják. A felhasználó a beviteli
lapok között a Tovább és Vissza gombokkal navigálhat majd. A programlapok bemutatásával
részletesebben a lépések leírásánál fogok foglalkozni. Az alkalmazáshoz készült ikon is, hogy
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a felhasználó vizuális elemhez is tudja kötni a programot. A fı formot a 7. ábra szemlélteti.
Ezen éppen a adminisztrációs adatbevitel lépése látható.

7. ábra: Fı form képernyıterve

5.2. Implementáció
Ez a rész már konkrétan a programfejlesztés leírását tartalmazza. Ismertetésre kerülnek
az egyes programlapok, azok eljárásai és eseményei. A használt változók és konstansok.

5.2.1. Az adatszerkezet unit
Az implementációs részt az adatszerkezetet tároló unittal kezdem. Ezt az egységet,
minden programrésznek el kell tudnia érni. Ezt használja az adatkezelı modul és a
szakatanácsadó program egyaránt.
Az egységet SzutavirData.pas állomány tartalmazza. Erre a többi programrész unit
listájában kell hivatkoznunk. Az egység három összetett rekord típust definiál. Ezek a növény
adatait leíró TSzFajta, a mőtrágya adatait leíró TMtragya, valamit a szaktanács adatainak
rögzítését szolgáló TSzTadatok. Ezen adatszerkezetek ismertetése az „Adatszerkezet és
adatbázis” bekezdés alatt olvasható. Az összetett típusok után két tömb kerül még
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definiálásra, ezek a TTombSzFajta, valamint a TTombEllatottsag. Mindkettı a szaktanácsadó
programhoz kötıdik. Még a fı form megjelenése elıtt töltıdnek fel. Az elıbbi a szılıfajta
információival, az utóbbi, pedig szöveges konstansokat kap értékül. Ezeket a késıbbiekben a
talaj tápanyag-ellátottságának jelzıjeként fogjuk használni.

5.2.2. Adatkezelı modul
Az adatkezelı modul nem része a felhasználói alkalmazásnak. Arra készült, hogy a
fejlesztés során feltöltsük azokat a fájlokat, melyekben a program törzsadatai kerülnek
tárolásra. Ezen kívül funkciói közé tartozik a módosítás, törlés, valamit új rekord felvitele is.
A forráskódot a adatfirss.pas állomány tartalmazza, a projektet pedig afriss.dpr fájl foglalja
keretbe. A modul két beviteli egységet foglal magába, egyik a növény adataihoz, másik a
mőtrágya adataihoz. A modul képernyıterve a növényi adatok beviteléhez a 8. ábrán látható.
A mőtrágya adatok bevitelének képernyıtervét az 1. számú melléklet mutatja.

8. ábra: Adatkezelı modul – Fajta adatsorok

Amint az a képernyıterv is mutatja, a modul két egységét egy regiszter-vezérlı
(PageControl) különíti el egymástól. A lapok tartalmát a Pages tömb tárolja. A lap indexét a
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PageIndex, míg a lap sorszámát a látható lapok között a Tabindex tárolja. (TAMÁS et al,
2003)
A lapra helyezett komponenseket, az elvégzett feladatok szerint három csoportba
sorolhatjuk. Ezek a bevitelt szolgáló, megjelenítést szolgáló és mővelethez kötıdı csoportok.
Közös eljárások ismertetése
Ezek az eljárások jellemzıen olyan kisebb programrészek, melyek valamilyen
szolgáltatást nyújtanak az ıket használó nagyobb eljárásoknak. A programban többször is
meghívásra kerülnek.
•

TablabaIr(be:TSzFajta; sor:integer): az eljárás arra való, hogy bevigye a StringGrid
táblázatába a be változó adatait. Ezt értékadásokkal, és típuskonverziókkal hajtja végre.

•

Ellenorzes_atadas(var ki:TSzFajta; sszam:integer): ez a programrész egy kivételkezelést
tartalmaz, segítéségével konvertáljuk át Edit beviteli mezık tartalmát a fájlban tárolt real
típussá. Kivétel esetén a program üzenetet küld a hibáról

•

Bevisz: az eljárás kettıs célt szolgál. Figyeli, hogy új mezıt viszünk-e be a táblázatba,
vagy meglévıt módosítunk. Legfıbb feladata a sorszám kezelése, mivel módosításkor a
sorszámnak maradnia kell, bevitelkor pedig egy újat kell a rekordhoz rendelni. Ezt a
Muvelet nevő elıre definiált kétállapotú változóval oldja meg.

•

TablabolOlvas(sor:integer): az eljárás a TablabaIr eljárás tükrözése, a módosításkor és
fájlba íráskor hívódik meg és nyeri vissza az adatokat a StringGridbıl.

•

Fajlttolt: a programrész feladata, az adatok kiolvasása a fájlból. Elsı lépésben elvégzi az
összerendelést, majd egy elöl tesztelıs ciklus segítségével rekordonként kiolvassa a fájlt,
és ezt a bevisz eljárással beleírja a StringGrid-be. A ciklus után zárja a fájlt. Kivétel esetén
hibaüzenetet küld.

Az adatmodul mőködése
A program alapértelmezésben induláskor a Fajta adatsorok fület nyitja meg. A
PageControl Show eseményekor kialakul a megjelenítı StringGrid formája. A fix sor is
megkapja értékeit. Ezt követıen még mindig a Show eseményhez kapcsoltan a fajltoltes
eljárás feltölti a StringGridet, az adatok megjelennek, a program használatra készen áll.
Új adat bevitele esetén a beviteli mezıket kitöltve, a Rögzít gomb megnyomásával
meghívódik az Ellenorzes_atadas eljárás, mely eredménye, hogy az adat bekerül a táblázatba,
vagy kivétel keletkezik és hibaüzenetet küld a hibás bevitelrıl. Meglévı adat módosításához a
táblázatban ki kell jelölni a módosítandó sort, aztán a Módosít gombra kattintani. Az esemény
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meghívja a Tablazatbol olvas eljárást, és a sor tartalmát beviszi a beviteli mezıkbe, közben a
csoportablak felirata Bevitelrıl Módosításra vált. A módosított adatok felviteléhez szintén a
Rögzít gombot kell használni.
A mővelethez kötıdı csoportban találkozunk még a Sortörlés és Mentés gombokkal. A
Törlés gomb segítségével törölhetjük a kijelölt sort. Ekkor a gomb onClick eseményére, a
program törli adott sorszámmal rendelkezı bejegyzést a táblázatból, majd az törölt elem után
lévı sorokat feljebb igazítja eggyel. A Mentés gomb a fájlt frissíti a tábla adatai szerint.
Vagyis a fájl tartalma felülíródik a táblázatnak megfelelıen. Ekkor a program nem kér
fájlnevet, mert az adatbázis fix névvel rendelkezik és nincs lehetıség ennek módosítására.
A kilépés gombra kattintva a program felajánlja a mentést, választásunktól függıen
elvégzi a mőveletet, majd kilép a programból.

A modul másik részének, a mőtrágya adatsoroknak mőködése nagyon hasonló az imént
ismertetett növény adatsorokéhoz. Különbség csupán a beviteli mezık számában, és
megjelenítı táblázat oszlopszámában, és persze az értékekben van. Elérni a lapfül
átkattintásával tudjuk.
Mindkét esetben az adatbázis verziószámát az elsı sorban lévı adatok módosításával
tudjuk megváltoztatni. Ezek az adatok a fájl 0. rekordjában vannak tárolva, a szaktanácsadó
programban, csak a névjegy kérheti le ıket, tehát a használatot nem befolyásolják.

5.2.3. A szaktanácsadó rendszer közös eljárásai
A fıprogram által használt közös eljárások száma több, mint az adatmodulnál
használtaké. Ezek akár többször is meghívódnak egy-egy beviteli, vagy eredménylapon.
•

lapvalto(Tabsheet:Ttabsheet; aktlathato, akteltuno, kovlathato, koveltuno: Timage): az
eljárás segítségével navigálhatunk az egyes programlapok között. Az AktivPage értékét
változtatja meg az éppen következı, vagy az éppen megelızı lap értékére. A navigáláson
kívül ennek az eljárásnak a feladata, a bal oldali folyamatjelzın lévı képek változtatása is.
Ezt a visible tulajdonságuk átállításával éri el.

•

szambe (be:TEdit; var szam:real): ez a programrész ellenırzi a beviteli mezık értékeit
egy try – except – end kivételkezelés segítségével. Amennyiben a beviteli mezı értéke
eltér az ürestıl, megpróbálja az értéket szam valós típusú változónak átadni. Ha ez nem
sikerül hibaüzenettel figyelmezteti a felhasználót a rossz adatbevitelre, majd áthelyezi a
kurzort a hibás bevitel mezejéhez.
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•

aktival(be:TEdit): ennek az eljárásnak nagyon egyszerő feladata van, mégpedig az, hogy
aktiválja a beviteli mezı, ha adott feltétel teljesült. Az aktiválás során, eredetileg
kikapcsolt, és szürkére színezett mezıt bekapcsolja, és színét fehérre állítja.

•

deaktival(be:TEdit): ez az eljárás, az elızınek a fordítottja. Meghívása általában egy
esemény bekövetkezésétıl függ, például választógomb átkattintásától.

•

hatarell(szobe:TEdit; be,also,felso:real; var jo:boolean): ez a programrész ellenırzi, hogy
a beadott érték beleesik-e egy elıre megadott intervallumba. Az ellenırzéshez ismernünk
kell a beadott- és a határértékeket, ezért a mindig a szambe eljárás után kerül meghívásra.
Feladatát elágazások segítségével végzi. Ha rossz érték került a mezıbe, hibaüzenetben
értesíti a felhasználót, és azt is megmondja, hogy az érték túl magas, avagy túl alacsony
volt-e, majd a fókuszt visszaállítja a rossz bevitel mezejére. Ellenkezı esetben, ha az érték
beleesik a megadott intervallumba, a jo változó értékét igazra állítja, és továbbenged a
következı mezıre.

•

foszforellatottsag( var ertek:byte): ez a programrész meglehetısen hosszú, viszont nem túl
bonyolult. Egy egyszerő kiválasztást végez a felhasználó által beadott értékek alapján.
Egymásba ágyazott Case of elágazások segítségével dolgozik. Egy egész típusú változóval
tér vissza, mely egy konstansokkal feltöltött tömb elemére utal. Ez az eljárás ad szöveges
értékelést a talaj foszforellátottságáról, a szöveget az imént említett tömbbıl választja ki.

•

kaliumellatottsag(var ertek:byte): az elızıhöz hasonlóan mőködik. Szintén egy
kiválasztást végez. A kapott egész típusú változó segítségével ugyanabból a tömbbıl
választ ki egy szöveges elemet, mely a talaj káliumellátottságát értékeli.

5.2.4. Adminisztrációs felület megvalósítása és mőködése
Az adminisztrációs felület képernyıterve a 7. ábrán látható. A programlap a felhasználó,
valamint a szılıültetvény azonosítására szolgáló adatok bekérését végzi. Ezek az adatok a
program mőködését tekintve kevésbé fontosak.
A programlapon edit mezık, valamint nyomógombok találhatók. Az edit mezıket egy
csoportablak (groupbox) győjti magába. A futtatás során a felhasználó eldönti, hogy új
szaktanács készítésébe kezd, vagy meglévıt nyit be. Választásának megfelelıen kattint a
megnyitás gombra, vagy elkezdi kitölteni a mezıket. Az azonosíthatóság érdekében három
kötelezı beviteli mezı található ezen a lapon.
Az adatkitöltés után az érték átadás a tovább gomb click eseményéhez van kapcsolva.
Mivel a lap többségében szöveges információkat kér be, adatellenırzést csak a termıterületre
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kell végezni. Ekkor az exit esemény hatására meghívódik szambe eljárás, és leellenırzi a
beadott értéket.
A kitöltött mezık tartalmát egy összetett elágazásra épülı eljárás vizsgálja, mely a
mezık change eseményére váltódik ki, ha az eljárás igaz értékkel tér vissza a tovább gomb
Enabled tulajdonsága is igaz értéket kap. Így a gomb elérhetıvé válik.
Az értékadások során az adatok az sztadatok összetett típus megfelelı változóiba
íródnak bele. Megnyitás esetén, a fájl kiolvasásakor is ezek a változók kapják meg az
értékeket. Ha a felhasználó a megnyitás gombra kattint, a program egy fájlnyitás ablakkal
válaszol, ahol a felhasználó megkeresheti a megfelelı állományt. Ha megtalálta megnyitja.
Ekkor a program összerendeli a fájlváltozót és fájlnevet, és kísérletet tesz az olvasásra.
Amennyiben ez sikerül, a fájlban lévı adatok átkerülnek az sztadatok típus megfelelı
adatmezıibe, valamint megjelennek a program beviteli mezıiben is, ellenkezıt esetben
hibaüzenet az eredmény, ez akkor lehetséges, ha a mentés során probléma keletkezet, és sérült
fájl jött létre.
A értékek átadásán kívül, a tovább gomb klikk eseménye vezérli a lapváltást is. Ez a
lapvalto eljárás segítésével történik. Amennyiben a területhez írt érték is helyes volt a
program tovább enged a talajadottságok bevitelét szolgáló lapra.

5.2.5. A talajvizsgálati eredmények programlap megvalósítása és mőködése
Még az adminisztrációs felületen megnyomott tovább gomb hatására, a PageControl
komponens következı TabSheet-je vált aktívvá. Ennek eredményeként egy új adatbeviteli
őrlap jelent meg a felhasználó elıtt. A programlap képernyıterve a 9. ábrán látható.
A talajvizsgálati eredmények bevitele már jóval bonyolultabb feladat, mint az
adminisztrációs adatoké volt. Itt vizsgálni kell a megfelelı karaktereken túl az értékhatárokat
is. A bevitel edit mezık segítségével történik. Ezen a lapon minden adatot meg kell adni,
amíg van üres mezı, addig a program nem enged tovább.
Az adatmezıket itt is egy nagy csoportablak győjti magába. A bevitel elsı mezıje a
talajvizsgálat évét kéri be. Ez az edit négy karakterre van korlátozva. Exit esemény hatására a
szambe eljárás ellenırzi a bevitelt, ha helyes a round függvény segítségével egésszé
konvetálódik. Erre azért van szükség, mert a program összehasonlítja a beadott évet a
rendszerdátum évével, ha túl nagy az eltérés egy statictext komponens segítségével üzenetet ír
ki a felhasználónak. Ez az üzenet csak figyelmeztet, semmi egyéb korlátozó tevékenységet
nem végez. A következı beviteli mezık a kötöttség és kémhatás, ezek mőködése nagyon
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hasonló, ezért csak a kötöttséget mutatom be. Az adatellenırzés szintén az exit eseményhez
van rendelve. Itt már határellenırzés is történik. Amennyiben rossz volt a beadott érték a
program hibaüzenettel figyelmezteti a felhasználót, majd visszairányít a hibás mezıbe. Ha az
adatbevitel sikeres, a beviteli mezı mellett megjelenik egy szöveges megjegyzés, melyet a
beadott értéktıl függıen elágazás szerkezet választ ki és jelenít meg.

9. ábra: Talajvizsgálati eredmények

Ha a bevitel sikeres volt az adatok közvetlenül az sztadatok összetett típus megfelelı
változóiba íródnak.
A humusz mezı, elveiben szintén hasonlít az imént tárgyalthoz, viszont ez már bıvült
egy grafikus állapot sávval is. A mezı exit eseményére a szambe, majd hatarell eljárások
hívódnak meg. Ha hatarell jó értékkel tér vissza az állapotsáv értéket kap, és az ellátottságnak
megfelelıen jelez. Ebbe még egy label is belekerült, mely szövegesen is megjeleníti az
ellátottsági szintet. Ez itt is egy elágazás szerkezet segítségével mőködik. Amennyiben
minden folyamat rendben zajlott a beadott érték átíródik az sztadatok változójába, ellenkezı
esetben hibaüzenetet küld a program a jelenség pontos leírásával.
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A humusz mezı folyamataihoz a CaCO3 mezı folyamatai nagyon hasonlítanak, eltérés
csupán az értékekben valamint az ellátottságot jellemzı szövegekben vannak. Ezért ezt külön
nem ismertetem.
A foszfor és kálium adatbekérése szintén nagyon hasonlít egymásra, valamint a humusz
bekérésére is. Viszont ezeknél az ellátottsági szint meghatározás nagyon hosszadalmas, ezért
célszerőnek láttam külön eljárásokat létrehozni a számukra. Ezek a már feljebb említett
kaliumellatottsag, és foszforellatottsag. A programrész a szambe, és hatarell eljárások után
hívja meg ıket, majd a kapott érték alapján beállítja az állapot sávot, és a hozzá tartozó labelt.
A programlapon található még két navigáló gomb, egyik a tovább, másik a vissza. A
tovább gomb megtalálható volt az adminisztrációs felületen is. Az itteni szerepe ugyanaz. A
vissza gomb mőködése pontosan ellentéte a tovább gombénak. Feladata, hogy
visszanavigáljon az aktuálist megelızı TabSheet-re.

5.2.6. A növény adatai programlap megvalósítása és mőködése
A következı programlap a növényre vonatkozik. Itt az elsı adat, amit be kell adni, a
gazdasági év. A bekérés egy edit mezı segítségével történik. A mezı alaphelyzetben 9
karakter hosszú kötött formátumú értéket tartalmaz (pl.: 2008/2009). A mezıbe közvetlenül
gépelni nem lehet. Értékét a mezı mellett található UpDown komponenssel módosíthatjuk.
Az elsı értéke, mindig a rendszerdátumból megkapott értékhez igazodik. Ezt akkor kapja meg
mikor a lap megjelenik, mert ez a PageControl Show eseményéhez van kötve.
A gazdasági év beviteli mezıt a fajtaválasztás követi. Erre egy legördülı kombinált lista
(ComboBox) komponens nyújt lehetıséget. Ez a TabSheet show eseményekor egy olyan tömb
adataival töltıdik fel, mely még a program futásának kezdetén a fı form create eseményekor,
a fajta adatbázis fájljából (szfftsz.stv) töltıdött fel. A show eseményhez van kötve az esetleges
hibakezelés is, mely akkor következik be ha a tömb fájlolvasási hiba miatt nem tudott
feltöltıdni. Ez esetben a felhasználó hibaüzenetet kap. A váltózók pedig, annak érdekében,
hogy a folyamat a hiba ellenére tovább folytatódhasson, a programkódban tárolt átlagos
értékeket vesznek fel.
A tömb közbeiktatását azért láttam célszerőnek mert jóval rugalmasabban kezelhetı,
mint a fájl. A legördülı lista CloseUp eseményéhez van kötve az értékadás. Ekkor a lista egy
sorszámmal (itemindex) tér vissza, mely a tömb szükséges elemére hivatkozik. Így már éréket
tud adni az sztadatok megfelelı változóinak. A felhasználó tájékoztatása érdekében ezeket az
adatokat a lenyíló lista mellett elhelyezett statictext komponens segítségével meg is jeleníti.
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Következı lépés a becsült, vagy elérni kívánt termésmennyiség beadása. Ez a már
megszokott folyamat menete alapján történik. A szambe eljárás ellenırzi a bevitelt, a hatarell
pedig megvizsgálja, hogy helytálló-e az érték, amit a felhasználó bevitt. Ennek segítségével
azt szőrjük ki, hogy a felhasználó ne tudjon túlságosan magas éréket beadni, mert például 100
t/ha termésmennyiségre szaktanácsot adni értelmetlen dolog.
A programlap képernyıterve a 10. ábrán látható.

10. ábra: Növényre vonatkozó adatok

A lap utolsó lépésenként a levélanalízis eredményeit kell bevinni. Itt a felhasználónak
választania kell, hogy volt-e levélvizsgálat, és ha volt az ısszel vagy tavasszal történt-e. A
választás lehetıségét választógomb (radiobutton) segítségével biztosítom. Alaphelyzetben a
nem volt levélanalízis gomb aktív. Ekkor a beviteli mezık nem elérhetıek, az sztadatok ide
vonatkozó változói a programkódban tárolt, az optimálistól kissé elmaradó értékeket kapnak.
Amennyiben a felhasználó átkattint az ıszi vagy tavaszi mintavételre, a beviteli mezık az
aktival eljárást meghívva elérhetıvé vállnak. Valamint a felhasználó támogatására a mezık
alatt megjelennek az optimális értékek. A beviteli mezık exit eseményére hívódik meg a

36

szambe eljárás, ez adja át a bevitt értékeket az sztadatok változóinak. A mezıkön
határellenırzést is végzünk.
Az adatmentés során a választógombok állapotától függıen az sztadatok.la változóban
tárolódik a levélvizsgálat idıpontja.
A TabSheet utolsó két komponense szintén a navigáló gombok, amelyek az eddigihez
hasonlóan a lapvalto eljárást hívják meg, viszont a tovább gomb click eseményéhez itt több
eljárás is főzıdik. A program ugyanis itt végzi el a korrigálatlan nitrogén, kálium és foszfor
szükséglet kiszámítását.

5.2.7. A szükséglet-számító eljárások
Ezek az eljárások nevezhetık a program leglényegesebb részének, hiszen minden
eredmény itt születik meg. Az eljárás összefüggései a 4.2.1. fejezetben kerültek bemutatásra.
A programrész ezen összefüggések alapján már a talajtípus és levélanalízis értékeivel
korrigált hatóanyag-dózisokat ad eredményül.
Az összefüggések felépítése hasonló, viszont a korrekciós függvényekben van némi
eltérés, ezért a feladatot három eljárással kellett megoldani.
A programrész a szükséges változók definiálásával kezdıdik. Ezek a változók az egyes
korrekciós tényezık lesznek. Az átláthatóság kedvéért minden tényezıt külön számol a
program, majd ezek egy okorr (összes korrekció) nevő változóban adódnak össze.
Nitrogénszükséglet
A nitrogénnél három korrekciós tényezıt kell kiszámolni. Ezek a humusztartalomra,
kötöttségre és kémhatásra vonatkoznak. Változó neveik ebben a sorrendben : kh, kka, kph.
Humusz esetében a korrekció mindig szükséges. A visszakapott érték lehet pozitív és
negatív. A program által használt függvény az Object Pascal szintaktikájával a következı:
kh:=-7* intpower((SzTadatok.humusz-1),3);

A kötöttség korrekciójánál egy elágazás vizsgálja, hogy melyik függvényt kell
használni. Itt a kötöttségi szám a kiindulási pont.
if SzTadatok.aksz <= 40 then kka:=sqr(SzTadatok.aksz-45)/6
else kka:=sqr(SzTadatok.aksz-40)/12 ;

A ph-ból kiinduló korrekció csak akkor szükséges, ha a ph érték nagyobb egyenlı, mint
6, ellenkezı esetben a program kph-nak 0 értéket ad.
if SzTadatok.ph >= 6 then kph:=sqr(SzTadatok.ph-6)*10 else kph:=0;
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Amennyiben minden korrekciós faktor értéket kapott, összevonjuk ıket, majd a kapott
eredményt elosztjuk százzal, az értéket pedig okorr nevő változónak adjuk.
Még a hatóanyag szükséglet meghatározása elıtt értéket kell adnunk a levél nitrogén
beltartalmi optimumának. Ez attól függ, hogy történt-e levélanalízis, és ha igen akkor mikor.
Ezt egy Case of elágazással oldottam meg, ahol az elágazási pont sztadatok.la.
case Sztadatok.la of
1: optbte :=1.95;
2: optbte :=3;
3: optbte :=2.5;
end;

Ha az optimum is értéket kapott már csak a szükséglet kiszámítása marad hátra. Ez a
következıképpen történik:
nitrogen:=SzTadatok.ftn*SzTadatok.termatlag*sqr(optbte)*((1+okorr)/
sqr(SzTadatok.ln));

A további két szükséglet-meghatározó eljárásban a két utolsó lépés megegyezik az itt
leírtakkal, csupán a változók által felvett értékekben különböznek, ezért ezeket külön nem
ismertetem.
Foszforszükséglet
Ez az eljárás is a szükséges változók definiálásával kezdıdik. Itt négy korrekciós
tényezıt kell meghatározni. Ezek: foszfortartalom (kt), mésztartalom (kcaco), kémhatás (kph)
és kötöttség (kka).
A foszfortartalomra vonatkozó korrekció minden esetben kap értéket. Ez lehet pozitív
vagy negatív is: kt := (-8* SzTadatok.foszfor+560)/10;
A mésztartalom esetében is, a tényezı mindig rendelkezik értékkel, viszont itt ez csak
pozitív elıjeles lehet: kcaco := 8*sqrt((3*SzTadatok.caco)/2);
A kémhatás korrigáló hatása jelen eseben csak 7-es ph alatt érvényesül. Ezt egy elágazás
vizsgálja, amennyiben a ph 7, vagy nagyobb a kph 0 értéket kap:
if SzTadatok.ph < 7 then kph:=-4*intpower(SzTadatok.ph-6,3) else
kph:=0;

Foszfornál az utolsó korrekciós faktor a talaj kötöttségéhez főzıdik. A függvény
programsora: kka := SzTadatok.aksz-25;.
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Káliumszükséglet
A szükséges deklarációk után, a programrész három korrekciós faktort számol ki a
végeredmény meghatározásához. Ezek a káliumtartalomhoz (kt), humusztartalomhoz (kh) és
kötöttséghez (kka) kapcsolódnak.
A káliumtartalomra vonatkozó tényezı minden esetben kap értéket. Értéke negatív és
pozitív is lehet. A nitrogén és foszfortartalomhoz viszonyítva a káliumtartalom korrekciós
tényezıjének meghatározása összetettebb eljárást igényel, mivel itt van egy kivonandó érték
is, mely a káliumtartalom függvényében változik. Ezt egy elágazásrendszer vezérli:
if SzTadatok.kalium <=26 then kiv:=100;
if (26 < SzTadatok.kalium) and (SzTadatok.kalium <=30) then kiv:=120;
if (30 < SzTadatok.kalium) and (SzTadatok.kalium <=36) then kiv:=160;
if (36 < SzTadatok.kalium) and (SzTadatok.kalium <=42) then kiv:=200;
if (42 < SzTadatok.kalium) and (SzTadatok.kalium <=50) then kiv:=230;
if (50 < SzTadatok.kalium) then kiv:=250;
kt := (-2.5*(SzTadatok.kalium-kiv))/10;

A talaj humusztartalma is befolyásolja a káliumszükséglet meghatározását. Ez a faktor
szintén minden esetben értéket kap, értéke pozitív és negatív is lehet. A függvény
programsora: kh := 7.5*intpower(SzTadatok.humusz-1,3);
A káliumszükséglet utolsó talaj-tulajdonságra vonatkozó korrekciós faktora a
kötöttségbıl indul ki. A kiszámításához használandó függvényt egy elágazás segítségével
választjuk ki.
if SzTadatok.aksz <= 35 then

kka:=sqr(SzTadatok.aksz-40)/5.6 else

kka:= sqr(SzTadatok.aksz-25)/10;

Az eljárások segítségével meghatározott szükségletek már önmagukban használhatóak
lehetnének a tápanyag-visszapótlás tervezésében. Viszont ezeket az eredményeket lehetıség
szerint, a pontosabb dózis elérése érdekében még tovább korrigáljuk. Eddig ugyanis, - bár az
összefüggések meglehetısen komplexek, - csak a talaj tápanyag-szolgáltató képességbıl
adódó faktorokat vizsgáltuk. A levélanalízis is a talajból felvehetı tápanyagok mennyiségére
enged következtetni. Ha talaj ellátottsága adott tápelembıl alacsony, a levélben az optimumtól
elmaradó beltartalmi értékek jelentkeznek. A további korrekciók bevitelére szolgál a
következı PageControl – TabSheet.
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5.2.8. A korrekciós programlap és mőködése
A valóságban rengeteg olyan körülmény létezik, melyek módosítják a kijuttatandó
dózisokat. Viszont ezek közül csak néhány olyan van, melynek számszerősítése lehetséges. A
program ezen tényezık bekérését végzi a lapon. A képernyıtervet a 11. ábra mutatja.

11. ábra: Korrekciós tényezık

A PageControl – TabSheet lapján több kisebb csoportablakok láthatóak, ezek szerepe az
átláthatóság biztosítása. Elkülönítik egymástól az egyes tényezık beviteli lehetıségit.
Szevestrágyázás
A csoportablakban három választógomb látható. Ezek állapotától, és ha volt, a trágya
mennyiségétıl függıen alakul módosítás értéke. Természetesen a program az egyes
tápelemekre külön számolja a módosítás mértékét. Alapesetben a lap megjelenésekor a „nem
volt” választógomb aktív, a mennyiség edit mezıje, pedig inaktív állapotban van. Ekkor az
sztadatok megfelelı változói 0 értéket kapnak, az állapot tárolását végzı változó, pedig 1-et.
Ez jelzi, hogy nem volt szervestrágyázás. Ha a felhasználó átkattint valamelyik másik
választógombra, a mennyiség bevitele aktívvá válik. A mezı éréke alapesetben nulla, ha a
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felhasználó ezt így hagyja a program úgy értelmezi, mintha nem lett volna szervestrágyázás.
Attól függıen, hogy a felhasználó az egy, vagy két évet választja, módosul a korrekció értéke.
A mennyiség bevitele során a szambe, és hatarell eljásárokat használjuk. Ha a felhasználó
kiválasztotta a gombot, valamint beadta a mennyiséget a program már értéket tud adni az
sztadatok megfelelı változóinak. Az értékadás a tovább gombra kattintáskor történik meg.
Ugyanis errıl a lapról úgy is tovább lehet menni, ha nem módosítunk semmit, vagyis minden
alapállapotban marad. Ezért minden értékadás a tovább gomb click eseményére van kötve,
elkerülve azt hogy valamely szükséges változó érték nélkül maradjon. A szervestrágyázás
módosító hatása függ a trágya mennyiségétıl, a kiszórás idejétıl valamint talajtípustól. A
programrész ezek figyelését a egy elágazásrendszerrel valósítja meg, és a beadott adatoknak
megfelelıen értéket ad a korrekciós változóknak.
Venyige
Venyige esetében két választógomb ad lehetıséget a bevitelre. Egyik a „lekerült az
ültetvényrıl”, ekkor nem történik módosítás. Másik a „visszakerült a talajba”, alapértelmezés
szerint ez a lehetıség aktív a lap megjelenésekor. Ha a gomb aktív marad a felhasználónak
egy legördülı listából kell kiválasztania, hogy mennyi venyigét dolgozott vissza a talajba. A
lenyíló listát a lap show eseményénél egy ciklus tölti fel, értékei 1,5 és 3,5 t/ha közzé esnek
fél tonnás ugrásokkal. Az sztadatok változói akkor kapnak nullától eltérı értéket, ha a
választó lista megfelelı értéket tartalmaz. Sztadatok változóinak feltöltése itt is a tovább gomb
click eseményére hajtódik végre.
Hozamkiesés
Lehetısége van a felhasználónak a hozamkiesést is bevinni a korrekciós tényezık közzé.
Három választógomb áll rendelkezésére. Az elsı kettı a „nem volt” és a „volt, de az elıtte
való évben nem volt megfelelı tápanyag-visszapótlás” eredménye ugyanaz, a program nem
végez módosítást. A változók nulla értéket kapnak. Ha a felhasználó a harmadik lehetıséget
választja, a program bekéri a hozamkiesés mértékét. Ehhez egy edit mezıt használ, melyen
exit eseménynél a szokásos szambe és hatarell eljárások is végrehajtódnak. Ha a bevitel
helyes volt a hozamkiesés mértékét a program a fajlagos tápanyagszükséglet és a hozamkiesés
alapján számolja ki, valamint figyelembe veszi, hogy a növény a hozamkiesés ellenére a
zöldtömegét fejlesztette, majd a kapott eredményeket elmenti sztadatok megfelelı változóiba.
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Sorközmővelés
Ez a tényezı csupán a nitrogén szükségletet módosítja. A felhasználó szintén
választógombok segítségével megadja, hogy ültetvényén milyen sorközmővelést valósít meg.
Amennyiben valamilyen növénytakarást alkalmaz többlet nitrogénnel kell módosítani az
eredményt, mert a takaró növény igényeit is ki kell elégíteni. Sztadatok ide vonatkozó
változója, a felhasználó választásától függıen 0, 20 és 40 értékeket kaphat hektáronként.

Mint már említettem a tovább gomb click eseménye fontos szerepet tölt be a programlap
esetében. A továbbnavigáláson kívül értékekkel látja el a változókat, aztán még mielıtt lapot
váltana összesíti a korrekciós tényezıket. A szükséglet és korrekció összevonása azonban
nem ezen a lapon történik meg.

5.2.8. Eredmények
A program következı, és egyben utolsó PageControl – TabSheet lapja az eredményeket
jeleníti meg. Felépítése hasonlít a korrekciós programlapéhoz. Itt is több kisebb csoportablak
segítségével vannak elkülönítve az egyes megjelenítı elemek. A képernyıterv a 12. ábrán
látható.

12. ábra: Eredmények
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Az információk kinyerése a változókból és átadásuk a megjelenítı komponenseknek, a
TabSheet show eseményének hatására történik.
Talaj tápanyag ellátottsága
Ez a rész elsısorban informáló jellegő. A megjelenı adatok a talaj tápanyag ellátottságát
mutatja be, a bevitt értékek alapján. Az adatmegjelenítés grafikus állapotsávok (gauge) és
label-ek segítségével történik. A könnyebb átláthatóság érdekében az állapotsávok színei
eltérıek. Az információk kivétel nélkül az sztadatok változóiból származnak.
Levél beltartalma
A csoportablak csak akkor tartalmaz értékelhetı adatokat, ha volt levélanalízis.
Ellenkezı esetben a „n. a.” (nincs adat) felirat jelenik meg. Arról kaphatunk itt információt,
hogy a levél beltartalma hogyan alakul az optimálishoz képest. Szöveges mezık segítségével
kiíródnak az ellátottsági szintek is (alacsony, optimális, magas). Ezek egy elágazásrendszer
segítségével kapnak értéket. A megjelenı információk részben a programkódban, részben az
sztadatok összetett típus változóiban tárolódtak.
Korrekciók
Szintén informáló jelleggel bír a korrekciók megjelenítése. Ezek az elızı TabSheet-en
beadott adatokból származnak. Megjelenítésük label-ek segítségével történik. Annak
érdekében, hogy jobban látszódjon, hogy a korrekció pozitívan, vagy negatívan módosítja az
eredményt a valós érték ellentettje jelenik meg a csoportablakban.
Hatóanyagdózis javaslatok
A Tabsheet show eseményének hatására, közvetlenül a megjelenítés elıtt számolja ki a
program a hatóanyagdózisokat. Elıfordulhat, hogy a végeredmény a korrekciós faktorok miatt
alacsony érték, esetleg negatív szám. Ezt nem célszerő megjeleníteni, ezért helyette a program
néhány elágazás segítségével a „nem szükséges” kiírást jeleníti meg.
Ez az eredmény tekinthetı a rendszer végtermékének. A felhasználó innentıl saját
belátása szerint dönt, hogy milyen mőtrágyát használ fel, a dolga csak annyi hogy átszámolja
a dózisokat a kiválasztott mőtrágya mennyiségre.
A program ebben a részben tesz javaslatot a mezoelemek pótlására is. Itt viszont nem
mennyiséget ajánl hanem a pótlás szükségességére hívja fel a figyelmet. Ezt csak akkor tudja
elvégezni, ha volt levélanalízis. Ellenkezı esetben a „nem áll adat rendelkezésre” kiírás
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jelenik meg. A program elágazások segítségével hasonlítja össze a beadott értékeket, a
kódban tárolt értékekkel, majd íratja ki a megfelelı eredményt.
Nyomtatási kép
A Tabsheet alsó részén található a Nyomtatási kép, valamint a Nyomtatás nyomógomb.
A rendszer képes a szaktanács nyomtatható verziójának elkészítésére. Ezen a verzión olyan
információk is helyet kaptak, melyek az Eredmények lapon nem jelennek meg. Ilyen például a
korrekció nélküli hatóanyagdózisok, valamint a mőtrágya kijutatására vonatkozó javaslatok.
A szaktanács nyomtatási képét a 13. ábra mutatja. A részleteiben is látható nyomtatási képet a
2. számú melléklet tartalmazza.

13. ábra: Nyomtatási kép
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A nyomtatható verzió elkészítéséhez a Delphi Quick Report komponenseit hívtam
segítségül. Ezek egy új formon kaptak helyet. Túlnyomóan qrlabel komponenseket
használtam. A két form között a kommunikációt úgy oldottam meg, hogy az új form elemei
már a fıprogramban megkapják az értékeket. Az értékadást a dokumentum eljárás végzi el. Ha
a felhasználó a nyomtatás gombra kattint szintén ez az eljárás hívódik meg, de a jelentést nem
jelenik meg a képernyın, hanem azonnal a nyomtatóra kerül.
Nem esett még szó a TabSheet jobb alsó sarkában látható mentés gombról. Ha a felhasználó
rákattint erre a gombra, egy SaveDialog segítségével elmentheti a szaktanács adatait, így az
bármikor megismételhetı. A mentést a program sztadatok összetett típus fájlba írásával oldja
meg.

5.2.9. A Mőtrágya form
Ez a form az Eredmények lapról érhetı el a Mőtrágyák gombra kattintva. A
programrész rendeltetése, hogy az adatbázisban szereplı mőtrágyákból ajánlást készítsen a
felhasználó számára. Az információátvitelt label komponensek segítségével oldottam meg,
melyek már a fıprogramban a Mőtrágyák gomb click eseményénél kapják meg az értékeiket.
A programrész képernyıtervét a 14. ábra szemlélteti.

14. ábra: Mőtrágya form
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Itt a hatóanyagdózisoknál minden esetben szám szerepel, akkor is ha a fıprogram a
javaslatnál a „nem szükséges” feliratot szerepeltette. Ez azért van így, hogy a alacsony
hatóanyagdózis, és a hozzá tartozó mőtrágyamennyiség összehasonlítható legyen.
A programrész legfıbb komponense egy StringGrid, melyben a mőtrágya adatai és a
kijuttatandó mennyiségei szerepelnek.
A form create eseménykor a program megpróbál csatlakozni az adatbázishoz.
Amennyiben ez sikerül az adataival feltölt egy tömböt. A tömbbıl az adatok több egymásba
ágyazott ciklus segítségével kerülnek át a StringGrid-be, viszont ezt már nem a form create,
hanem a show eseménye váltja ki. Összetett mőtrágyák esetén a program csak az egyik
hatóanyag 100 %-os kielégítését végzi el. Ez azért van így, hogy ne történjen a szükségleten
felüli kijuttatás.

5.2.10. A fıprogram menüpontjai
A program egy nagyon egyszerő menürendszerrel rendelkezik. Négy menüpont alkotja.
Ezek: Új szaktanács, Névjegy, Súgó és Kilépés. Almenü beépítésére nem volt szükség. A
menü kinézete bármelyik fıprogramról készült képernyıterven megtekinthetı.
Az Új szaktanács menüpontot választva a felhasználó bárhonnan újrakezdheti a
folyamatot. A gomb hatására a program bezárja önmagát, aztán újra megnyitja, ez által
minden változó kiürül. Ha úgy nyomják meg a gombot, hogy már minden szükséges adat
rendelkezésre áll a program rákérdez a mentésre.
A névjegy menüpontot választva egy modális
ablak ugrik elı, mely a programot hivatott röviden
bemutatni. Ennek kinézetét a 15. ábra mutatja. A
létrehozás során egy új formot nyitottam. Ezen helyet
kapott egy kép, a program és a fejlesztı neve,
valamint egy rövid leírás a programról. Ezeken kívül
a két adatbázis fájl verziószáma, és egy link jellegő
label komponens, melyre rákattintva megnyílik az
alapértelmezett

böngészı,

amibe

aktív

internet

kapcsolat esetén betöltıdik a program támogatására
létrehozott honlap. Az ablak bezárása az Ok gomb
click eseményéhez van kötve.
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15. ábra: Névjegy

A Súgó gombra való kattintáskor a program a ShellExecute parancs segítségével
elindítja az alapértelmezett böngészıt, melybe betölti a html formátumba mentett használati
útmutatót. Ebben lépésrıl lépésre le van írva a szaktanács elkészítésének folyamata.
Utolsó menüpont a kilépés gomb, mely a program bezárását végzi. Ha a felhasználó
rákattint a program felajánlja a mentést, de csak akkor, ha minden szükséges adat
rendelkezésre áll.

A menü ismertetését azért hagytam az implementációs rész végére, mert esetünkben talán ez a
legkevésbé fontos programrész. A program a menü nélkül is képes lenne a teljes értékő
mőködésre. Viszont segítségével a használata egyszerőbbé válik.

5.3. Tesztelés
A tesztelés során elemzı és ellenırzı folyamatokat végzünk. Ezek bizonyítják
számunkra, hogy az elkészített program megfelel-e az elvárásoknak. A tesztelés folyamatában
nem csak azt vizsgáljuk, hogy a rendszer hibátlanul mőködik-e, hanem azt is, hogy a
végtermék valóban az e aminek indult.
A tesztelési folyamat általában három részbıl tevıdik össze. Ezek:
1. Komponens teszt:
•

egységteszt

(unit

test):

az

egységek,

komponensek

tesztelése,

hogy

megbizonyosodjunk a mőködésének helyességérıl. Cél, hogy feltárja nincsenek-e
téves mőködések, feltáratlan hibák a belsı algoritmusban, adatkezelésben. A
komponensek más rendszer komponensektıl függetlenül vannak tesztelve.
•

modulteszt (modul test): egy modul (egymástól függı komponensek együttese), egy
szinttel magasabb egység tesztelése. (I 8)

2. Integrációs teszt:
•

alrendszer teszt (subsystem test): egy alrendszer, azaz az alrendszerbe integrált
modulok együttesének tesztelése. Az alrendszerben lévı modulok közti interfacehibák detektálása a fı cél. Az elsı alkalom, ahol már funkcionális kérdések is
elıkerülhetnek, ugyanis egy alrendszerhez, már funkció köthetı.

•

rendszer teszt (system test): az egyes alrendszerek közti kommunikációt, azaz a
programstruktúrában egymáshoz kapcsolódó elemek együttmőködését valamint az
alrendszer rendszerbe való integrálását, kapcsolódását vizsgálja. (I 8)
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3. Elfogadási teszt (acceptance test): A rendszer használatba helyezése elıtti utolsó
tesztelési lépcsıfok. A rendszert már a szimulációs tesztadatok helyett inkább valós
adatokkal tesztelik. Ez a teszt feltárja a rendszer követelmény dokumentációjában lévı
hibákat, valamint hiányosságokat, mert a valós adatokkal végzett gyakorlat mindig
különbözik a tesztadatokkal végzett gyakorlattól. Ezen lépésben dokumentálják, a
szerzıdésben

foglaltaknak

megfelel-e

a

program.

Ennek

viszonylag

könnyen

kiértékelhetınek kell lennie. Ezt a tesztelést nevezik még α - tesztelésnek is. (I 8)
Tesztelési stratégiák:
o β testing: az egész rendszer készen van, mőködik, és kiadják a potenciális
felhasználóknak tesztelésre, akik a hibákat visszajelzik a fejlesztıknek.
o Stress testing: a rendszer hibás viselkedését teszteli. Azt nézi, hogy mi történik olyan
körülmények közt amikor az események egy nemvárt kombinációja áll elı. Fontos,
hogy ilyen körülmények között se legyen adatvesztés, adathibásodás.
o Regression testing: a rendszert a módosítások után újrateszteljük, és leellenırizzük,
hogy a változtatások után is kielégítıen mőködik a rendszerünk.

A szaktanácsadó program esetében a tesztelés elsı folyamatai a fejlesztéssel
párhuzamosan

történtek.

Az

egyes

programrészek

elkészülte

után

futtattam

az

implementációt. Az ekkor jelentkezı leggyakoribb hiba, az adatbevitel sorrendiségében volt.
A navigáló billentyőket használva a program a fókuszt nem mindig a soron következı
mezınek adta. Ezt a hibát gyorsan és egyszerően lehetett orvosolni a beviteli mezık
TabOrder tulajdonságainak sorrendbe állításával. Késıbb, már a teljes implementáció
futtatásakor kipróbáltam, hogy hogyan reagál a program a rossz adatbevitelre, a túl magas,
vagy alacsony értékekre, a szám helyett szöveg beadására. A szoftver mőködése kifogástalan
volt, hozta rendre a megadott hibaüzeneteket. Végsı próbaként megkértem három
csoporttársamat, hogy mint felhasználó próbálják ki a szoftvert. Semmilyen instrukciót nem
adtam nekik. A program jól vizsgázott, egyetlen esetben sem történt semmilyen rendellenes
esemény.
A program kiadott eredményeit szakmai helytállóságuk szerint vizsgálni kevesebb
lehetıségem nyílt. A Gyümölcstermesztési Tanszékrıl kaptam néhány elızı években készült,
szılıültetvényekre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet. Sajnos ezek adatai sokszor
hiányosak, viszont kisebb kiegészítésekkel már használhatóak voltak. Elmondható, hogy a
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program által számított értékeket és a terveket összehasonlítva néhány kilogrammos eltérés
figyelhetı meg mindhárom tápelem esetében. A program eredményei kissé alatta vannak a
tervben jegyzett eredményekhez képest. Az eltérések mértéke azonban nem számottevı.
Ahhoz viszont, hogy teljes biztonsággal kijelentsük, „a program eredményei szakmailag
helytállóak”, még rengeteg teszt elvégzésére lenne szükség.

5.4. Dokumentáció és támogatás
A fejlesztés után két dokumentációt kell készíteni, Egyik a felhasználói, másik a
fejlesztıi dokumentáció.
A felhasználói dokumentáció készítésének célja, hogy a programrendszer felhasználója
el tudjon igazodni a telepítés, a használatbavétel, az üzemszerő használat és az esetlegesen
felmerülı hibák során. Ennek megfelelıen a felhasználói dokumentációnak is több részbıl
kell állnia. Az egyes részeknek elektronikus vagy papír alapon célszerő létezni, esetleg mind a
két formában. (FÁBIÁN,1998)
A felhasználói dokumentációnak a következı részeket kell tartalmaznia:
•

Általános leírás a rendszerrıl, amiben a rendszer célja, a képességei le vannak írva.

•

A rendszer hardverfeltételei:

(minimális, ajánlott) processzor, memória, megjelenítı

fajtája, szükséges lemezterület, nyomtató-, egér-, egyéb speciális hardver kell-e.
•

A rendszer szoftverfeltételei: operációs rendszer fajtája, verziószáma, esetlegesen
szükséges

kiegészítı,

együttmőködı

programok,

mint

pl.

megjelenítık,

szövegszerkesztık, stb…
•

Hálózati alkalmazás esetén, a hálózati operációs rendszer fajtáját, egyéb ismérveit.

•

A rendszer telepítésének módja, lehetıleg lépésrıl-lépésre leírva.

•

A rendszer indítása

•

A felhasználói interface általános leírása (menürendszerének, párbeszédablakok)

•

Az üzemszerő mőködéshez szükséges részek leírása – pontonként.

•

A karbantartási feladatok elvégzéséhez szükséges részek leírása – pontonként.

•

A képernyın megjelenı listák, beviteli helyek, nyomtatási listák leírása.

•

Elıforduló hibaüzenetek magyarázata, és azok javításának módja.

•

Gyakran Feltett Kérdések. A programok mőködése során a felhasználók általában
ugyanazokba a problémákba botlanak bele, és ugyanazokat a kérdéseket teszik fel. A
kérdéseket és a rájuk adott válaszokat is célszerő befoglalni a dokumentációba
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•

A felhasználói segítségkérés és a válasz módja (támogatás).

•

További fejlesztési tervek, irányok.
A programtámogatást egy internetes honlap segítésével valósítottam meg. A

felhasználó, itt megtalálja a projekt leírását, a használati útmutatót, letöltheti a frissített
adatbázist. A honlap elsı lapjának képe a 16. ábrán látható.

16. ábra: A Szütavir v1.0 honlapja
A honlapot html, css és php segítségével készítettem. A kódszerkesztésre AceHTML 6
Pro programot használtam. A honlap mőködését Opera 9.26 böngészı segítségével teszteltem.

A programok készítése során a fejlesztı elıbb-utóbb szembetalálja magát azzal a
helyzettel, hogy a régebben írt programok mőködésére, programrészletekre már nem
emlékszik tisztán. Gyakori az is, különösen hosszabb fejlesztés alatt, hogy a tervezés során
már jól megtervezett részleteken nem igazodik ki. A késıbbi továbbfejlesztéseket,
hibajavításokat sem feltétlenül ugyanazok a személyek végzik, akik annak idején a rendszert
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fejlesztették. Mindezek az okok igazolják a program készítése során a fejlesztıi
dokumentáció létrehozását.
A fejlesztıi dokumentáció célja, hogy a rendszer fejlesztése, a késıbbi hibakeresés,
illetve a továbbfejlesztések során a rendszerrıl részletes, bárki hozzáértı által felhasználható
dokumentáció legyen. (FÁBIÁN, 1998)
Esetünkben, mint ahogy már feljebb is említettem fejlesztıi dokumentációnak maga a
dolgozat tekinthetı. Ez egy részletes leírás, mely tartalmazza a programmal szemben
támasztott

követelményeket,

terveket,

a

program

képernyıterveit,

megvalósítását,

tesztelésének és dokumentációjának leírását, valamint a továbbfejlesztési lehetıségeket.

6. Következtetések és továbbfejlesztési lehetıségek
A program alapvetıen megfelel az analízisben rögzített követelményeknek, felhasználói
és fejlesztıi tekintetbıl egyaránt. Formájában korrekt szaktanácsadásra képes, és – bár a
szakmai korrektség bizonyítására további tesztelésekre lenne szükség – az eddig elvégzett
vizsgálatok alapján a számított eredményei szakmailag is helytállóak. Fontos hangsúlyozni
azt, amit a program alapjául szolgáló kiadvány is hangsúlyoz: „hatóanyag pontosabb
meghatározása, nem nélkülözheti a szaktanácsadó helyi tapasztalatait. Ezért a szakanyagban
leírtak irányelvül szolgálnak a gyümölcsösök (szılı) fenntartó mőtrágyázásához”
(KOVÁCSNÉ, 1981), vagyis a program eredményei is irányelveknek tekinthetık.
A szoftver erısségének tekinthetı, hogy jelenleg ezen kívül még nem létezik olyan,
mely képes a szaktanácsadást fajtákra lebontva elvégezni. Sajnos a rendelkezésre álló
adathalmaz egyenlıre csak 16 fajta beépítését tette lehetıvé, így a választható fajták köre
meglehetısen szők. Ezen a ponton nyílik a legegyszerőbb fejlesztési lehetıség, ugyanis ez,az új kutatási eredmények publikálása esetén, - csak az adatbázis bıvítését tenné szükségessé.
Már a fejlesztés során több olyan ötlet jutott eszembe, melyeket beépítve a programba
növelhetı lenne annak felhasználhatósági területe, valamint szélesítenék a szolgáltatásainak
körét. Ezek megvalósítása viszont esetenként több hónapos, akár több éves tervezési és
fejlesztési munkát igényelne.
Ilyen például a program szaktanácsadási körének kiterjesztése a makro- és mezo
elemeken kívül a mikroelemekre is. Friss kutatások szerint vannak olyan mikroelemek,
például a bór, melyek hiánya jelentısen befolyásolja a növény termıképességét. Ha a
program ezeket is figyelembe tudná venni, növelhetı lenne a termésbiztonság. Persze ehhez
minden esetben szükség lenne a levélvizsgálati eredményekre.
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A program törzsadatai közzé be lehetne építeni a fajták eltérı levél-beltartalmi
optimumait. Ezekre vonatkozó adat a fejlesztés során nem állt rendelkezésre. Éppen ezért
számol a program átlagértékekkel.
A következı fejlesztési lehetıség az lehetne, hogy a program több hatóanyagdózis
javaslatot is készíthetne. Lehetne javaslat a szerint, hogy minimum, környezetkímélı vagy
optimális hatóanyagdózisokat szeretnénk kijuttatni.
Be lehet építeni a programba egy olyan funkciót, mely a visszapótlás gazdaságosságát
figyelné, a költségek és a termeléssel elérhetı bevételek tekintetében. Ehhez viszont
naprakész árinformációk bevitelére is szükség lenne.
A programot akár, - amennyiben a felhasználó is hozzájárul, - statisztikai adatgyőjtésre
is alkalmassá lehetne tenni, ha az alkalmazási köre ehhez kellıképpen széleskörővé válna. A
rendszer a világhálón keresztül elküldené beadott adminisztrációs adatokat egy központi
statisztikai adatgyőjtı helynek.
Fel lehetne készíteni a programot arra, hogy ne csak szaktanácsot tudjon készíteni,
hanem

teljes

tápanyag-gazdálkodási

tervet

is.

Mőtrágyamennyiségekkel,

kijuttatási

idıpontokkal stb.

Látható, hogy a fejlesztési lehetıségegek köre meglehetısen tág. Ezek között viszont vannak
olyanok is melyek megvalósíthatósága nem csak idı, hanem implementációs korlátba is
ütközik. Vagyis egyszerően nem megvalósítható, mert éppen nincs olyan publikált kutatási
eredmény, melyre a funkciót kellı biztonsággal rá lehetne építeni.

Összefoglalás
A fejlesztés célja egy komplex szoftver kialakítása volt, mely ki tudja elégíteni egy
szaktanácsadási rendszerrel szemben támasztott követelményeket. A dolgozat célja viszont
nem csak a program megvalósítása, hanem a fejlesztés folyamatának bemutatása is, mely
magába

foglalja

a

problémaanalízis,

tervezés,

implementáció,

tesztelés

és

dokumentációkészítés lépéseit.
A problémaanalízis

során

részletesen

bemutattam

szılıültetvények

tápanyag-

gazdálkodásának sajátosságait. A tápelemek körforgását, az ellátottság hatásait a termés
mennyiségére és minıségére, valamint a visszapótlásra vonatkozó ismereteket. Erre a
problémára való rálátás miatt volt szükség.
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A szoftver tervezése elıtt megvizsgáltam két már mőködı rendszert, összehasonlítottam
és értékeltem ıket. Ez után kiválasztottam azt a fejlesztı eszközt, amivel a saját rendszeremet
terveztem megvalósítani; a Borland Delphi 7 Enterpirse-ra esett a választásom. Majd röviden
ismertettem, az eszköz múltját és jelenét.
Ezek után felállítottam egy követelményrendszert, megfogalmaztam néhány célt,
melyeket a programfejlesztés végére el akartam érni. Összegeztem és rendszereztem a
szakirodalmi ismereteket, majd bemutattam azon összefüggéseket, függvényeket és
paramétereket, amiket a program használ a szaktanács elkészítése során. Itt részleteiben
tértem ki az egyes korrekciós tényezık hatásaira.
A tervezés folyamata alatt törekedtem a minél átláthatóbb adatszerkezetek definiálására,
valamint a könnyen kezelhetı, tetszetıs felhasználó felületek létrehozására. Részletesen
ismertettem az elkészített adatstruktúrát.
A dolgozat legnagyobb lélegzetvételő részét az implementációs rész teszi ki. Itt
folyamataiban ismertettem az egyes részek felépítését és mőködését, a közös eljárások
feladatait. Bemutattam a program által kiszámított eredmények megjelenítési felületeit, mind
a képernyıs, mind a nyomtatható változatot.
Az implementációs rész elkészülte után kitértem a program tesztelési folyamataira, a
hibajavításokra. Vizsgáltam a program számított adatainak szakmai helytállóságát.
Elkészítettem a program dokumentációit, és javaslatot tettem a szoftvertámogatás
megvalósítására, valamint létrehoztam egy lehetséges változatot.

Végeredményként sikerült elkészíteni egy mőködıképes, használható programot, mely
megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek, valamint kialakításra került a program
minden szoftvertámogatási komponense is.
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