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Előszó

Az elmúlt évtizedben jelentős változásnak lehettünk tanúi az információ-technológiai
eszközök és rendszerek, valamint az ezekre épülő alkalmazások és szolgáltatások
fejlődésében. E változás az agrárgazdaság számára is új lehetőségeket nyitott, sok területen
pedig ma már nélkülözhetetlen eszközök eléréséhez járult hozzá. Magyarországon e folyamat
az agrárgazdaság egészére kiterjedő, úgynevezett Európai Uniós Agrárinformációs rendszerek
bevezetésében és fejlődésében érzékelhető markánsan.
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elmúlt 10 éves tevékenysége az agrárgazdaság
fejlődése, fejlesztése szempontjából is olyan területekre irányult, mint az ágazat és az
agrárinformatikai szakterület szempontjából fontos konferenciák, fórumok, műhelymunkák
szervezése, az agrár-felsőoktatásban az informatikai képzések támogatása, diplomadolgozat
pályázatok kiírása, valamint az Agrárinformatikai Nyári Egyetemek szervezése, amely az
utolsó 3 évben nemzetközi rendezvényként került megrendezésre hazai és külföldi
társszervezetek, intézmények támogatásával.
Különösen fontos, hogy az információ technológiai eszközök, technológiák módszerek
különösen a felsőoktatási intézményekben keletkezett kutatási eredmények minél szélesebb
kör számára váljanak ismertté, illetve minél több területen hasznosuljanak. Fontos ez azért is
mert a szakterületen tevékenykedő oktatók/kutatók számára kutatási eredményeik
megjelentetésére nagyon korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre. Általában a publikálási
lehetőségek meglehetősen korlátozottak, az angol nyelvű források pedig nem tartalmaznak
hazai környezetre vonatkozó kutatási eredményeket, amelyeket a gyakorlati szakemberek
hasznosíthatnának. Ezért a hazai oktatók/kutatók, PhD hallgatók kutatási eredményeinek
közzététele, publikálása a gyakorlat számára is hasznos lehetőséget biztosít,
Ennek a küldetésnek a betöltéséhez ad segítséget a Magyar Agrárinformatikai
Szövetségnek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív
Programjában az „Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési
alkalmazási eredményeinek disszeminációja” című projekt megvalósítása, melynek részét
képezi e tanulmánykötet megjelentetése is. Bízunk benne, hogy a tanulmánykötet sorozat
nyomtatott és elektronikus formájú megjelentetése a szakterület fejlődését szolgálja.

A szerkesztők.
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A húsipari termékpályák minőségmenedzsmentjének IT támogatási lehetőségei
IT support possibilities in Quality Management Systems of Meat Product Chains

Füzesi István
Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma, Gazdálkodástudományi
és Vidékfejlesztési Kar, Gazdaságelemzés-módszertani és Alkalmazott Informatikai Intézet,
Gazdasági és Agrárinformatikai tanszék
fuzesii@agr.unideb.hu

Abstract. The subject of this study is defined by regulations, standards and orders referring to product
qualification and product identification. For this reason, I set the following targets: to treat and systemize the
standards and specifications applied primarily in meat industrial product chains, as well as to determine
which of these are relevant. First, I consider which of the composite Hungarian and EU standards, directives
and orders dominant on the basis of my surface of object. Identification technologies make the traceability of
a product in a production chain possible and their use is relevant during almost every phase of the production
line, as it is necessary to provide for the unambiguous identification of each individual product. The types of
identification technologies and their supporting technological systems may differ within a specific production
chain, depending on the nature of e.g. manufacturing from raw materials to the point in time when one has
produced a finished article. Moreover, the ways such technologies may be applied might be influenced by any
number of factors. These include the environment, economic factors, the quantity of to-be- stored information
connected to the product, systems of production and manufacture etc. My object is to explore, systemization
and analysis of identification technologies applicable at meat industrial product lines.
Keywords: meat product chain, food safety, identification technologies, traceability

Összefoglaló. Az húsipari termékpályák biztonságát és a termékek nyomon követését ma már lehetetlen
megoldani bizonyos szintű informatikai rendszerek alkalmazása nélkül. A legújabb technológiákkal és
informatikai megoldásokkal jelentősen lehetne javítani a termékpálya minden szereplőjénél az élelmiszerbiztonság és az információ ellátottság szintjén. A téma alapját a termékminősítéshez, termékazonosításhoz
kapcsolódó szabályozások, szabványok, rendeletek alapvetően meghatározzák. Ezért a tanulmány során
fontosnak tartom a témakörhöz kapcsolódó, elsősorban a húsipari termékláncban alkalmazott előírások és
szabványok feldolgozását, rendszerezését és ezeknek a témakör szempontjából fontosabb előírásainak,
jellemzőinek meghatározását. A termék nyomon követhetőségét biztosító eszközöknek egyik meghatározó
csoportja az azonosítási technológiák, amelyek alkalmazása a termékpálya szinte minden fázisában fontos az
egyértelmű azonosítás biztosításához. Az azonosítási technológiák típusai (ezek különböző válfajai) és az
alkalmazott technológiai rendszerek az alapanyag előállítástól a késztermékig tartó termékláncban
különbözőek lehetnek és alkalmazási lehetőségüket sok tényező befolyásolja. Ilyenek a környezet, a
gazdasági tényezők, a termékhez kapcsolódó és tárolandó információ mennyisége, termelési, gyártási
rendszerek stb.. A tanulmányban feltárom a húsipari termékpályákban alkalmazható azonosítási
technológiákat és rendszereket, valamint felméréseim alapján bemutatom a Magyarországon alkalmazott
megoldásokat és ezek arányait a termékpálya egyes lépcsőin.
Kulcsszavak: húsipari termékpálya, élelmiszer-biztonság, azonosítási technikák, nyomon követhetőség.

Bevezetés
Az élelmiszerek gyártása, elosztása és kiskereskedelmi forgalmazása rendkívül komplex üzleti
tevékenységgé vált. Egy évben hozzávetőlegesen húszezer új termék jelenik meg világszerte és az
élelmiszer piacokon akár huszonötezer termék közül választhatunk. A nyersanyagokat különféle
termesztési tenyésztési és termelési forrásokból nyerik, egyre nagyobb számú feldolgozási
technológiát használnak és a termékek hatalmas választéka áll a fogyasztók rendelkezésére. Ez a
rendkívüli összetettség átfogó irányítási eljárások kifejlesztését teszi szükségessé, melyek
elengedhetetlenek a biztonságos és kiváló minőségű élelmiszerek gyártásának biztosításához. Emellett
a fogyasztói elvárások is változnak; a kényelem, a gyorsan elkészíthető ételek és a természetesebb
jellemzőkkel bíró termékek iránti igény általában fokozódik. A régebben alkalmazott, hagyományos
rendszerek már nem elegendőek e problémák megoldására. Az utóbbi időben a különböző
4
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erőfeszítések eredményeként a korábbiaknál jobban körvonalazódnak az általános minőségügy azon
összefüggései is, amelynek célja az élelmiszer-biztonság jelentőségének fokozódása. Ennek
folyományaként újabb és újabb törvények, szabályozások és termelési technikák születnek a
biztonságot garantáló élelmiszerek előállítása érdekében.
A tanulmány középpontjában a húsiparban előforduló minőségügyi rendszerek informatikai
támogatásának-fejlődésének vizsgálata mellett, a területen jelenleg alkalmazott minőségmenedzsment
rendszerek és szabályozások, az élelmiszer nyomon követési rendszerek, az alkalmazott és a jövőben
alkalmazható azonosítási és informatikai eszközök, illetve a hazai húsipari vállalkozások
felkészültségének vizsgálata állt.

Háttér
A jól kidolgozott és hatásosan működő rendszerek és szabályozások garanciát jelenthetnek az
élelmiszerek előírt minőségi jellemzőinek betartására és az élelmiszerekkel kapcsolatos gyakoribb
problémák megelőzésére. A problémákat a következő csoportokba sorolhatjuk (1. ábra):


Mikrobiológiai veszélyek. A gombák, vírusok, baktériumok által okozott fertőzések.



Élelmiszerkémiai veszélyek. Az előző században kerültek előtérbe a technika fejlődésével,
a mezőgazdaságban alkalmazott kémiai anyagok használatával. A kémiai anyagok
általában a növényvédelem és az állatgyógyászat által, valamint a felszabaduló gázokkal és
vegyi hulladékokkal kerülhetnek az élelmiszerekbe.



Fizikai veszélyek. Az élelmiszerekbe kerülő, egészséget veszélyeztető idegen anyagokat
értjük alatta. Ezeknek a veszélyeknek a korszerű gyártási technológiák és ellenőrzési
rendszerek bevezetésével az előfordulási esélyük viszonylag kicsi.



Egyéb veszélyek. Ide soroljuk például a radioaktív szennyezéseket, vagy a genetikailag
módosított élelmiszerek kérdéskörét (GMO), melyeknek hosszabb távú hatásai még nem
tisztázottak. Ezekhez tartoznak azok a veszélyek is melyekről még nincs jelenleg
tudomásunk (Kovács - Biró, 2003).

4,5%
38,6%

27,5%

Szennyeződésekhez
köthető
Mikrobiológiai veszélyek
Egyéb veszélyek

29,4%
Mikrobák fejlődéséhez
köthető

1. ábra. Élelmiszer problémák megoszlása
Forrás: Raspor 2008 alapján saját szerkesztés
Egy 2009-es felmérés során kiderült, hogy a magyarországi húsipari cégeknek melyek a bevezetett,
illetve a tervezett minőségügyi rendszerrel kapcsolatos elvárásaik. A válaszaikat 1 és 5 közötti skálán
kellett megadni, majd az eredményeket úgy ábrázoltam, hogy a legkevésbé fontosnak tartott
követelményt 1-nek tekintve ábrázoltam a többi szempont jelentőségét. Az eredmény teljesen
egyértelműen mutatja, hogy legfontosabb szempontnak az élelmiszer-biztonságot, illetve a vásárlói
elégedettséget tartották, és fontos volt számukra a jogszabályoknak való megfelelés is. Kevésbé
5
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lényegesnek a forgalmazók követelményeit és az élelmiszerproblémákból adódó visszahívások
elkerülhetőségét gondolták (2. ábra).

2. ábra. Minőségügyi rendszerek alkalmazásának jelentősége
Saját forrás (N=97), 2009
GXP szabályozások
Az elmúlt évszázad hatvanas éveiben az USA-ban a toxikus hatású gyógyszer- és élelmiszerkészítmények nagymértékű fogyasztása miatt sokan betegedtek meg. A problémák megfékezésének
szándékával hat olyan átfogó szabályozási rendszert fejlesztettek ki, amelyektől azt várták, hogy az
emberi fogyasztásra szánt termékek miatti megbetegedések csökkenjenek. Ezeket a rendszereket az
USA két nagy szervezete az FDA (Food and Drug Administration – Élelmiszer és Gyógyszer Hivatal)
és az ICMSF (International Comission on Microbiological Standards for Food – Élelmiszerek
Mikrobiológiai Előírásainak/Szabványainak Nemzetközi Bizottsága) dolgozta ki (Illés, 2007). A
rendszerek kialakításával a szándék az volt, hogy létrejöjjön az élelmiszerek vizsgálati és gyártási
folyamatainak minőségmenedzsmentjét elősegítő módszertan és a részletes jogszabályi háttér. A
kidolgozott rendszerek a következők:


GMP: Good Manufacturing Practice – Jó Gyártási Gyakorlat,



HACCP: Hazard Analysis Critical Control Points – Veszélyelemzés Kritikus Ellenőrzési
Pontok/on,



GLP: Good Laboratory Practice – Jó Laboratóriumi Gyakorlat,



GALP: Good Automated Laboratory Practice – Jó Automatizált Laboratóriumi Gyakorlat,



GHP: Good Hygiene Practice – Jó Higiéniai Gyakorlat,



GAP: Good Agricultural Practice: Jó Mezőgazdasági Gyakorlat.

A Jó Gyártási Gyakorlat (GMP) azokra az alapvető elvekre, eljárásokra és eszközökre terjed ki,
amelyek szükségesek egy megfelelő környezet megtervezéséhez az elfogadható minőségű élelmiszer
gyártásánál. A Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) azokat az alapvető higiéniai intézkedéseket írja le,
amelyek az előfeltételeit képezik az élelmiszeriparban használt és az ellenőrző hatóságok által
kialakított követelményeknek. A GMP szabályzatok kialakítása a termelési ágak különböző területein
megy végbe. Ezek a szabályzatok olyan minőségirányítási eljárásokat állapítanak meg, amelyeket a
gyártás egy specifikus területén lehet alkalmazni, vállalati és ágazati szinten egyaránt. A gyártás
számos típusa számára specifikus szabályzatokat fejlesztettek ki nemzetközi szinten. Például az
állatorvosoknak megvan a maguk Jó Állategészségügyi Gyakorlat (GVP) szabályzata és a pékek, a
6
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zöldség- és gyümölcsárusok, valamint a mezőgazdasági termelők is kialakítottak egész sor
nemzetközileg elfogadott szabályzatot. Néha a GXP rövidítést használják az ilyen jellegű
szabályzatokra. A GXP szabályzatoknak „könnyűsúlyú” rendszereknek kell lenniük, amelyek
különösen a kisvállalatoknál alkalmazhatók, akik vagy nem igényelnek teljes kiépítettségű
minőségmenedzsment-rendszert, vagy nem tudnak egy ilyen rendszert kialakítani és fenntartani. A
szabvány-alkotóknak nyilvánvalóan az volt a szándéka, hogy olyan rendszert hozzanak létre,
amelynek elemei önállóan is életképesek ugyan, de igazán hatásos eredményt csak együttes, egymásra
épülő alkalmazásuk nyújt. Ha csoportosítani szeretnénk a GXP szabályokat, két kategóriát
határozhatunk meg. Az első csoportban lévő gyakorlatok közvetlenül összefüggenek az
élelmiszeriparral (például GMP), a másik csoport csak közvetve, de mindkét csoport figyelmen kívül
hagyja a fogyasztót. Sok esetben azonban az élelmiszer-biztonság a fogyasztónál kerül veszélybe,
leginkább a helytelen tárolás, illetve elégtelen hőkezelés miatt. Ez nyilvánvalóan abból adódik, hogy a
vásárlók nem rendelkeznek elegendő ismerettel vagy információval a termék felhasználásáról (Bánáti
– Lakner, 2006). E probléma megoldására fejlesztik a GNP-t (Good Nutritional Practice), vagyis a Jó
Táplálkozási Gyakorlatot (3. ábra). A GNP az élelmiszerláncba már beleérti a fogyasztót és lefedi az
eddigi szabályozásokat is (Raspor, 2008).

3. ábra. A Jó Táplálkozási Gyakorlat illeszkedése a minőségügyi rendszerekhez
Forrás: Raspor 2008 alapján saját szerkesztés
HACCP
A szabályozások közül a HACCP (Hazard Analisys Critical Control Points: Veszélyelemzés,
Kritikus Ellenőrzési Pontok/on) ismertsége, elterjedtsége meghaladja az egyéb rendszerekét. A FAO
(Food and Agricultural Organisation of the United Nations) Bizottsága először 1993-ban adta ki a
HACCP rendszer alkalmazásáról szóló irányelveket, amelyeket azóta többször módosítottak.
Mindamellett a WHO hangsúlyozza, hogy az élelmiszer-biztonság alapját a nemzeti élelmiszeripari
jogszabályoknak kell képezniük (Nagy, 2002). Az európai szabályozásba 1993-ban élelmiszerhigiéniai
direktíva formájában épült be a módszer. Amikor pedig az ISO 9001:2000 szabványt kiadták,
elkészült az élelmiszeripar számára az ISO 15161:2001 szabvány, melyet az ISO 9001:2000
alkalmazásához lehet használni (Sipos, 2006).
7

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Magyarországon az élelmiszert előállító üzemek számára a HACCP rendszer bevezetése kötelező,
szemben az ISO szabványok önkéntes alkalmazásával. Magyarországon az élelmiszertörvény (1995.
évi XC. Tv.) végrehajtási rendeletének – 1/1996. (I. 9.) FM-HM-IKIM sz. r.) 10. §-a is előírta a
minőségirányítási rendszer meglétének kötelezettségét. A 80/1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes
rendelet a HACCP kötelező alkalmazását írja elő 2002. január 1-jétől, nemcsak az élelmiszer
termelők, hanem a forgalmazók, vendéglátók számára is.
A HACCP rendszer lényege, hogy a termékpálya mentén haladva meghatározzák azokat a kritikus
pontokat, amelyeknél a végső minőség befolyásolható. Ügyelni kell arra, hogy ezekhez a pontokhoz
egzakt kritériumok (tervcélok) rendelődjenek, amelyek (akár fix pontként, akár intervallumban)
alkalmasak arra, hogy tényadatokkal ütköztessük őket. A „terv-tény” ütköztetésből adódó eredmények
teszik lehetővé a minőség-alakulás folyamatos nyomon követését, illetve az esetlegesen szükséges
korrekciók, helyesbítő intézkedések megalapozását. Az élelmiszer-biztonságot szolgáló rendszert egy
adott termékre, esetleg termékcsoportra, technológiára lehet kidolgozni, a mindenkori sajátosságok
figyelembe vételével. A HACCP nemcsak az élelmiszer kereskedelemre gyakorol nagy hatást, hanem
a gyártókat és azok logisztikai szolgáltatásait is érinti. A gyáraknak, a raktáraknak és a
szállítójárműveknek is meg kell felelniük a kívánt higiéniai feltételeknek (Laczay – Reichart, 2008).
Kereskedelmi szabályozások
Minden élelmiszerrel foglalkozó vállalkozás számára ismert, hogy működésük megfelelőségét
bizonyítaniuk kell vevőik számára. E követelmények azonban különösen a multinacionális cégek
beszállítói számára sok esetben eltérnek egymástól. Ez megnehezíti a vállalkozások feladatát abban a
törekvésükben, hogy minden vevőjük számára a lehető legjobb feltételeket biztosítsák termékük
minősége és a feldolgozás körülményei tekintetében (Veress, 2002). Különösen élesen jelentkeznek
ezek a nehézségek a kereskedelmi láncok beszállítóinak felülvizsgálatai során, amikor néha egy
időben, egymásnak ellentmondó követelményeket fogalmaztak meg a láncok által megbízott auditorok
a beszállító számára. Ez indukálta először az Egyesült Királyságban azt az élelmiszeripari törekvést,
hogy olyan, minden kereskedő és feldolgozó számára elfogadható követelményrendszert hozzanak
létre az ipar gyakorlati tapasztalatait felhasználva, amely egyrészt megelőzi az eltérő értelmezésekből
származó szakmai vitákat, másrészt csökkenti a beszállítói auditok számát és a velük járó felesleges
költséget (Internet 05). Erre hozták létre többek között az IFS, EFSIS, BRC szabályozásokat, melyek
megfelelnek az élelmiszer-biztonság követelményeit előíró 178/2002/EC rendeletnek és a partnerek
által megkövetelt beszállítói igényeknek. Az EFSIS-szabvány (az első ilyen szabvány) a múlt század
kilencvenes éveiben az EFSIS (European Food Safty Inspection Service - Európai Élelmiszer
biztonsági Felügyelő Szolgálat) Egyesült Királyságban kidolgozott 1994-es dokumentuma volt, amely
36 szabványpontban foglalja össze a követelményeket. Ezt az ipar a kiskereskedelmi láncokkal
közösen dolgozta ki annak érdekében, hogy a vevői elvárásokat teljesítse. A szabvány lényege, hogy a
HACCP rendszer logikáját követve az adott iparág speciális technológiai problémái köré rendezve
határozza meg, mit kell tenni az élelmiszer-biztonság, az egyenletes minőség és a rendeletek, előírások
betartása érdekében. Az EFSIS az egyik legelismertebb, harmadik fél által nyújtott, olyan független
szolgáltatás, amely az élelmiszer előállítók, a kiskereskedelem és a vendéglátók működését világszerte
felülvizsgálja annak érdekében, hogy biztosítsa a legmagasabb szintű követelményeknek való
megfelelést. Az EFSIS a nagyobb kereskedelmi hálózatok, független élelmiszerüzletek, szerződéses
étkeztetők, gyorsétterem láncok és az élelmiszerláncban termelő összes többi vállalat számára
kidolgozott felülvizsgáló és tanúsító szolgáltatás. A szabvány vállalatok, vállalkozások
minőségirányítási rendszereinek felülvizsgálatára is vállalkozik, az élelmiszertermékek széles
skálájában (Internet 05).
A BRC szabvány az angol élelmiszer kiskereskedelmi és egyéb kapcsolódó szakmai szervezetek
(British Retailer Consorcium - Brit Kereskedők Egyesülete) együttműködésével jött létre. A HACCP
hét alapelvének alkalmazása mellett környezetirányítási és minőségbiztosítási rendszerelemek
alkalmazását is előírja a saját "márka" termékeinek gyártóitól. A BRC szabvány lényegében
megegyezik az EFSIS szabvánnyal, de még néhány további ajánlást tartalmaz. Jelenleg a BRC
szabványnak megfelelő tanúsítások több mint 70 százalékát az EFSIS végzi, tehát az EFSIS tanúsítás
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egyben BRC tanúsítást is nyújt. A két szabvány közös jellemzője, hogy mindkét követelményrendszer
alapfeltétele a működő élelmiszer-biztonsági rendszer (HACCP), tartalmazza a minőségirányítási
rendszer (ISO 9001:2000-es) legszükségesebb elemeit, emellett megfelelő üzemi (gyártási, higiéniai)
környezetet feltételez. Az alapkövetelményekhez tartozik a termékellenőrzés szabályozása, a nyomon
követhetőség, a termék előállítás folyamatának szabályozása és a személyzettel kapcsolatos higiéniai,
képzettségi elvárások (Internet 05).
Az IFS szabványt (International Food Standard) német intézmények és szervezetek alakították ki az
EFSIS és BRC, valamint az ISO 9001 szabványok figyelembevételével. 2002-ben német
kiskereskedelmi cégek dolgozták ki ezt a rendszert, majd 2003-ban francia cégek is csatlakoztak a
kezdeményezéshez annak érdekében, hogy a saját márkás termékeket beszállítók számára egységes
követelmény- és értékelő rendszert dolgozzanak ki és biztosítsák az élelmiszerszektor átláthatóságát
(Szathmáry – Győri, 2007). Jelenleg Magyarországon is az egyik legelfogadottabb és legelterjedtebb
minőségirányítási rendszer (sok áruházláncnál a szállítás feltétele ennek megléte). Maga az IFS
rendszer a minőségpolitikára, a vevő igényeire fókuszál. Minden területtel foglalkozik, a szervezeti
felépítéssel, a környezeti előírásokkal stb., azonban az egyik legfontosabb eleme a nyomon követés,
amellyel mindig biztosítható az azonosítás, a termék beszerzésétől az értékesítésig. Nagyon fontos
tulajdonsága ennek a minőségirányítási rendszernek, hogy az élelmiszer-előállítással együtt
folyamatosan fejlődik, és több fokozata létezik.
ISO 22000
A korábbiakban felsorolt előírások egyike sem tartalmaz egy teljes élelmiszer-biztonsági irányítási
rendszert, amely biztosíthatná a teljes működés irányítási szempontjait, megalapozva ezzel a rendszer
folyamatos fenntartását. Továbbá, ezek a szabványok bizonyos, az élelmiszer-előállítással szoros
kapcsolatban levő más iparágakra nem vonatkoznak (pl. a termékekkel közvetlenül érintkező
csomagolóanyagok gyártása, élelmiszer-ipari gépek gyártása stb.), miközben az élelmiszer-biztonság
megteremtésének és folyamatos fenntartásának a teljes élelmiszerláncra kell kiterjednie (Sipos, 2006).
A 2005 második félévében közzétett ISO 22000:2005 nemzetközi élelmiszerbiztonság-irányítási
rendszer szabvány meghatározó szerepet tölt be az élelmiszeripar minden területén. Az ISO 22000 az
egyetlen élelmiszeripari szabvány, amely nemzetközileg elfogadott, tanúsítható, és alkalmas az
élelmiszeripari elosztási lánc minden közvetett, vagy közvetlen résztvevője számára, függetlenül
annak tevékenységétől, létszámától, fizikai méretétől és bonyolultságától (Internet 03). Alkalmazható
a mezőgazdasági termelőktől az élelmiszer-előállítókig, az állattenyésztőktől a nagy- és
kiskereskedelmi egységekig, valamint a csomagolóanyag-gyártóktól a szállító- és takarító
szolgáltatókig, országtól és terméktől függetlenül (Juhász, 2001). Az ISO 22000-es szabvány magába
foglalja a HACCP élelmiszerbiztonsági rendszer alapelveit, az eddig kidolgozott fontosabb élelmiszerkiskereskedelmi előírásokat, valamint tartalmazza az ISO 9001 szabvány követelményeinek lényeges
elemeit is. Fontos tudni azonban, hogy bár az ISO 22000:2005 szabvány alapján az élelmiszerbiztonsági rendszer tanúsítható, ez nem jelenti az élelmiszer biztonságának tanúsítását. A tanúsítás
során a szervezetnek az élelmiszer-biztonsági veszélyek kézben tartására vonatkozó képességét kell
bizonyítania. Az elv hasonló, mint az ISO 9001:2000 esetében, ahol nem a termék minősége, hanem
az irányítási rendszer kerül tanúsításra. A követelmények megválaszolásához szükséges módszerek
egyéniek lehetnek, és a szabványt alkalmazó szervezet dönthet arról, hogy milyen módszereket
alkalmaz. A szabvány jelentős hangsúlyt helyez egy olyan elemre, amely ilyen átfogó és összeszedett
formában egyetlen élelmiszer-biztonsággal foglalkozó szabványban sem szerepel, ez pedig a belső és
külső kommunikáció, amely elengedhetetlen a veszélyek felismeréséhez és kézben tartásához. A
szabvány alkalmazójának meg kell határoznia a saját helyét és szerepét az élelmiszerláncban, ez fontos
a kiépítendő külső kommunikációs kapcsolatok hiánytalan működtetéséhez (Sipos, 2006).
Az ISO 22000 egy szabványcsalád első tagja. A család többi tagjai (Internet 02):


ISO 22001 – Útmutató az ISO 9001 szabvány alkalmazásához az élelmiszerláncban. Ez a
szabvány a jelenleg érvényben levő ISO 15161:2001 helyére lép majd, amikor annak az
ISO előírásai szerinti felülvizsgálatára sor kerül.
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ISO 22002 – Élelmiszerbiztonság a mezőgazdaságban. A szabvány az ISO 9001:2000
mezőgazdaságban való alkalmazásához használandó útmutató.



ISO/TS 22003 – Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszer felülvizsgálata, műszaki
specifikáció követelményeket tartalmaz azon szervezetek számára, amelyek felülvizsgálják
és tanúsítják az élelmiszer-biztonsági irányítási rendszereket.



ISO/TS 22004 – Útmutató az ISO 22000 alkalmazásához.



ISO 22005 - Nyomonkövethetőség a takarmány- és élelmiszerláncban. Ez a szabvány
tartalmazza a takarmány- és élelmiszerlánc számára a nyomon követhetőségi rendszer
tervezésére és bevezetésére vonatkozó általános alapelveket és alapkövetelményeket
(SIPOS, 2006).

178/2002 EK rendelet
Az elmúlt években fokozatosan előtérbe került a kockázat elemzés, mint az élelmiszer-biztonsági
helyzet elemzésének és kezelésének eszköze, a termék nyomon követhetőségének kívánalma a teljes
élelmiszerláncban, továbbá a kellőképpen nem ismert, új technológiák és termékek esetében
alkalmazandó elővigyázatossági alapelv (Kétszeri, 2005). Ezen alapelvek figyelhetőek meg az Európai
Parlament és Tanács 178/2002/EK számú rendeletében, melyet 2002. január 28-án fogadtak el. Céljai
között szerepel az általános fogalmak meghatározása, illetve a teljes élelmiszerjogon átívelő alapelvek
és célkitűzések lefektetése. Mindez az egészség védelmének magas szintjét, valamint a belső piac
hatékony működését hivatott biztosítani. A Rendelet II. fejezete közösségi szinten harmonizálja az
élelmiszerjog általános alapelveit (5-10. cikkek) és alapvető követelményeit (14-21. cikkek). Ezek
korábban is jelen voltak az egyes tagállamok jogtörténetében, a Rendelet azonban a jövő európai
élelmiszerjogának alapkövét fektette le a közösségi kontextusba helyezett definíciók, általános elvek
és alapvető követelmények meghatározásával. Szintén rendelkezik az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hivatal létrehozásáról és az élelmiszer-biztonsági ügyekben alkalmazandó eljárásokról (Internet 01).
A Rendelet nyomán megalakult Európai Élelmiszer-biztonsági Hivatal (EFSA) feladata, hogy
minden, az élelmiszerek és takarmányok biztonságát akár közvetve, akár közvetlenül befolyásoló
tényezőt, veszélyt felmérje, kivizsgálja, és szükség esetén koordinálja a megfelelő válaszlépéseket. Az
információk gyors áramlásának biztosítása érdekében, a Hivatal a nemzeti Élelmiszer-biztonsági
Hivatalokkal együttműködve kialakított és működtet egy úgynevezett Gyors Vészjelző Rendszert. A
Magyar Kormány a 66/2003 (V.15.) Kormány rendelettel, az újonnan csatlakozó tíz ország közül
elsőként hozta létre a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatalt. A Rendelet 18. cikkelye, az élelmiszerek
eredetének meghatározását biztosító, élelmiszer-nyomon követhetőségről rendelkezik. A Rendelet
értelmében a nyomon követhetőség „lehetőség arra, hogy nyomon követhető legyen egy élelmiszer,
takarmány, élelmiszer előállítására szánt állat vagy olyan anyag, amely anyagot élelmiszer vagy
takarmány előállításánál felhasználásra szánnak, illetve amelynél ez várható, a termelés, a feldolgozás
és a forgalmazás minden szakaszában”. Tehát a termelés, a feldolgozás és a forgalmazás minden
szakaszában biztosítani kell az élelmiszerek, a takarmányok, az élelmiszertermelésre szánt állatok,
valamilyen élelmiszerbe vagy takarmányba kerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok útjának
nyomon követhetőségét. A Rendelet 2005. január 1-jén lépett hatályba. A nyomon követés során az
„egyet hátra, egyet előre” elv érvényesül. Vagyis a vállalkozásnak minimálisan képesnek kell lenniük
meghatározni, hogy közvetlenül kitől került hozzájuk az áru és, hogy ők kiknek adják közvetlenül
tovább a saját terméküket. Ennek elengedhetetlen feltétele az áruk, termékek, helyek, helyszínek
egyedi azonosítása (Kétszeri, 2005).
A Rendelet 14. cikkelye kiköti, hogy minden, piacra kerülő élelmiszernek biztonságosnak kell
lennie. Ha valami gyanú, gond, probléma merül fel az érintett élelmiszerrel kapcsolatban, és nincs
megoldva az egyes tételek azonosítása és nyomon követése, akkor az összes, adott típusú terméket
vissza kell hívni. Sőt, ha nem lehet egy adott termék típusra leszűkíteni az érintettséget, akkor a
vállalkozás összes terméke visszahívásra kerül. Ez már egyértelműen mutatja, hogy a nyomon
követési rendszerek kiépítése, nemcsak törvényi előírás, hanem gazdasági érdek is. A vállalkozások
számára egyáltalán nem mindegy, hogy a termékvisszahívás, illetve -kivonás esetén, a termelés
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Agrárinformatikai tanulmányok I.

mekkora hányada kerül ki a piaci kereskedelemből és ezáltal mekkora veszteséget okoz (Kétszeri,
2005).
Miután az Európai Unió kiadta a 178/2002-es rendeletet, a világ más részein is sorra jelentek meg a
nyomon követhetőséget és élelmiszerbiztonságot garantáló rendelkezések és törvények. Ilyen például
az Egyesült Államokban a szintén 2002-ben kiadott Közegészségügy biztonsági és bioterrorizmus
elhárítási törvény vagy a 2003 májusában megjelent Japán élelmiszer biztonsági alaptörvény
(Yokoyama, 2007).
Magyarországon a következő törvények voltak meghatározóak az élelmiszer-biztonság
szempontjából:


1995. évi XC. törvény az élelmiszerekről.



2003. évi LXXII. törvény az élelmiszerekről.



2005. évi CLIX. törvény egyes élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos törvények
módosításáról. Az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény módosítása.

2008. szeptember 1-jétől négy korábbi törvény került egységes törvénybe: az állategészségügyi, a
növényvédelmi, a takarmány és az élelmiszer törvények helyett az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletről szóló (2008. évi XLVI.) törvényt kell figyelembe venni. Legfontosabb célja az
élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazása és egységes hatósági felügyelet
megteremtése. Az új törvénnyel a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság jogköre tisztázódott le, feladatköre pedig bővült. Számos újdonság
mellett nagy előrelépést jelent, hogy amíg korábban nehezen lehetett eldönteni a felelős személyét,
addig az új törvény rendelkezése egyértelműsíti azt. Eszerint az élelmiszer biztonságáért és
minőségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az első
magyarországi forgalomba hozó felelős a fogyaszthatósági, illetve a minőség megőrzési időtartam
lejártáig (Internet 10).

A magyarországi húsipari cégek körében végzett felmérés
A kutatási vizsgálatokhoz készült egy olyan felmérés, amelyből a felhasználók egy nagyobb
csoportjától kaphatunk választ a kutatás számára fontos kérdésekre. Mivel a témában nem létezik
átfogó és hozzáférhető statisztika, kérdőíves felméréssel lett a magyarországi helyzet feltérképezve. A
vizsgálat célja az volt, hogy a következő kérdésekre kapjunk választ:


Milyen minőségirányítási
vállalkozások?



Milyen gyakran történnek minőségi problémákból keletkezett termék visszahívások?



Mik az elvárások a bevezetett vagy tervezetett minőségügyi rendszerekkel kapcsolatban?



Milyen szinten rendelkeznek nyomon követhetőségi információkkal (tárolnak információt)
a terméklánc egyes lépcsőin?



A jogszabályok által megkövetelt nyomon követési adatokat milyen mélységben tartják
nyilván?



Milyen termékazonosítási technológiákat használnak?



Évente, az éves árbevétel hány százalékát fordítják informatikai rendszerük fenntartására,
karbantartására?



Rendelkeznek-e a vállalkozások a gazdasági tevékenységet, nyomon követhetőséget és
minőségellenőrzést támogató informatikai rendszerrel?

tanúsítványokkal,

szabályozásokkal

rendelkeznek

a

A kérdőívek célcsoportjának az összes magyarországi engedéllyel rendelkező húsipari vállalkozást
tekintettük. A cégek tevékenységi köre a következőkre terjed ki: daraboló üzem, hűtőház üzemeltetés,
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feldolgozó üzem, vágóhíd, darált/szeparált/előkészített húst előállító üzem. Az üzemek listáját a
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal bocsájtotta rendelkezésre. Az adatbázisban állatfajta és
tevékenységi kör szerint felosztva szerepelnek a vállalkozások. Első lépésben el lettek távolítva a
redundánsan előforduló címek, majd a nyilvánvalóan hibásan vagy hiányosan megadott címek. A
felmérésből kihagytuk az élő kéthéjú kagyló, a békacombbal és csigával foglalkozó vállalkozásokat,
mert bár számuk elhanyagolható, de esetlegesen torzíthatják a felmérést ágazati sajátosságaik miatt.
Ezek után kiküldésre került 467 kérdőív postán, melyre 78 válasz érkezett. A kérdőívek kitöltése
lehetséges volt az Interneten is on-line űrlapon a kutatási portálon keresztül
(http://nodes.agr.unideb.hu/kutatas/fi/), valamint szövegszerkesztővel készített nyomtatott és
elektronikus formában is, így 19 válasz érkezett. A visszaérkezett nem kézbesíthető kérdőívek száma
19 darab volt, a postai információk alapján ezek a cégek megszűntek, így 448 vállalat kapta kézhez a
kérdőívet. Ezek alapján a 97 válasz 21% feletti válaszadói hajlandóságot jelent. A kérdőív kitöltése
során nem készült a válaszadók azonosítására alkalmas feljegyzés, alapvetően anonim módon történt,
azonban a vállalatok majdnem fele e-mail címének megadásával élt azzal a lehetőséggel, hogy a
felmérés eredményét számukra megküldjük.

Minőségügyi rendszerek használata
Mára már azt mondhatjuk, hogy a magyarországi élelmiszeripari vállalatok mindegyike bevezette a
minőségmenedzsment rendszerét. Fontosnak tartottam megvizsgálni, hogy a magyarországi húsipari
vállalkozások mely rendszereket alkalmazzák a termékpálya egyes lépcsőin (1. táblázat). A rendszerek
bevezetésével jobb minőségű árut lehet előállítani, ezen kívül az élelmiszeripari vállalatok felől is erős
a nyomás a beszállítókkal kapcsolatban, és nem mellékes követelmény az Uniós elvárásoknak,
szabályozásoknak való megfelelés. A 2009-es felmérés adataiból látszik, hogy a megkérdezett
vállalkozások közül a húsipari termékpályán minden cég rendelkezik HACCP-vel, de ez az eredmény
nem meglepő, hiszen alkalmazása 2002-től kötelező. A GXP szabályozások és a kereskedelmi
szabványok alkalmazása nagyban függ attól, hogy a terméklánc milyen szintjén található a cég.
Általánosságban az is elmondható, hogy sajnálatos módon az ISO 22000-es rendszerek használata
igen alacsonynak tekinthető.
1. táblázat Minőségügyi rendszerek használata a termékláncban

Saját forrás (N=97), 2009
A minőségmenedzsment rendszerek alkalmazása nem mutat nagy ingadozást a húsipari
termékpálya lépcsőin, néhány kivételtől eltekintve:


Az állattenyésztéssel (is) foglalkozó cégeknél nyilvánvalóan alacsony a kereskedelemben
használatos rendszerek alkalmazása (IFS, BRC), mert legtöbbször ők nem állnak közvetlen
kapcsolatban a kereskedelmi láncokkal, hacsak más tevékenységük nincs, ami ezt
indokolná. Ezzel párhuzamosan a feldolgozottsági szint növekedésével e rendszerek
használata fokozatosan növekszik.
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A konyhakész termékek forgalmazásával foglalkozó cégeknél növekszik az ISO
szabványok használata, ezzel párhuzamosan a leginkább gyártási folyamatokhoz használt
GXP rendszerek alkalmazása megszűnik.



Érdekes lehet árbevétel szerint vizsgálni a minőségmenedzsment rendszerek használatának
arányát, hiszen a bevezetési és auditálási folyamatok jelentős költségekkel járhatnak, így
igen érzékenyen érinthetik a vállalatokat. Megállapítható, hogy az árbevétel növekedésével
a használt rendszerek száma is növekszik (4. ábra), bár a 100 és 500 millió forintos
árbevételű cégeknél ismételten visszaesés tapasztalható. A jelenség okának megfejtése
további vizsgálatokat igényel. (Az egyes árbevételi kategóriákon belül viszonylag
egyenletesen oszlott el a beérkezett válaszok száma, így ennek ingadozása nem
magyarázhatja a várakozástól eltérő eredményeket.)
GMP, GHP kézikönyvek

ISO 9000-es szabványok

BRC, IFS

TQM

ISO 22000

62% 59%

70,0%
60,0%

50%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

25%
17%
8%

10,0%

24%

19%
6%

4%
4%

8%

17%17%
8%

10%
3%

0,0%
Kevesebb mint
50 millió Ft

50 millió Ft és
100 millió Ft
között

100 millió Ft és 500 millió Ft és 1 milliárd fölött
500 millió Ft
1 milliárd Ft
között

4. ábra. Minőségügyi rendszerek használata árbevétel szerint
Saját forrás (N=97), 2009

Mikrobiológiai adatbázisok és modellek
A legtöbb élelmiszeripari késztermék nagyon összetett és igen nehéz meghatározni vagy akár
kategorizálni az egyes összetevőit, ezáltal a benne található mikroba populáció dinamikáját. További
nehézség, hogy az általánosan rendelkezésre álló háttér információk alapján a lehetséges
mikrobiológiai reakciókat felmérni egy sokváltozós és kétséges kimenetelű vállalkozás. A mikroba
jellemzők (mint a növekedési ráta, a csirázási idő, stb.) lehetséges variációi nagy mértékben nőnek a
válaszidő növekedésével. Az ilyen problémák kezelésére hozták létre 2003-ban a párizsi „Predictive
Modelling in Foods” konferencián a ComBase adatbázist. A ComBase nagyon hasznos abban az
értelemben, hogy precíz (matematikai és kvantitatív) alapokat teremtett a további mikrobiológiai
kutatásoknak. Nagy számban használják a kutatók, kockázatbecslők, hivatalok, élelmiszergyártók és
ezek laborvezetői, mivel a közzétett adatok gyorsan és költségmentesen elérhetőek. Ezenkívül szintén
hasznos lehet a prediktív mikrobiológiai eredmények megbecslésében. Jelenleg mintegy 40 ezer
kinetikai adatsort tartalmaz élelmiszerben előforduló baktériumok növekedéséről, túléléséről és
inaktiválásáról. Az adatok többsége laboratóriumi tápközegben vagy élelmiszerben megfigyelt, élő
csíraszámmal mért görbét illusztrál. A felhasználók összehasonlíthatják megfigyeléseiket a szoftver
csomagból származó független prognózisokkal, amely segítségével következtethetnek a várható
eredményekre. A ComBase egy olyan mikrobiológiai adatbázis, melyet különböző országok kockázat
becslői használnak rendszeresen, ezért nemzetközileg elismert tesztközpontnak tekinthetjük.
Természetesen több mikrobiológiai adatbázissal és azonosító rendszerrel is találkozhatunk már az
Interneten, melyek elérhetőségét az 2. táblázat tartalmazza.
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Az utóbbi években más területen is jelentős fejlődés tapasztalható. Az információ technológia
forradalmasította az élelmiszer eredetű betegségek felderítésének módszereit. Találkozhatunk számos
járványtani adatok feldolgozásával foglalkozó ingyenes programmal is (pl. Epi Info vagy Epidata). A
legtöbb országban már elkezdték elektronikus formában gyűjteni a fertőző betegségek
megfigyeléseinek adatait az orvosoktól, amire valamilyen standard formátumokat használnak. Ezek a
rendszerek sokkal hatékonyabbak és több információt nyújtanak, mint a papír alapú jelentések. Így az
informatikai eszközök hozzájárulnak az észlelési eszközök fejlődéséhez, ezáltal ez élelmiszer eredetű
járványok kiderítéséhez. Ezen felül a térinformatikai rendszerek lehetőséget nyújtanak a
járványkutatóknak, hogy területileg is körülhatárolják a fertőzéseket.
Az élelmiszer eredetű kórokozókkal kapcsolatos genetikai adatbázisokra jó példa a PulseNet
rendszer, melyet a CDC (Centers for Disease Control and Prevention) fejlesztett ki. A hálózatot 1996ban hozták létre az Egyesült Államokban. A közegészségügyi laboratóriumokat összekötő országos
számítógépes hálózat felállításának célja az volt, hogy lehetővé tegyék az élelmiszerekben jelen lévő
kórokozók gyors azonosítását. A hálózat sikere következtében azóta több hasonló rendszer kiépítésére
került sor, Kanadában 2000-ben, Ázsia csendes-óceáni térségében 2002-ben, Európában és LatinAmerikában 2003-ban. Ezek a hálózatok a PulseNet International égisze alatt működnek együtt
egymással, azért, hogy közösen adjanak választ az élelmiszer eredetű megbetegedések és
bioterrorizmus kapcsán napjainkban egyre növekvő aggályokra. A nemzetközi hálózatnak jelenleg hat
független hálózat, összesen 81 ország tagja. A hálózat hozzájárul a nemzeti laboratóriumok és az
élelmiszer-biztonsági szakemberek közötti hatékonyabb globális információcseréhez a kórokozók
molekuláris sajátosságairól. Ez lehetővé teszi az élelmiszer-fogyasztáshoz köthető események időbeni
felismerését és – a laboratóriumi hálózaton keresztül - egy korai gyorsriasztási rendszer működtetését.
A rendszer osztályozza például az emberi megbetegedéseket okozó szalmonella és E. coli törzseket és
az eredményeket egy úgynevezett „Bionumerics” adatbázisban tárolja, melynek adatain a programban
résztvevő laboratóriumok osztoznak. Az adatbázis segítségével már több nagyszabású élelmiszer
fertőzéses járványt sikerült megállítani és a minták alapján készített DNS könyvtár referenciaként
szolgálhat a későbbi eseteknél.
Az Interneten más adatbázisok is szolgálnak a kórokozók genetikai állományának
összehasonlítására. Egy jó példa erre az Egyesül Királyságban található vírus adatbázis (Health
Protection Agency), mely az utóbbi tíz év összes fertőzést okozó vírustörzsének adatait tartalmazza.
Ezek az adatbázisok hatékony eszközök lehetnek az élelmiszer fertőzések forrásának megállapításához
és a tendenciák meghatározásához.
2. táblázat Fontosabb mikrobiológiai adatbázisok az Interneten

Minőségügyi rendszerek alkalmazásának szoftveres támogatása
A legtöbb vállalkozás számára a kötelezően alkalmazandó minőség menedzsment rendszereknek
való megfelelés nehézkes és költséges feladat. Ezen segíthetnek a minőségügyi szoftverek, melyeket
14

Agrárinformatikai tanulmányok I.

több kategóriába sorolhatjuk. Nagyszámú alkalmazás létezik, melynek segítségével számos
élelmiszer-biztonsági és minőségügyi folyamat könnyebben és gyorsabban megoldható:


Egységes keretrendszert nyújtanak a minőségmenedzsmentnek.



Folyamatosan biztosítják a szabványok, szabályozások (ISO, HACCP, IFS, BRC, stb.)
teljesítését.



Növelje a fogyasztók közreműködésének a szintjét az agrár élelmiszer láncban a megfelelő
Információs és Kommunikációs Technológiák és alkalmazások széleskörű adaptációjával
(Herdon et al., 2006).



Csökkentik az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos adminisztrációs
dokumentumokat egyszerűen tárolhatjuk, könnyű őket frissíteni és nyomtatni.



Az egyes protokollok beépítetten megtalálhatóak a szoftverekben. Ez azt jelenti, hogy a
felhasználók folyamatos utasításokat és emlékeztetőket kapnak a hátralévő feladataikról; az
alkalmazás végig vezeti őket a minőségügyi rendszer bevezetésének lépésein.



Az információkat több helyen rögzíthetjük, szerkeszthetjük, megfigyelhetjük, akár távoli
eléréssel is.



Egyszerű a veszélyforrások, az összetevők és a folyamatok azonosítása, kategorizálása.



Jelentősen csökken a papír alapú adminisztráció. Minden információ és riport egy
rendszerben van tárolva, könnyű a hozzáférés, illetve a módosítás.



Automatikusan riasztja az egyes dolgozókat feladataik elvégzésére. Ezek a feladatok
lehetnek: elektronikus űrlap kitöltés, napló bejegyzés, karbantartási munkálatok ellátása,
részvétel visszahívási folyamatban, kiugró esetek vizsgálata.



Felelősség szintek meghatározása után a felelősöknek rálátása lesz az összes hozzájuk
tartozó minőségügyi tevékenységre.



A webes felületek révén bármilyen adat és információ bárhonnan lekérdezhető egy
böngésző használatával.



A legtöbb rendszer már támogatja a mobil megoldásokat, így az említett feladatok
elvégezhetőek egy okostelefon, tablet PC vagy egy PDA segítségével is.

időt.

A

Külön szoftvereket találunk az egyes rendszerek bevezetéséhez és elsajátításához. Ezek
segítségével megtervezhetjük és bevezethetjük minőségügyi rendszerünket. Például egy oktató
program segítségével könnyen és gyorsan elkészíthetjük egy vállalat minőségbiztosítási tervét az
élelmiszer-biztonsági követelményeknek megfelelően, továbbá meghatározhatjuk a szükséges
eljárásokat a cég egyéni üzleti folyamatainak megfelelően. Így a szoftver és a sablonszerűen
alkalmazható procedúrák jelentősen lerövidítik a bevezetési időtartamot.

Azonosítási technológiák
A termékek teljes körű nyomon követhetősége a számozási-, és a vonalkód rendszerek, valamint az
elektronikus és biológiai jelölő rendszerek alkalmazásával, illetve megfelelő szintű kombinációjával
valósítható meg. Az azonosítás előírásai biztosítják a nyomon követés folyamatosságát és a
megbízhatóságát a független partnerek között (közös nyelv és információk átjárhatósága szükséges).
Ahhoz, hogy a nyomon követés a termelőtől a fogyasztóig hatékonyan működjön, minden egyes
közbenső lépés során a termékhez tartozó információkat módosítás nélkül tovább kell adni, más
kapcsolódó kiegészítő információkkal együtt. A számítástechnika rohamos fejlődésével számos új és
innovatív módszert dolgoztak ki ennek megoldására (Manos - Manikas, 2010).
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Vonalkód rendszerek
Az automatikus azonosítás megvalósításához az első lépéseket az Amerikai Egyesült Államokban
tették meg. A szupermarketek gigantikus áruözöne kényszeríttette ki először a pénztárgépek
automatizálását. A 60-as évek közepén a vonalkód feltalálása, valamint az elektronika és az
optoelektronika területén elért eredmények vezettek ahhoz, hogy a vonalkódra alapozott
áruazonosítási rendszerek valósággal elözönlötték az USA kereskedelmi hálózatait.
A vonalkód alapelve, hogy sötét (fekete) vonalak és világos (fehér) közök váltakoznak egymással
egyforma vagy eltérő vastagságban. Az elterjedt vonalkódok egyformán jellemző tulajdonsága, hogy
egy karakter azonos számú vonallal, illetve közzel ábrázolható.
A vonalkód rendszerek szabványosítottak, a kereskedelmi területeken az UPC szabvány (Egyesült
Államok és Kanada) és az EAN szabvány (Európa) terjedt el, amelyek kódhosszúsága általában
rögzített és numerikus adatokat tartalmaznak.
Az áruszállításban és elosztásban a vonalkód gyakorlatilag versenytárs nélkül működik. Ezt
mindenekelőtt az amerikai UPC, az európai EAN (GS1) és a japán JAN szabványoknak megfelelő
vonalkódoknak a piaci termékeken való feltüntetése tette lehetővé. Az ipar területén az automatikus
azonosítási feladatok 75%-át vonalkóddal oldják meg. Ez az arány egyelőre alig fog változni.
Alkalmazásának legfőbb indoka az adathordozók olcsó és egyszerű előállítása. Hátrányuk, hogy a
szennyeződésük és a sérülésük azonosítási hibaforrásként szolgál (Kulcsár, 2003a).
Lineáris vonalkódok
A vonalkódok legelterjedtebb változataiban egymással párhuzamos vonalak jelentik az adatokat, itt
magasságban többszörösen ismétlődhet az információ. A következő típusú vonalkódokkal
találkozhatunk leggyakrabban (Kulcsár, 2003a):
Az UPC nem csak vonalkód típus, hanem termékazonosítási rendszer is. Az adat tartalma nem
választható szabadon. Termékazonosítás szempontjából meg kell felelni az előírásoknak. Rögzített
hosszúságú (12 illetve 6 karakter), numerikus, (7,2) típusú kód. Két fajtája van, az A és az E. Az E az
UPC-A rövidített változata a nulla karakterek kizárásával (5. ábra).

5. ábra. UPC típusú vonalkód
Forrás: Kulcsár, 2003a
Az EAN az UPC kód továbbfejlesztéséből alakult ki. Ez az első világméretű termékazonosító
rendszer és kódtípus. Az adattartalom az UPC-hez hasonlóan meg kell hogy feleljen az egyedi
termékazonosító kiadásáért felelős szerv előírásainak. Ennek is két fajtája van, az EAN-13 és az EAN8. Itt is az utóbbi rövidített változat, takarékossági okokból olyan, mint a teljes csak öt karakterrel
rövidebb. Az EAN-13 felépítése az alábbi szabályokat követi: az első 2 vagy 3 karakter az ország
azonosító (Magyarország 599). A következő négy-öt karakter a gyártót azonosítja. A további
karakterhelyeken, egészen a 12. karakterig a termékazonosító karakterteket találjuk, amelynek
meghatározása a gyártó feladata. Az utolsó karakteren szerepel az ellenőrző szám (6. ábra).
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6. ábra. EAN vonalkódok
Forrás: Kulcsár, 2003a
A Kód 39 zárt alkalmazásban mai napig az egyik legelterjedtebb vonalkód. Ez volt az első
alfanumerikus kód. Diszkrét, önellenőrző és tetszőleges hosszúságú lehet. Egy karakter öt vonalból és
négy vonalközből áll, ebből három széles. A karakterkészlet 43 karakteres (7. ábra).

7. ábra. Kód 39
Forrás: Kulcsár, 2003a
A Kód 128 a legszélesebb felhasználási területen elterjedt vonalkód fajta. Ennek oka a
megbízhatósága és a variálható karakterkészlete, valamint az, hogy a kód hossza szabadon választható
(8. ábra).

8. ábra. Kód 128
Forrás: Kulcsár, 2003a
Többdimenziós vonalkódok
Manapság egyre többet találkozni kétdimenziós, többsoros, mátrix vagy összetett kódolásokkal,
melyek a lineáris vonalkódokat helyettesítő információkat tartalmaznak. Ezek a kódrendszerek
lényegesen több információt képesek ugyanakkora helyen tárolni, vagy ugyanazt az információt
kisebb felületen hordozni, így képesek megoldani azokat a feladatokat, melyek igen nehezek, vagy
lehetetlenek lennének lineáris vonalkód segítségével. Ezek a kódok még szintén csak olvashatóak és
leolvasásukhoz szükséges vizuális kontaktus, de megőrizték elődjük költséghatékonyságát. A
többdimenziós vonalkódoknak két fő csoportja létezik, a halmozott és a mátrix kódok.
Egyik leggyakoribb típusa a 2D vonalkódoknak az RSS kódrendszer (Reduced Space Symbology Csökkentett Helyigényű Jelképrendszer), mely leginkább kereskedelmi és logisztikai célokra készült.
Kisméretű tárgyak jelölésére és másodlagos információ hordozására hozták létre. Nem helyettesíti az
EAN/UPC kódokat, viszont komplex felépítésének és többféle változatának köszönhetően
univerzálisabb jelöléstechnikát kínál. Az összes RSS kód alkalmas több irányból, vagy akár teljesen
irány független olvasásra (9. ábra). Ezt a kódban elhelyezett vezérlő karakterek biztosítják, ezek
17

Agrárinformatikai tanulmányok I.

irányítják az olvasót, hogy a kódnak éppen melyik részét szkenneli (Kulcsár, 2003b). A vonalkód
elnevezése 2007-től GS1 DataBar-ra változott. Minden bizonnyal egyre sűrűbben fogunk találkozni a
GS1 Databar jelképpel, hiszen a GS1 döntése értelmében 2010-re megvalósul a kereskedelmi
termékeken elhelyezett GS1 DataBar vonalkód jelképek pénztári szkennerekkel történő leolvasása
(Internet 09).

9. ábra. RSS vagy GS1 DataBar vonalkód
Forrás: KULCSÁR, 2003b
A Maxicode egy az UPS által kifejlesztett mátrix kód, amelyet leginkább csomagszortírozó
központokban használnak. Hátránya, hogy rögzített méretű és viszonylag kis kapacitású. A központi
koncentrikus körök azonosítják a helyzetét, ami gyors olvashatóságot biztosít. Hárombites, 60°-os
irányítású kódolási elrendezés alkotja (10. ábra).

10. ábra. Mátrix vonalkód
Forrás: Kulcsár, 2003b
A Data Matrix neve is utal rá, hogy szintén mátrix kód. Négyzetes az elrendezése, a sűrűsége nagy
(11. ábra). Fő felhasználása az elektronikai alkatrészek jelölése olyan direkt jelölési technikákkal, mint
pl. a lézergravírozás. A kis mérete és a gyors leolvasási lehetőség miatt használják. Helyzetét a
négyzetet alkotó keretvonalak határozzák meg.

11. ábra. Data matrix
Forrás: Kulcsár, 2003b
A QR Kód is mátrix kód. Leginkább Japánban terjedt el, jelentős adattároló kapacitással
rendelkezik (12. ábra). A kamera olvasók számára a sarkába található ábrák határozzák meg a
helyzetét.
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12. ábra. QR kód
Forrás: Kulcsár, 2003b
A 2D-s és a hagyományos kód kombinációjából alakult ki a kompozit vonalkód (13. ábra). A 2D
komponens önmagában nem értelmezhető. Az adattartalom az alatta elhelyezkedő 1D vonalkóddal
együtt érvényes. A kétdimenziós kód kiegészíti a normál vonalkód tartalmát (Kulcsár, 2003b).

13. ábra. Kompozit vonalkód
Forrás: Kulcsár, 2003b
Biológiai azonosítók
Azok a húsipari nyomon követési rendszerek, melyek nem egyed szinten, hanem valamilyen
csoportokba sorolva azonosítják az állatokat, meglehetősen pontatlanok. Ezért fordult elő például
2008-ban az Egyesült Államokban, hogy E.coli fertőzés gyanúja miatt a Hallmark/Westland húsipai
vállalatnak 90 ezer tonna darált húsból feldolgozott terméket kellett visszahívnia az éttermekből és a
piacokról. A darált hús ilyen nagy cégek esetében igen különleges nyomon követési tulajdonságokkal
rendelkezik, hisz egy konzerv (vagy más kiszerelési egység) akár több száz állat húsát tartalmazhatja
(Internet 04). (Szintén kiemelkedő példa lehet az 1996-os BSE járvány, ami hetek alatt romba döntötte
az egész európai piacot). A fenti problémák megelőzésére kiválóan alkalmazható a biológiai
azonosítás.
Biológiai azonosító lehet bármilyen jellemző, amely stabilan és folyamatosan megfigyelhető és
nyomon követhető. Ezeket az azonosítókat más néven elsődleges azonosítóknak nevezzük. A biológiai
azonosítók használata a legtöbb esetben a leghatékonyabb módja az azonosításnak, leginkább a
megcáfolhatatlansága miatt (Raspor, 2004). Általánosságban a biológiai azonosítókat az élelmiszerek
nyomon követése és biztonsága miatt alkalmazzák, éppen ezért azt a típust kell kiválasztani, ami a
követelmények jellegéből adódóan az élelmiszerlánc minden területén, eltérő feltételek mellett is jól
felhasználható (Zolg - Langen, 2004).
A biológiai azonosítóknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:


általános indikátor,



abszolút és relatív érzékenység,



biológiai és kémiai sajátosság,



a kiértékelhetőség egyértelmű legyen,
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állandóan és tartósan meghatározható,



elválaszthatatlanság a mintától,



ipari körülmények között is alkalmazható,



gyors és automatizálható feldolgozás.

A fenti felsorolás alapján (alapkövetelmények) rengeteg lehetséges biológiai azonosítót
határozhatunk meg, azonban a gyakorlatban különböző indokok miatt csak néhány alkalmazható
sikerrel. Lehetséges azonosítási módok a következők:


Anatómiai



Fiziológiai



Immunológiai



Biokémiai (enzimek, anyagcsere termékek)



Genom (génállomány, DNS változatok)



Vegytani



Ember által tervezett azonosítók (xenobiotika, mikofólra).

A biológiai azonosítók sikeres alkalmazásához magas szintű analitikai lehetőségekkel kell
rendelkezni (Norton et al., 2001) és a megfelelő tudásbázissal, ahhoz hogy képesek legyünk a kapott
eredményeket értékelni az élelmiszer összetételétől és feldolgozottságától függően. A
számítástechnika, a molekuláris biológia, a műszerek, valamint a kiértékelési technikák fejlődésével
egyre több azonosító alkalmazható az élelmiszer nyomon követésben. Éppen ezért a tudomány, a
kormányzatok és az ipar is felfedezte az ebben rejlő lehetőségeket. Ahhoz azonban, hogy a technika
széles körben elterjedjen és általánosan alkalmazható legyen, további fejlesztésekre van szükség a
folyamatok standardizálásában, a módszerek és eredmények összevethetőségében (Looney, 2002).
A biológiai azonosítók közül kiemelt szerepet kap a DNS alapú azonosítási és nyomon követési
technológia, mely segítségével minden egyes húskészítmény egyedileg követhető 100%-os
biztonsággal. A technika az állatok DNS kódját használja fel a belőlük készült termékek azonosítására,
anélkül hogy valamilyen külső azonosítóval kellene felcímkézni, mivel maga a termék szolgál az
azonosításra. Ezek a kódok állandóak, egyediek (kivétel az egypetéjű ikrek) és sértetlenek maradnak
az állat és a belőle előállított termék teljes életútja során.
A DNS alapú nyomon követés a farmtól a feldolgozókon át akár a fogyasztóig meglehetősen
egyszerűnek tűnik. Egy nagy állategyedek DNS-eit tartalmazó adatbázis segítségével könnyen
meghatározható, hogy a vizsgált állat vagy húskészítmény az-e, aminek lennie kell (14. ábra).
A folyamat magából az állatból történő DNS mintavétellel kezdődik. Ez történhet a farmon vagy a
feldolgozó üzemben is és bármely biológiai szövet alkalmas rá. A mintát a DNS lánc egy jellemző
bélyegével azonosítják, az úgynevezett SNP-vel (Single Nucleotide Polymorphism), majd eltárolják
egy számítógépes adatbázisba. Innentől a termelési lánc bármely irányába vándorolhat a termék,
szükség esetén bármikor megállapítható az eredete, illetve egyéb letárolt kapcsolódó tulajdonságok,
mint például takarmányozási információk, állattartás körülményei, feldolgozási folyamatok.

20

Agrárinformatikai tanulmányok I.

14. ábra. A DNS alapú nyomon követés három nagyobb lépcsője
Forrás: Internet 07 alapján saját szerkesztés
A DNS mintavételnek számos innovatív formája létezik, leginkább a fülcímkék segítségével oldják
meg alacsony költsége és egyszerű megvalósíthatósága miatt (15. ábra). A DNS alapú nyomon
követés megvalósításának a DNS analízis a legkritikusabb pontja, azonban az emberi gyógyászatban
és más alkalmazásokban betöltött növekvő szerepe miatt hatalmas előrelépések történtek az utóbbi
években. Az SNP alapú DNS analízis technikája kiválóan automatizálható és nagy áteresztő képességű
(rövid idő alatt nagyszámú minta elemezhető), így lényegesen hatékonyabb a hagyományos STR
(Simple Tandem Repeats) alapú megoldásoknál. Ennek oka, hogy viszonylag alacsony számú
(tipikusan 30-50) SNP jel képes igen nagy számú egyedi jellemző kimutatására. Erről a technológiáról
is bebizonyosodott, hogy hasonlóan működik, mint a számítástechnikában ismert Moore törvény
alapelve, miszerint a teljesítmény 18 hónaponként duplázódik. A korszerű alkalmazások már 500 ezer
mintát is képesek naponta megvizsgálni, melynek költsége 7 euro cent körül mozog a hústermékek
egy kilogrammjára vetítve (Internet 06, Internet 07).

15. ábra. Korszerű, DNS mintavételre is alkalmas fülcímke
Forrás: Internet 08
RFID (Rádiófrekvenciás azonosítás)
A minden igényt kielégítő azonosíthatóságra azonban a hagyományos vonalkódos rendszerek már
nem mindig elegendőek. A vonalkód rendszerek felváltására a rádió frekvenciás azonosító rendszerek
(RFID) kínálják az egyik megoldást. Az RFID rendszerekben az információkat egy kis címkében
elektronikusan tárolják. Ha a mikrochip egy erre a célra kifejlesztett, elektromágneses mezővel
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körülvett leolvasó berendezés közelébe kerül, rádióhullámokon keresztül automatikusan
kommunikálni kezd vele, és elküldi a rajta tárolt információt. A leolvasó berendezés
ezredmásodpercek alatt fogadja az információt, majd továbbítja egy szerverre, ahonnan az adatok
elektronikus úton az arra jogosultak számára akár az Internet segítségével is elérhetővé tehetők.
Amennyiben valamely gazdaság adatrögzítő rendszere képes a kis címkére adatot felvinni, akkor ez az
adat végigkísérné az élelmiszer láncon a terméket. Ha valahol a folyamat során plusz adatokra lenne
szükség, akkor az írható-olvasható címkékkel ez is könnyen megoldható. Például, amikor több helyről
termékek összekeverednek és feldolgozzák azt, nem lehetséges újra specifikálni őket, de az
elektronikus adatrögzítés segítségével meghatározható lenne az egyes összetevők származása, mely
végigkísérné a terméket (Smith – Furness, 2006).
A címkék 3 részből állnak, az IC (integrált áramkör), a huzaltekercs antenna és a borítás. A
borításnak köszönhetően a címke más megoldásokkal ellentétben nagyon tartós, leolvasását nem
befolyásolják a rárakódó esetleges szennyeződések. Kétféle RFID címke létezik: aktív és passzív. A
passzív címkéknek nincs áramforrásuk. A beérkező rádió frekvenciás jelek indukálnak annyi
pillanatnyi elektromos áramot az antennájában, hogy a címke képes legyen válaszolni. A passzív
címkék alacsony árúak és viszonylag kisméretűek (a legkisebb 0,4mm*0,4mm), viszont ennek
köszönhetően jóval kevesebb adat (~96 bit) tárolására alkalmasak, többnyire csak egy azonosító
számsorozatot tartalmaznak. Az olvashatósági távolság 1 cm-től 6 méterig terjedhet. Az aktív címkék
belső energiaforrással rendelkeznek, így nagyobb távolságból leolvashatóak, több adat tárolására (akár
több megabájt) képesek, sőt képesek addicionális információk tárolására. Bélyeg nagyságúak, több 10
méter távolságból is olvashatóak, az energiaforrásuk akár 12 évre elegendő.
A különböző frekvencián működő RFID rendszereknek más és más a felhasználási területük.


Alacsony frekvenciás RFID címke (9-135 KHz). Többnyire élőállat azonosításra szolgál.
Előnye, hogy világszerte elterjedt (az Egyesült Államokban fejlesztették ki eredetileg 125
kHz-en, a nemzetközi szabvány 134,2 kHz), fémes felületen is képes áthatolni, viszont
csak korlátozott távolságból olvasható.



Magas frekvenciás RFID címke (13,56 MHz). Főként beléptető rendszereknél és raklapok
azonosításra használják. Nedves környezetben is működik és szintén széles körben
elterjedt, bár leolvashatósági távolsága korlátozott.



Ultra magas frekvenciás RFID címke (300 MHz-1200MHz). A konténerek és járművek
azonosítására használják, hiszen nagyobb távolságból is leolvasható. Hátránya, hogy
zavaró jelek hatására azonosító jelek nyelődhetnek el, így az azonosíthatóság
megoldhatatlanná válik.



Mikrohullámú RFID címke (2,45GHz, 5,8GHz). Járműbeléptető rendszereknél
használatos. Hatótávolsága nagy, de az alkalmazásához szükséges rendszer kialakítása
meglehetősen költséges és drága.

Az e-Business W@tch adatbázisa alapján megvizsgálhatjuk, hogy napjainkban melyek az RFID
leggyakoribb felhasználási területei (16. ábra). Az adatok alapján kiderült, hogy már a jelenlegi
árviszonyok mellett is jelentős arányban alkalmazzák termék nyomon követési célokra, illetve a
készletgazdálkodással összefüggésbe hozható funkciókra.
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16. ábra. Az RFID leggyakoribb vállalati felhasználási területei
Forrás: e-Business W@tch alapján saját szerkesztés
A tárgyak Internete (Internet of Things)
Napjaink rohamosan fejlődő kommunikációs technikái új dimenziókat nyitnak meg az
információáramlásban. Már eddig is meg volt a lehetőség bárkivel bármikor kapcsolatot teremteni,
akárhol tartózkodik a világban. Az új fejlesztéséknek köszönhetően most már bármilyen eszközzel
kapcsolatot teremthetünk, sőt a különböző eszközök egymással is kommunikálhatnak, ezeknek a
hálózatoknak a hálózatát nevezik „Internet of things”-nek (tárgyak Internete). Ahhoz, hogy
mindennapi tárgyainkat és eszközeinket nagy adatbázisokhoz és hálózatokhoz kapcsoljuk, mindenek
előtt szükség van egy egyszerű és költséghatékony azonosítási rendszerre, amit a rádiófrekvenciás
azonosítással lehet leginkább megvalósítani. Második lépésként a szenzor technikákat kell megfelelő
szintre fejleszteni, ami képes a tárgyak és környezetük állapotváltozásait érzékelni, illetve rögzíteni.
Végül a miniatürizálás és a nanotechnológia teremti meg a lehetőséget a hálózatra kapcsolódásra és a
párbeszédre. E három technológia fejlődése és kombinációja hozza létre az „Internet of things”-et, a
tárgyak közötti értelmes párbeszédet. A beépített érzékelők adatot gyűjthetnek a környezetükből, az
így kapott információkat feldolgozzák és reagálni képesek a változásokra.
Bokode
A bokode egy új, az információt vizuálisan kódoló technológia, melyet a Massachusetts Institute of
Technology (MIT) kutatói alkottak meg. Egy mindössze három milliméteres átmérőjű mintázat, ami
egy ledre feszül, fölötte pedig lencse található. A mintázat megszűri a világító led fényét, a bokode
leolvasója pedig e fényt észlelve ismeri fel a mintázatba kódolt információkat. A vonalkóddal szemben
nagy előnye, hogy a leolvasó berendezés lehet akár egy mobiltelefon beépített kamerája is és az
információ messziről (több méter) is leolvasható, valamint egyszerre akár több termék adatai is
olvashatóak lehetőséget adva ezek összehasonlítására. Tárolási kapacitása jóval meghaladja a
vonalkódét, akár több ezerszerese is lehet (17. ábra).
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17. ábra. Bokode azonosítási technológia
Forrás: Internet 11
Jelenleg a bokode címkének még csak olyan verziója létezik, ahol lencsékre és beépített led-es
fényforrásra van szükség, azonban a tervezők ígérik a visszatükröződő megoldást. Ez a bankkártyák
holografikus címkéihez hasonlítana és így a technológiát jelentősen olcsóbbá és diszkrétebbé tenné. A
prototípusok ára 5 dollár, ami a kutatók szerint könnyen 5 cent alá csökkenthető a sorozatgyártás során
(Internet 11).

Azonosítási technológiák alkalmazása a húsipari termékláncban
Az azonosítási technológiák összehasonlításához több tényezőt kell figyelembe venni. Mindegyik
megoldásnak számos előnye, illetve hátránya van a többi technikához képest, mégsem lehet
egyértelműen kijelenteni, melyik felel meg legjobban a húsipari terméklánc követelményeinek, hiszen
a termékpálya egyes lépcsőin eltérő kihívásokkal kell szembenézni. Az azonosítási technológiák
összehasonlítását különböző jellemzők alapján végeztem el (18. ábra). Az ábrán nem szerepelnek a
vizsgált technológiák közül a bokode és a DNS alapú rendszerek, mert nem nevezhetjük ezeket
kiforrott technikának, még leginkább csak kísérleti szinten találkozhatunk vele.
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18. ábra. Azonosítási technikák összehasonlítása
Az új azonosítási technológiák elterjedésével kapcsolatban az alábbi következtetéseket lehet
megállapítani:


Magas a relatív költségszint. Az RFID és a DNS alapú biológiai azonosítók ára jelentősen
csökkent az utóbbi években. Az azonosítók termékekre (esetleg kg-ra) vetített költsége már
megengedné alkalmazásukat, azonban az ezekhez kapcsolható járulékos beruházások még
sokszor megfizethetetlenek a húsipari vállalkozások számára: az egyes termékekhez
köthető azonosítók költsége mellett szükség van az információ kódolására és dekódolására
alkalmas infrastruktúra kiépítésére, az információs rendszerek felkészítésére és a humán
erőforrás fejlesztésére. Így az ágazat jelenlegi jövedelmezőségi viszonyai mellett a
megtérülési idő igen magasnak mondható.



Másrészt a korszerű azonosítási technikák akkor nyújtanak jelentős előnyöket a
hagyományos megoldásokkal szemben, ha alkalmazásuk lehetőség szerint végigkíséri a
terméket a teljes termékláncon. Jelenleg a lánc egyes lépcsőin a legkülönfélébb
megoldásokat alkalmazzák, melyek legtöbbször nem kompatibilisek egymással, a
rendszereket nem, vagy csak nehezen lehet harmonizálni, gyakran új kódolásra is szükség
van.



Új szabványok szükségesek. A korszerű azonosítási technikáknak növelnie kell a
folyamatok hatékonyságát, mégpedig úgy, hogy illeszkednie kell mind a vállalat, mind
partnereinek információs rendszeréhez. Jelenleg az egyes azonosítóknál akár több
szabvány is létezik párhuzamosan. Ezeknek a technikáknak elterjedése nagyban függ a
szabványok egységesítésétől, mely lehetőséget adna a teljes termékláncon átívelő
interoperábilitásnak.



Fontos a mobil és a wireless technológiák integrációja. A mobil telefonok és más
hordozható eszközök nagyban segíthetik az RFID technológia széleskörű elterjedését.
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Vezetékmentes kapcsolattal mindig pontosan rögzíteni és szükség esetén módosítani tudjuk
(egy RFID címke vagy vonalkód leolvasásával) a termékinformációkat, bárhol legyünk a
termékpályán.

Élelmiszerek nyomon követése
Ahhoz, hogy egy esetlegesen bekövetkező élelmiszer probléma esetén az érintett terméket ki
lehessen vonni a forgalomból megfelelő információkkal kell rendelkezni minden egyes összetevőjével
és a gyártási folyamatokkal kapcsolatban. A 2009-es felmérésből kiderült, hogy a magyarországi
vállalkozások, milyen adatokkal rendelkeznek termékeikről (19. ábra). Az eredmények megmutatják,
hogy a visszakövethetőségi láncban a legnagyobb szakadás a takarmányok követhetőségénél van, a
megkérdezett vállalkozások 29%-a semmilyen információval nem rendelkezik az élőállatok
takarmányozásáról. A kutatások alapján megállapítható, hogy általánosságban a mezőgazdasági
nyomon követhetőség jóval több problémával küszködik (Manikas – Manos, 2009). A többi összetevő
esetében hozzávetőleg azonos információ ellátottságról beszélhetünk, azonban fontosnak tartom a
jelenlegi szintek növelését, hiszen hatékony termékvisszahívás csak akkor létezhet, ha a terméklánc
minden szereplője tisztában van készítményei összetevőinek származásával.

19. ábra. Információ ellátottság a húsipari termékeknél
Saját forrás (N=97), 2009
A termékvisszahívások gyakorisága a terméklánc vége felé növekszik (20. ábra), azonban ez nem
meglepő eredmény. Egyrészt az élelmiszerproblémák leggyakrabban a fogyasztónál érzékelhetőek,
másrészt minél több összetevővel rendelkezik a termék, minél több gyártási folyamaton ment
keresztül, annál nagyobb a különböző problémák előfordulásának esélye.
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20. ábra. Élelmiszer visszahívások aránya a húsipari terméklánc egyes szintjein
Saját forrás (N=97), 2009
Az információ igen értékes lehet az üzleti élet legtöbb szereplője számára (Sporleder – Moss,
2002). Megkönnyíti az áruk kereskedelmét és a terméklánc szereplőinek hatékonyságát több
szempontból is javíthatja. A fogyasztók és a vállalatok is hajlamosak többet fizetni a megfelelő
információkért. A magas színvonalú nyomon követhetőség amellett, hogy egyszerűsíti a logisztikai
problémákat, az élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzésében is nagy szerepet játszik. Azonban
meglehetősen költséges az információ összegyűjtése, tárolása és megosztása, viszont a megfelelő
információs ellátottságból adódó hasznok nem egyenletesen oszlanak meg a terméklánc egyes
szereplői között. Ebből következik, hogy legtöbb esetben az optimálisnál kevesebb információ áll
rendelkezésre és kiemelt jelentősége van a nyomon követés koordinációs, strukturális vizsgálatának.
Az élelmiszer nyomon követést két szempontból is vizsgálhatjuk: operációkutatási és közgazdasági
szempontból. Operációkutatási és a menedzsment tudományok szempontjából a nyomon
követhetőséget egy információs rendszernek tekinthetjük, melyet arra terveztek, hogy összehangolja
az információáramlást egy cég különböző részlegei között (Dupuy et al., 2005).
Gazdasági szempontból a nyomon követhetőségnek két alapvető irányvonala létezik: a keresleti és
a kínálati oldal. Az elsőnél a cél, hogy meghatározzuk mennyit hajlandó fizetni fogyasztó a nyomon
követhetőségért, a második pedig vállalati szinten határozza meg a nyomon követhetőség jelentőségét.
Nagyon fontos meghatározni a nyomon követés költségeit és előnyeit, azt, hogy az alapvető piaci
mechanizmusok képesek-e kialakítani a nyomon követhetőség megfelelő szintjét valamint, hogy ezek
a terméklánc különböző cégei között kapcsolatot tudnak-e teremteni. Ezekkel a kérdésekkel csak
néhány éve kezdtek el a különböző szakértők részletesen foglalkozni (Meuwissen et al., 2003). A
húsipari termékláncban a nyomon követhetőséggel kapcsolatos kiadások leginkább a rendszer
kialakításának költségeiből, illetve a megfelelő szintű azonosítás megvalósításából adódnak:


Gyártási folyamatok megváltoztatása,



csökkenő rugalmasság,



az automatizálás növekvő szintje,



raktározási, humán erőforrás és dokumentációs költségek.
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Ezzel szemben a következő előnyökkel járhat:


A rendszer növekedett átláthatósága,



hatékony termék visszahívás,



logisztikai fejlődés,



állategészségügyi problémák gyors kezelhetősége,



kereskedelmi kapcsolatok fejlődése,



könnyebb a termékek engedélyeztetése,



és esetlegesen a termékek érték növekedése.

Manapság a legtöbb nyomon követhetőség megvalósításával kapcsolatos vizsgálat a hús és a
gabona szektorral foglalkozik. Ezt leginkább az európai hús- és baromfiiparban előforduló, a végső
feldolgozók és a fogyasztók információ ellátottságából adódó aránytalanságok indokolják (Cebeci et
al., 2009). Nagyon fontos, hogy a terméklánc egyes szereplői között lévő információ ellátottsági
különbségeket meg kell szüntetni (Buhr, 2003). Azokon a területeken a legerősebb a motiváció, ahol
több a termékeknél előforduló bizonytalansági tényező, a legmagasabb a szennyeződés veszélye, nagy
az ellenőrzési arány és nehéz a jellemzők azonosítása.
A húsipari termékpályára négy nagyobb terület van hatással (21. ábra). Habár ezek teljesen eltérő
szempontból befolyásolják a folyamatokat, mégis mindegyik nagy jelentőségű (Trienekens – Vorst,
2007).

21. ábra. Húsipari terméklánc befolyásoló tényezői
Forrás: Trienekens – Vorst, 2007 alapján saját szerkesztés
A gazdasági hatások a hatékonysággal (költségek és bevételek) és a fogyasztó központúsággal
hozhatóak kapcsolatba. A hatékony és profitorientált cégeknek megfelelő kapcsolatot kell
kialakítaniuk a terméklánc többi szereplőjével. Ennek a következő területen van jelentősége:
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A fogyasztói értékeknek megfelelő termék és ellátási rendszer kialakítása.



Minőségügyi és élelmiszer-biztonsági rendszerek üzemeltetése az ellátási láncban az
ezekkel járó költségek figyelembevételével.



A nemzeti, nemzetközi és kereskedelmi élelmiszeripari szabványok feltétel nélküli
teljesítése.



A környezeti (ökológia) tényezőknél figyelmet kell fordítani:



A termékek energiatakarékos előállítására, megújuló erőforrások használatára.



Újra feldolgozható anyagok használatára a teljes terméklánc során egészen a fogyasztóig,
illetve a környezetre káros összetevők elkerülésére.



A termék előállító rendszer fenntarthatóságára.



Többféle technológiai szempont is létezik attól függően, hogy a termelési technikákról, a
logisztikai technikákról vagy az információs és kommunikációs technikákról van szó.
Közös tulajdonságuk azonban, hogy mindegyiknek a minőségi termék előállítását és az
élelmiszer-biztonságot kell szolgálni:



Szabványosított technológiák alkalmazása az információ megosztás és harmonizálás
érdekében, mely elengedhetetlen a nyomon követhetőség szempontjából.



Segítségükkel megfelelő és értelmezhető tájékoztatást kell tudni nyújtani a termék
fogyasztóinak.



Társadalmi szempontból pedig tekintettel kell lenni a különböző vallási és etnikai
csoportok étkezési szokásaira, bizonyos összetevők (allergén) elkerülhetőségére, a növekvő
fogyasztói igényekre (egészséges táplálkozás), illetve állatjóléti elvárásokra.

Egyes kutatások a vizsgálati protokoll szempontjából modellezik a nyomon követhetőség
jelentőségét (Starbird - Amanor-Boadu, 2004). Ezek a termék előállítója és feldolgozója közti
kapcsolatot a megbízó-ügynök1 elmélettel valósítják meg. A termelő az ügynök és ő tudja, hogy a
terméke mennyire biztonságos. A megbízónak (a feldolgozó) nincs rálátása a termék minőségére és
megbízhatóságára. A megbízó olyan árat kínál a termékért, ami maximalizálja a profitját és kényszeríti
a termelőt a számára szükséges információk megadására. Továbbá a megbízó dönti el, milyen árat
fizet a magasabb (vagy alacsonyabb) szintű technológia, illetve módszerek alkalmazásáért, mellyel
növelheti az élelmiszer-biztonságot. A megbízó-ügynök modell széles körben elterjedt az agrár- és
élelmiszerpiac információ ellátottság hiányosságainak elemzésére, a minőségmenedzsment rendszerek
alkalmazásának vizsgálatára. Segítségével modellezni lehet például az ellenőrzési módszerek
élelmiszer-biztonságra gyakorolt hatását (Starbird, 2005). Ezekből a modellekből kiderült, hogy már a
mintavételes ellenőrzési eljárások is jelentős előrelépést jelentenek a biztonságosabb élelmiszer
előállításához. A hálózati modell is alkalmas lehet a nyomon követhetőség elemzésére a több
összetevős élelmiszerek termékláncában részvevő cégek esetében (Souza-Monteiro - Caswell, 2006).
Ebben a modellben a nyomon követhetőség egy a cégek közötti információ folyamként van definiálva.
Ez azonban nem egy általános modell, csak egy lehetséges módszer az ellátási lánc vizsgálatára, habár
rendkívül hasznos, ha a nyomon követhetőséget koordinációs problémaként kezeljük.

1

E fogalmat elsősorban a szervezeti és politikai folyamatok közgazdasági elemzésében, ezen belül is az ún. “megbízó-ügynök
elméletben” (principal-agent theory) használják, arra utalva, hogy a megbízott vagy beosztott mindig igyekszik a saját hasznára dolgozni
vagy a saját kockázatát csökkenteni (PERROW, 1997, BALÁZS, 1998). A komplexitás növekedésével ugyanis a rendszert irányító központ
egyre kevésbé képes a helyi és intézményi folyamatok átlátására, megtervezésére vagy ellenőrzésére. A komplexitás növekedése a rendszer
működéséért átfogó felelősséggel rendelkező központot látszólag ellentmondásos viselkedésre kényszeríti. Egyfelől ugyanis egyre több
ügyben engedi meg a sajátos helyi vagy szakterületi feltételek mérlegelését és az erre épülő döntést (decentralizáció), másfelől ugyanakkor
folyamatosan törekszik a rendszer feletti ellenőrzés fenntartására, illetve azoknak a kockázatoknak és bizonytalansági tényezőknek a
csökkentésére, amelyek részben éppen a decentralizáció nyomán keletkeznek. Az ellentmondás azonban látszólagos, hiszen valójában olyan
koherens viselkedésről van szó, amely egyedül képes biztosítani az ellenőrzésnek a komplexitás körülményei között történő fenntartását.
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A nyomon követhetőség gazdasági jelentőségének vizsgálatával ritkán lehet találkozni. Több
összetevős élelmiszernek nevezzük azokat a termékeket, melyeket különböző agráripari árucikkek
(vagy eltérő módon feldolgozott termékek) kombinációjából állítanak elő. Általános jellemzőjük, hogy
egy meghatározott receptúra alapján készülnek és a végtermék minősége nagyban függ az egyes
összetevők minőségétől. Napjainkban rengeteg több összetevős termékkel találkozhatunk a boltok
polcain. Ezeknek a termékeknek nyomon követése a termékláncban egy igen komplex koordinációs
probléma, kezelésük új intézkedések meghozatalát követeli meg (Souza-Monteiro - Caswell, 2006).
Az élelmiszerláncban rengeteg céggel találkozhatunk, melyek különböző tevékenységet végeznek,
különböző területeken. A globalizációnak köszönhetően a vállalatok száma egyre inkább növekszik,
ezzel párhuzamosan az élelmiszer hálózat komplexitása is. Ebből adódik, hogy az ellátási lánc minden
pontján horizontális és vertikális kapcsolatok alakulhatnak ki, melyeknek erőssége igen változó. Az
élelmiszer termelés és feldolgozás másik sajátossága a heterogenitás, mely jelentősen befolyásolja a
tevékenységek koordinálását. A három lépcsős modellnek (22. ábra) három szintje: a termelők, a
közbenső feldolgozók és a termék végső feldolgozója (Meuwissen et al., 2003).

22. ábra. Az élelmiszer feldolgozás három lépcsős modellje
Forrás: Souza-Monteiro - Caswell, 2006 alapján saját szerkesztés
A harmadik szinten lévő vállalkozás tekinthető a több összetevős termék előállítójának, aki
különböző félkész termékeket vásárol a második szint feldolgozóitól. A félkész termékek
előállításához a második szint alapanyagokat szerez be az első szintről. Az első két szinten
specializálódott vállalkozásokat találunk, mivel csak egy outputtal és a hozzá kapcsolódó
információval rendelkeznek. A második szint cégei függenek az első szinten lévő kizárólagos
beszállítóiktól kapott inputoktól, ezáltal a modell szerint minden egyes cégnek csak egy kapcsolata
van a hálózati struktúrán belül. Például ha az a11 farm paprikát termel, akkor azt csak az a21
feldolgozónak adja el, mivel feltételezzük, hogy csak ez az egyetlen feldolgozó, aki a paprikát
inputként használja. (Az első szinten lévő vállalkozásokat tekintsük úgy, mint egy kisvállalkozó, vagy
a feldolgozó szervezeti egysége.)
A modell leginkább az információ áramlás feltételeit vizsgálja és feltételezi, hogy a cégek között
teljes információ (a vevő számára összes releváns információt magába foglaló) megosztás van, amely
a termékekhez kapcsolva áramlik (Trienekens – Beulens, 2001). Ezenkívül csak a vertikális,
feldolgozás irányú információkat vizsgáljuk. A görög γ betűvel jelöljük az információt, melynek alsó
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indexe megmutatja a cég helyét az ellátási láncban: az első arra utal hányadik szinten helyezkedik el, a
második az adott céget azonosítja. Például a γ1i az első szint i-edik vállalkozásától származó
információt jelöli. Minden egyes vállalkozás (legyen az ellátási lánc bármely szintjén) új
információhalmazt is termel, továbbá ezért az információ szolgáltatásért prémium felárat is fizetnek
neki (p). Ez összefüggésben van azokkal a feltételezésekkel, hogy a nyomon követhetőségből a
vásárlói megelégedettségen (bizalmon) kívül gazdasági haszon is nyerhető. Az indexek itt azt jelölik,
ahonnan az extra felár származik, például p3 a harmadik szintű cég által a fogyasztó felé nyújtott γ3
információs szintből származó prémiumot jelöli. Továbbá a harmadik szinten található cég az összes
második szintű céggel kapcsolatban van, információt kér (γ21,…,γ2n) a vásárolt összetevőkről. Ezek a
cégek is tekinthetőek megbízónak, abban az értelemben, hogy az alattuk lévő első szintű vállalkozástól
információt és inputot kapnak, így a különböző szintek között láncolatként oszlik meg az információ.
Ezt kifejezhetjük az alábbi formában: γ3=γ3(γ21…γ2n), γ21=γ21(γ11) és γ2n=γ2n(γ1n).
Az információ költségekkel jár, mivel mindegyik vállalkozásnak ki kell alakítania a belső
információs rendszerét, hogy ki tudja nyerni és továbbítani tudja az adatokat. Ezeket a költségeket a
következő csoportokba sorolhatjuk (Hobbs, 2004):


A nyomon követési rendszer közvetlen költségei,



az elvárt pontosság miatt keletkező termelési költségek,



járulékos költségek, melyek az élelmiszer-biztonsági problémák esetén merülnek fel.

A költségeket c betűvel jelöljük és az indexek mutatják melyik szinttel, illetve vállalattal van
kapcsolatban. A vizsgálat egyszerűsítése miatt az információs rendszereket kompatibilisnek tekintjük
annak érdekében, hogy a tranzakciókért és a konvertálásért ne kelljen további költséggel számolni. A
nyomon követhetőség megvalósításának kritikus feltétele, hogy a fogyasztó következetesen és
folytonosan igényelje az információkat a harmadik szinttől. Spanyol, kanadai és az Egyesült
Államokban készült tanulmányok is bizonyítják, hogy a fogyasztók hajlandóak plusz költséget fizetni
a nyomon követhetőségért (Hobbs et al., 2005; Gracia - Zeballos, 2005).
A kutatás szempontjából fontos további számítások megalapozásaként két axiómát kell
meghatározni:


Minden nyomon követési információ igaz.



Az ellátási lánc minden szintjén létezik az információs rendszerben a költségekkel
összefüggő tökéletes információ.

A lánc első szintjén található összes i-edik cég választás előtt áll, vagy elfogadja a második szint iedik cégének feltételeit, vagy lemond az ebből származó profitról. Ezekre a cégekre a következő
függvényt használhatjuk:
[1]

maxγ1i

1i =

1i +p1i γ1i -c1i (γ1i )

A képletben a p1i az információ árát jelenti (amennyit hajlandóak érte fizetni), a c1i pedig az
információ előállításával kapcsolatos költséget. A cég által megosztott információ akkor van optimális
szinten ha p1i legalább akkora, mint a c1i. A második szinten lévő cégek számára fontos, hogy
megszerezzék a velük kapcsolatban lévő első szintűtől az információt. Ezek a cégek különleges
helyzetben vannak abból a szempontból, hogy egyszerre ügynökök és megbízók is. Az első szinten
lévő cégek akkor fogadják el a második szinttel a kapcsolatot, ha az információ átadásával szerzett
profittal legalább annyi bevétel keletkezik számukra, mintha nem foglalkoznának az információ
előállításával és továbbításával. A második szinten lévő i-edik cégek esetében a probléma jóval
komplexebb, mint az első szinten:
[2]

maxγ2i

2i =

2i +p2i γ2i -p1i γ1i -c2i

ahol γ2i = γ2i (γ1i) és 1i = 1i.
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Ebben az esetben a második szintű cégek két kényszer feltételhez kötöttek. Egyrészt függőségi
kényszerszerben vannak az információ áramlás irányából adódóan. Másrészt az ügynök elmélet más
vertikális modelljeihez hasonlóan (anyagok és árucikkek áramlása), biztosítaniuk kell az első szinten
lévő cégekkel kapcsolatukat, vagyis arra kényszerülnek, hogy mindenképpen szerződjenek ezekkel a
cégekkel (Royer, 1998).
A harmadik szinten lévő vállalkozások a verseny piacon értékesítik a végterméket és prémium árat
kérnek az extra (nyomon követhetőségi) információkért (p3=p3(γ3)). Ahhoz, hogy garantálni tudják
ezeket az információkat, jobban függenek a megfelelő információ áramlástól, mint például az összes
második szintű cég információ szolgáltatásától. Fontos azt is megjegyezni, hogy a második szinten
lévő cégek heterogén jellege miatt ezek a cégek nem tudják szükségszerűen ugyanazt az információ
ellátási szintet garantálni. A modell szerint szintén céljuk az élelmiszerláncot fenyegető veszélyek
előfordulásából adódó (ψ-ezek előfordulási aránya) veszteségek csökkentése (L) (Hobbs, 2004 és
Meuwissen et al., 2003). A fentiekből a harmadik szintű vállalkozásokra felírható egyenlet még inkább
összetettebb:
[3]

maxγ3 E

3

=

3 +p3

γ3 -

n
i=1 p2i γ2i -c3

γ3 -L

γ3 ,

ahol γ3=γ3(Γ2),
21= 21
…
2n= 2n ,
és Γ2-vel jelöljük az egyes második szintű cégtől érkező információ áramlás vektorát.
Így a képletet átalakítások és behelyettesítések után a következőképpen írhatjuk fel:
[4]

maxΓ3 E

3

=

3 +p3

γ3 (Γ2 )-

n
i=1 (p1i γ1i +c2i (γ2i ))-c3

γ3 (Γ2 )-L

γ3 (Γ2 ).

A fenti számításokból kiderül, hogy a nyomon követhetőség csak akkor valósítható meg, ha a
harmadik szinten lévő vállalkozás a kínált információért kapott felárból, illetve az esetleges élelmiszer
problémákból adódó visszahívások és bírságok által okozott káresetek elmaradásának költsége
finanszírozni tudja, a második szinten található cégeknek kifizetett összegeket (Souza-Monteiro Caswell, 2006).
A modellből több következtetés is megállapítható:


Több összetevős élelmiszeripari termékpályák esetén (a legtöbb húsipari terméknél ez
fordul elő), meglehetősen komplex a nyomon követhetőség gazdaságosságának
meghatározása a terméklánc egyes lépcsőin, ami a lánc vége felé egyre több tényező
függvénye.



Az említett modell meghatározásánál a könnyebb számítások kedvéért több egyszerűsítő
feltételt is bevezettek. Azonban a húsipariban előforduló viszonyok ezeket a legritkább
esetben engedik meg, a leképezést meglehetősen pontatlanná teszi. Például egyáltalán nem
garantálható, hogy a második szintű feldolgozó cégek csak egyetlen beszállítóval
rendelkezzenek, stb.



Minden termelő köteles garantálni az általa kibocsátott termék minőségét és nyomon
követhetőségét. A számítások kulcskérdése, hogy a fogyasztó hajlandó-e fizetni minden
esetben a termék nyomon követhetőségi adatok hozzáférhetőségéért. Az állítást több
említett tanulmány is alátámasztja, azonban napjaink kiélezett viszonyai között (főleg
Magyarországon) nem biztosított ennek mértéke, illetve fenntarthatósága.
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Információs rendszerek alkalmazása a húsipari vállalkozásokban
A magyarországi húsipari vállalkozások körében végzett felmérésből kiderült, hogy az integrált
vállalatirányítási rendszereket igazából csak a nagyobb árbevétellel rendelkező cégek engedhetik meg
maguknak. Ezek licensz és bevezetési költsége (infrastruktúra kialakítása, betanítás, testre szabás, stb.)
legtöbbször eléri a több tíz millió forintos nagyságrendet. Nyilvánvalóan ez a kisebb cégeknek
gyakorlatilag megfizethetetlen és beláthatatlanul hosszú megtérülési idővel járna. A felmérés adataiból
kiderül, hogy az összes húsipari vállalkozás közül mennyien használnak egyedi, illetve integrált
rendszereket (23. ábra). Láthatjuk, hogy többségben vannak a részmodulokat használó, leginkább
szigetmegoldásokat alkalmazó cégek. Ezért tartottam fontosnak a kisvállalkozások
minőségmenedzsment, nyomon követési és informatikai rendszereinek feltérképezését.

Egyedi, különálló
programok

37%

39%

Integrált
vállalatirányítási
rendszer

24%

Nem rendelkezik
informatikai
rendszerekkel

23. ábra. Informatikai rendszerek használata a magyarországi húsipari vállalkozások körében
Saját forrás (N=97), 2009
Magyarországon árbevétel szerint jelentősen változik az információs rendszerek használata a
húsipari cégeknél (24. ábra). Az eredmények alapján a legkisebb árbevétellel rendelkező kategóriában
használnak legkevésbé információs rendszereket, a cégek 63,6% egyáltalán nem is rendelkezik
semmilyen rendszerrel. Az 1 milliárd forint árbevétel fölötti cégeknél ez a szám alig haladja meg a
10%-ot, itt már jelentős számban, a válaszadók fele integrált vállalatirányítási rendszert használ. A
többi csoportban vegyes eredmények születtek, de általánosságban megállapítható, hogy magasnak
mondható a vállalatok különböző területein alkalmazott egyedi, szigetmegoldások alkalmazása.
Ezeket leginkább a készletgazdálkodás és pénzügyi területeken használják. Az integrált
vállalatirányítási rendszerek alkalmazásánál is igen változatos a kép. Leginkább a Microsoft Navision
és a CSB-System rendszer előfordulása jellemző, néhányan saját fejlesztésű programot működtetnek,
más rendszerből pedig egy-egy példával lehet találkozni.
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Egyedi, különálló programok
Integrált vállalatirányítási rendszer
10,7%

25,0%

46,7%
63,6%

25,0%

58,6%

50,0%

13,3%
0,0%
36,4%

Kevesebb mint
50 millió Ft

13,8%
50,0%

50 millió Ft és
100 millió Ft
között

40,0%

27,6%

100 millió Ft és 500 millió Ft és
500 millió Ft
1 milliárd Ft
között

39,3%

1 milliárd
fölött

24. ábra. Információs rendszerek alkalmazása árbevétel szerint
Saját forrás (N=97), 2009
A hazai agrárgazdaságnak égetően szüksége lenne olyan innovációs folyamatokra, az azokat
megalapozó, támogató innováció politikára, amelyek a legutóbbi években megtépázott
versenypozícióját feljavítanák. A témakör ismételt elővételét az indokolja, hogy az EU-s tervezési
időciklus szerinti 2007–2013 közötti időszak fejlesztéspolitikája döntő lehet a nemzetek,
nemzetközösségek közötti verseny hosszabb távú kimenetelét illetően. A 3. táblázatból látszik, hogy
az informatikai rendszerekre és ezek fenntartására fordított összeg az árbevétel 0,6%-a körül mozog,
és ha terveznek beruházásokat és fejlesztéseket ennek értéke valamivel kevesebb. Ez az arány
rendkívül alacsonynak mondható, az ágazat versenyképességének érdekében mindenképpen növelni
kellene az ilyen jellegű beruházásokat.
3. táblázat. A jelenlegi illetve a tervezett informatikai rendszerekre fordított összegek az árbevétel
arányában

Saját forrás (N=97), 2009
Ahhoz, hogy pontosabb képet kapjunk a húsipar technológiai felkészültségről, fontos
általánosságban megvizsgálni az európai élelmiszeripar helyzetét az információ és kommunikáció
technológiák (IKT) alkalmazásának szempontjából. A vizsgálat az e-Business W@tch adatbázisa
alapján készült. A felmérést az Európai Bizottság és az Industry Directorate General indította 2002ben. Céljuk az volt, hogy meghatározzák az Európai Unióhoz csatlakozott országok egyes ipari
szektoraiban mennyire terjedtek el az elektronikus üzleti alkalmazások.
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25. ábra. Informatikai felkészültség az élelmiszeriparban
Az adatbázisra alapozott elemzési eredményekből tisztán látszik, hogy az élelmiszeripari vállalatok
nagy része már rendelkezik Internet eléréssel, mely nagyobb részben szélessávú kapcsolat (25. ábra).
Viszont a cégeknek csak alig 38%-a rendelkezik saját weboldallal és ennél is alacsonyabb az
elektronikus kapcsolattartás aránya a beszállítókkal és a vársárlókkal egyaránt. Az alkalmazott
információs rendszer tekintetében elmondhatjuk, hogy a vállalkozások majdnem háromnegyede
használ valamilyen standard szoftver csomagot. Szintén magas a számviteli szoftverek, illetve a
rendelések fogadására alkalmazott rendszerek száma, az arányuk 60% körül mozog. Azonban igen
alacsony számban alkalmaznak CRM és integrált vállaltirányítási rendszereket, valamint igen
mérsékelt az IKT értékesítés kezdeményezésére használt szoftverek aránya a B2B és B2C piactereken
(26. ábra).

26. ábra. Szoftverek alkalmazásának aránya az élelmiszer szektorban
Egy integrált vállalati információs rendszer kiválasztása, bevezetése és működtetése számos
nehézséggel és buktatóval jár. Az ERP bevezetési projektek mintegy 40%-a nem a tervek szerint
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valósul meg. A jelentős erőforrásokat igénylő rendszer kiválasztásánál körültekintően kell eljárni.
Különösen igaz ez az ágazatban működő vállalatok számára a specifikus igények teljesítése miatt is
(Herdon et al., 2010, Rózsa – Herdon, 2009).

Országos és nemzetközi információs rendszerek a minőségbiztosításban
Magyarországon több országos nyilvántartási rendszert is találunk, melyek különböző területeken
próbálják összefogni a jogszabályokban megkövetelt nyilvántartásokat. Az élőállatokra vonatkozó
nyilvántartásokat és ezek kapcsolatrendszerét a 27. ábrán láthatjuk.

27. ábra. Országos egyednyilvántartási adatbázisok és kapcsolatrendszerük
Az ágazati irányításban több információs rendszer szolgálja a hatósági ellenőrzést,
minőségbiztosítási feladatokat. Ezen rendszereket az MgSzH-ban, a vállalatoknál és a felügyeleteknél
tanulmányoztam. Működtetésük szerint két csoportba sorolhatóak:


Az állategészségügy területén működő az Országos Állategészségügyi Információs
Rendszer (OÁIR), és alrendszerei.



A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal központjában az állattenyésztési terület
informatikai rendszerei.

Ezek a rendszerek többnyire különállóan működnek és régebbi fejlesztésűek. Azonban feladataikat
megfelelő színvonalon képesek ellátni. Folyamatosan történik a rendszerek interoperabilitásának
biztosítása, a rendszerek integrálása és technikai, technológiai fejlesztése.
Néhány éve alkalmazzák az Élelmiszerek és Takarmányok Gyors Riasztási Rendszerét (RASFF),
melybe az EU csatlakozást követően azonnal Magyarország is bekapcsolódott. A létrehozását a
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178/2002/EK rendelet írta elő. A tagállamok bejelentései alapján a RASFF azonnal eldönti, hogy a
kifogásolt esemény vagy áru pusztán információs értékkel bír, vagy riasztani kell miatta az
intézkedésre jogosult hatóságokat. A RASFF minden esetben közli a gyanúsított vállalat nevét és
többnyire a telephelyét, így a MEBiH (Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal) által vett riasztás
továbbításakor az illetékes magyar hatóságok azonnal megtalálják az elkövetőket. A megtett
intézkedésekről a brüsszeli RASFF központot haladéktalanul értesíteni kell, aki ennek elfogadása
esetén pótlólagos értesítést küld az ügy lezárásáról.
Bár a RASFF rendszer kötelező használata a tagországok számára új keletűnek nevezhető, az
adatbázis és a szolgáltatás 1979 óta, tehát már harminc éve működik. A kezdeti szakaszban még csak
telefonon történtek bejelentések, azonban később már telexen és faxon is lehetett információt közölni.
Az igazi ugrás az online elektronikus rendszer bevezetésével következett be. A megalakulás óta
fokozatosan növekszik az események száma, 2008-ban már 7000 rekordot rögzítettek. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy az élelmiszerek kevésbé lennének biztonságosak, hanem a
rendszert egyre több ország használja a különböző élelmiszer-biztonsági incidensek kezelésére.
Hátránya, hogy csak azok a problémákat kerülnek lejelentésre, melyek az EU tagországok határait
valamilyen formában átlépik, szükséges lenne nemzeti szinten is hasonló publikus rendszerek
alkalmazása.
A Magyarországon észlelt esetekről megállapítható, hogy a riasztások és tájékoztatók száma 2005től folyamatosan csökken. A húsipari termékekkel kapcsolatos bejelentések száma ugyanezt a
tendenciát mutatja, minden évben alacsonynak mondható.
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28. ábra. Riasztások és tájékoztatások magyar termékekről
A magyar termékekről bejelentett események száma nagyjából állandónak mondható, ezen belül a
húsipari termékek száma is (28. ábra). Egyetlen kiugró eset 2005-ben volt, ekkor a Magyarországról
származó termékekkel kapcsolatos jelentések majdnem 60%-a származott a húsiparból. További
vizsgálat után kiderült, hogy a tíz esetből 8 baromfi ipari termékkel kapcsolatos, ezek a termékek
szalmonella fertőzöttek voltak és 90%-ban Olaszországból jelentették őket. Az eredményekről
elmondható, hogy a Magyarországon felderített esetek száma megfelel az Uniós átlagnak, több esetben
még az alatt is marad. Azonban a Magyarországon előállított termékek esetében a külföldön regisztrált
esetszám minden esetben többszöröse az átlagnak. Ez a 2005-ös évben a már említett baromfi
termékeknél előforduló kiugró fertőzési számnak tulajdonítható. A többi vizsgált évben is magasnak
tekinthető ez a szám, azonban egyik évben sem emelkedik a bejelentések száma hat eset fölé, valamint
a jelentések száma csökkenő tendenciát mutat, ezért nem tekinthetjük komoly problémáknak.
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Konklúzió
A fogyasztók körében manapság egyre többször merülnek fel különböző aggályok a húsipari
termékek biztonságával és eredetével kapcsolatban. Az utóbbi évek élelmiszerek biztonságával és
eredetével kapcsolatos, a sajtó által néha túlreagált botrányai, alapvetően rendítették meg a fogyasztók
bizalmát a boltokban kapható termékek iránt. Részben ennek következtében, új alapelvek jelentek meg
az EU élelmiszer-szabályozásában és az egyik legfontosabb alapelv a fogyasztók egészségének
védelme lett. A tanulmányban vizsgált megoldások alapján a korszerű minőségirányítási és
informatikai megoldásokkal jelentősen lehetne növelni a húsipari termékpálya minden szereplőjénél az
élelmiszer-biztonság és az információ ellátottság szintjét. Megállapíthatjuk, hogy a
minőségmenedzsment rendszerek alkalmazása nem mutat nagy ingadozást az egyes területeken, ez
alól kivételt képez az ISO, a GXP és a kereskedelemben használatos rendszerek használata, mely a
termék feldolgozottság szintjétől függően változik. A termékazonosítás szintjén a vonalkódos technika
jelenleg egyeduralkodó az ágazatban, bár a modern megoldások számos előnyt nyújtanak, rentábilis
alkalmazásuk jelenleg még nehezen megoldható. A húsipari cégek igyekeznek megfelelni az
elvárásoknak, de sokszor teljesen eltérő szemlélettel, vásárlóiktól függően akár többféle piaci
szempontot is kiszolgálva alkalmaznak különböző megoldásokat. Az húsiparban felmerülő speciális
igényeket igazából teljes körűen csak egy integrált ERP rendszerrel lehet megvalósítani, hiszen fontos,
hogy a teljes vertikum minden egyes lépése le legyen fedve, ne legyek lyukak a termelési láncban. A
felmérésből megállapítható, hogy a vállalkozások kevesebb mint 1%-ot fordítanak bevételükből
informatikai beruházásokra (a teljes élelmiszer ágazat átlaga van), amely nagyon kevés a fejlesztések
és korszerűsítések megvalósítására. Éppen ezért a vállalkozásoknál gyakoriak a szigetmegoldások,
alacsony az új technológiák használatának aránya. Az egyes ágazati információs rendszerek
különállóan működnek és régebbi fejlesztésűek. A szükséges feladatok ellátását megfelelő
színvonalon biztosítják, azonban mind szakmai, mind szervezeti átalakítások miatt szükséges a
rendszerek interoperabilitásának biztosítása, a rendszerek integrálása és technikai, technológiai
fejlesztése. Továbbá fontos lenne az adatok szélesebb körét publikussá tenni az ágazatban működő
vállalkozások és felhasználók számára.
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Hiperspektrális felvételek új képfeldolgozási módszereinek alkalmazási
lehetőségei
Application possibilities of new processing methods of hyperspectral images

Kozma-Bognár Veronika
Intézmény(ek): Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Email(ek): kozma.bognar@gmail.com

Abstract: Hyperspectral aerial imagery in remote sensing is a technology used more and more widely in
present days. It can excellently be used in research fields where there is need for high spectral resolution
images in order to obtain adequate level results. At present, data collection is of a much higher level than
processing and use. As the technical development of sensors is followed by a significant delay in data
processing methods and applications, it seems reasonable to refine processing methods as well as to widen
practical uses (agriculture, environmental protection). In the year of 2004, a new examination method based
on fractal structure was introduced by professor Berke, which according to our experiences, has made more
accurate spectral measurement possible as opposed to other techniques. The mathematical process named
spectral fractal dimension (SFD) is directly applicable in multi-dimension color space as well, making thus
possible to choose new examination methods of multi- and hyperband images. After a short historian
summary in this study we give a basic of hyperspectral remote sensing technology: sensors, data extraction
methods and their incompleteness, the mathematical basis of the SFD parameter will be described as well as
some possibilities for its practical use (spectral curves, examination of noisy images). The practical
applicability of SFD-based curves in the case of important plant cultures will be introduced, and SFD-based
spectral directories will be suggested to set up. A new, SFD-based calculation method will be suggested for
red edge inflection point. Finally, will be sketch in the new hyperspectral data processing trends and our
future conceptions and possibilities.
Keywords: Hyperspectral Remote Sensing, Image Processing, Spectral Fractal Dimension, Red Edge
Inflection Point, Spectral Noise Detection.

Összefoglaló: Napjainkban a távérzékelési módszerek közül a hiperspektrális légifelvételezés egyre
szélesebb körben használt technológia. Kiválóan alkalmazzák olyan kutatási területeken, ahol a megfelelő
szintű eredmény elérése érdekében nagy spektrális felbontású felvételekre van szükség. Jelenleg az adatok
gyűjtése fejlettebb szinten áll, mint azok feldolgozása, hasznosítása. Mivel az érzékelők technikai fejlődését a
feldolgozási módszerek és az alkalmazások jelentős késése követi, indokolttá válik a feldolgozási eljárások
pontosítása valamint a gyakorlati alkalmazások (mezőgazdaság, környezetvédelem) lehetőségeinek
kibővítése. A 2004. évben Dr. Berke József által bevezetésre került egy olyan új - fraktálszerkezetre épülő vizsgálati módszer, amely tapasztalataink alapján más technikákhoz képest spektrálisan pontosabb mérést
tesz lehetővé. A spektrális fraktáldimenzióként (SFD) elnevezett matematikai eljárás közvetlen alkalmazható
több dimenziós szintérben is, lehetővé téve ezzel a többsávos felvételek vizsgálati módszerének újszerű
megválasztását. Jelen tanulmányban rövid történeti összefoglaló után bevezetésre kerülnek - e
Magyarországon még újszerűnek mondható - hiperspektrális technológia távérzékelési alapjai és a témával
kapcsolatos alapvető definíciók. Áttekintjük a fontosabb hiperspektrális szenzorokat, kiemelve a hazai AISA
Dual érzékelőt. Megnevezésre kerülnek a hiperspektrális képfeldolgozásban jelenleg alkalmazott
adatkinyerési módszerek és azok hiányosságai. A jelentkező problémákra vonatkozóan ismertetjük az SFD
alapú feldolgozási módszereinket. A Keszthely környéki tesztterületeinken végzett hiperspektrális
felvételezések adatkockáin végigvezetjük az SFD paraméter gyakorlatban történő alkalmazásának néhány
lehetőségét (spektrumgörbék, zajos képek vizsgálata). Bemutatjuk az SFD alapú spektrumok gyakorlati
alkalmazhatóságát fontosabb növénykultúrák esetén, valamint javasoljuk SFD alapú spektrumkönyvtárak
létrehozását. Kitérünk a vörös-él számítás új, SFD alapú számítási módszerére a már meglévő módszerekkel
történő összehasonlítás követően. Végül felvázoljuk a hiperspektrális adatfeldolgozással kapcsolatos
irányvonalakat, valamint a jövőbeni elképzelésinket és kutatási terveinket.
Kulcsszavak: Hiperspektrális távérzékelés, Képfeldolgozás, Spektrális Fraktál Dimenzió, Vörös él index,
Zajos sávok kiválasztása.
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Bevezetés
Az legelső légifelvétel jellegű perspektívát ábrázoló kép 1839-ben készült Párizs utcáiról, egy
magas épület tetejéről. A kép (1. ábra) érdekessége, hogy a hosszú expozíciós idő következtében nem
került rögzítésre a forgalmas utcán egyetlen mozgó objektum (járókelők, autók) sem (Baumann, 2001;
Estes - Hemphill, 2005).

1. ábra. Az első légifelvétel jellegű perspektívát ábrázoló felvétel 1839-ben készült Párizs utcáiról
A levegőből, légballonról légifotókat az elsők között egy francia fényképész, Gaspard Felix
Tournachon (Nadar) készített 1858-ban, Párizsról, amelyek azonban nem maradtak fenn. Ezen
felvételek tekintjük az első „távérzékelési” felvételeknek. A legkorábbi fennmaradt Nadar légifelvétel
1868-ban készült Párizsról. Az első levegőből (King-féle légballonról) készült és fennmaradt
légifelvétel James Wallace Black nevéhez fűződik, aki 1200 láb (366 méter) magasan készített
légifelvételt Boston belvárosáról (2. ábra), 1860. október 13-án (Estes - Hemphill, 2005; KozmaBognár, 2010).

2. ábra. Az első fennmaradt légifelvétel 1860-ból James Wallace Black nevéhez fűződik
Speciálisan légifelvételezésre átalakított/fejlesztett rendszerrel első alkalommal M. Arthur Batut
készített légifotókat Labruguiere (Franciaország) környékéről, 1888 májusában. Julius Neubranner
pedig 1903-ban olyan kamerát és rögzítő szerkezetet fejlesztett ki, amelyek postagalambokra kerültek
felszerelésre. A kamera mindössze 70 gramm tömegű volt és 30 másodpercenként automatikusan
42

Agrárinformatikai tanulmányok I.

felvételt készített (3. ábra). A szerkezet és a felvételek nagy sikert arattak az 1909. évi Nemzetközi
Fotográfiai Kiállításon, Drezdában.

3. ábra. Postagalambokra szerelhető kamera (bal oldali kép) és a vele készített felvétel (jobb
oldali felvétel) 1903-ból
George Eastman a Kodak cég alapítója, ugyanebben az évben olyan film alapú kamerát fejlesztett
(Kodak Box), amelyet a Wright testvérek próbáltak ki először repülőgépen. Mindez új távlatokat
nyitott a légifelvételek készítésében. 1906-ban George R. Lawrence „Captive Airship” elnevezésű
rendszerével elkészítette az első panoráma légifelvételt, San Francisco-ról. Mozgóképet készítő
kamerát repülőgépen először Róma fölött, 1909. április 24-én Wilbur Wright használt egy némafilm
forgatása során.
Az első világháború jelentősen megváltoztatta a légifelvétel készítés gyakorlatát, ugyanis olyan
légifotózásra alkalmas repülőgépek kerültek kifejlesztésre, amelyek esetén a pilóta mögötti második
ülésen egy fotográfus katona készítette a légifelvételeket (4. ábra), speciálisan rögzített kamerákkal.

4. ábra. Légifotózásra alkalmas repülőgép az I. világháborúból
Az első kimondottan mozgó légifelvételek készítésére kifejlesztett félautomata kamerát egy orosz
katonai mérnök, Potte V. F. ezredes tervezte 1911-ben, amelyet az I. világháború során gyakorlatban
is használtak. Az első infravörös fotót Robert W. Wood publikálta 1910-ben, 1919-ben Hoffman
elkészítette az első infravörös légifelvételt, és 1920-ban megjelent az első könyv, amely kimondottan
légifelvételek interpretációjával foglalkozott (Baumann, 2001; Estes - Hemphill, 2005; Berke et al,
2010; Kozma-Bognár, 2010).
A hazai alkalmazás célú légifelvételek készítése is ekkor kezdődött. Neogrády Sándor 1916-ban
került a wiener-neustadti repülőiskolába, majd az olasz fronton mint légi felderítő teljesített
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szolgálatot, közben nagy tapasztalatot szerzett a légifényképezés területén. Az 1918-1924 közötti
időszak tekinthető a hazai légi fotogrammetria, légi térképezés hőskorának (1929-ben alakul a Magyar
Fotogrammetriai Társaság), melynek kiemelkedő alakja volt Neogrády Sándor repülő ezredes.
Neogrády egy 30 cm fókusztávolságú Goldmann kamerát használt, hat 13x18 cm lemezméretű
kazettával, átlagosan 3000 méteres repülési magasságban elsősorban térképezési és régészeti célú
felvéltelek készítéséhez (Erdélyi - Sági, 1984).
A II. világháborúban már általánossá vált a repülőgépekre szerelt fényképezőgépek alkalmazása. A
kezdetben alkalmazott fekete-fehér (pankromatikus) képeket felváltották a színes és infravörös
felvételek. A KODAK 1930-as években kidolgozta - háborús célokra - (zöldre festett katonai
objektumok és a valódi növényzet megkülönböztetésére) - a közeli infravörös tartományra érzékeny
fekete-fehér filmet, majd 1942-ben kifejlesztette az első álszínes felvételek rögzítésére alkalmas
infravörös filmet.
A föld felszínéről 1935-ben készült az első nagyfelbontású felvétel egy Explorer II ballonról közel
22 km magasságból. Az első űreszközről készült űrfelvétel pedig (5. ábra) 1946-ban készült, Wernher
von Braun által kifejlesztett V-2 rakétáról, közel 120 km magasságból.

5. ábra. Az első űrfelvétel egy V-2 rakétáról készült 1946-ban
A ‟50-as években a digitális technika újabb változást hozott a távérzékelés területén. A jelentős
technológiai fejlődés lehetővé tette a termális infravörös és a mikrohullámú tartományban is érzékelő
eszközök nem csupán katonai alkalmazását is. Ezen időszakot tekintjük a modern távérzékelés
kezdetének, mivel ekkor kerültek pályára állításra az erőforrás-megfigyelő műholdak (Sputnik-1,
Tiros-1, Corona 1), elkezdődött az űrkorszak (Estes - Hemphill, 2005; Kozma-Bognár, 2010).
A föld felszínének feltérképezésére 1959-ben indult a föld Corona program, film alapú
űrfelvételekkel. A 60-as években elindultak a Gemini és Apollo programok, amelyek gyors technikai
fejlődést hoztak a távérzékelés területén is. 1960-ban Evelyn L. Pruitt elsőként adta meg a
Távérzékelés „Remote Sensing” fogalmát, terminológiáját. 1968-ban elkészült az Apollo 9 misszió
során, négy Hasselblad kamera egy időben történő vezérlésével az első multispektrális űrfelvétel (6.
ábra), (NASA, 2010).
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6. ábra. Az első multispektrális űrfelvétel, melyet az Apollo 9 fedélzetéről 1968-ban készítettek
1972-ben került fellövésre az ERTS-1 (később Landsat-1), amely nagy előrelépést jelentett a széles
körű alkalmazás irányába, mivel multispektrális érzékelővel (MSS) látták el (Landsat, 2010). Ezt
követően, az érzékelők technikai fejlődésével az elkülöníthető hullámhosszok (csatornák) száma egyre
nőtt, és az egyes csatornák sávszélessége csökkent, ezzel megvalósult a hiperspektrális távérzékelés
technológiai alapja.
A hiperspektrális távérzékelés közel 30 éves múltra tekint vissza. Az első hiperspektrális szenzorok
az 1980-as években jelentek meg, elsődlegesen geológiai kutatások céljából (AVIRIS - Airborne
Visible InfraRed Imaging Spectrometer).
Eredetileg a hiperspektrális technológiát idegen égitestek felszínének vizsgálatára dolgozták ki,
azóta számos területen kerül(t) alkalmazásra, mint (Anda, 2009; Berke et al, 2010; Burai et al, 2009;
Burai et al, 2009(1); Burai et al, 2009(2); Headwall Photonics, 2010; Itten and Nieke, 2010; Chein I.
Chang, 2003; Grahn and Geladi, 2007;Deákvári et al, 2009; Hargitai, 2006; Jung et al, 2006(1); Jung
et al, 2006(2); Jung et al, 2003; Jung et al, 2003; Kardeván et al, 2005; Kozma-Bognár, 2010; KozmaBognár and Berke, 2010; Mucsi et al, 2008; Milics et al, 2008; Nagy et al, 2008; Nagy et al, 2005;
Pechmann et al, 2004; Short, 2010):
 atmoszféra szennyeződés vizsgálata,
 aeroszolok atmoszférában történő detektálása,
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 hidroszféra szennyeződések kutatása,
 tengeri ökoszisztéma monitoringja,
 földfelszíni ökoszisztéma környezeti monitorozása,
 földfelszíni szezonális elváltozások vizsgálata,
 geológiai kutatások,
 ásványok detektálása,
 vegetációk nagypontosságú térképezése, monitorozása,
 növényi vízháztartás vizsgálata,
 mezőgazdasági és erdészeti források feltérképezése,
 precíziós mezőgazdasági alkalmazások,
 talaj szennyezettség vizsgálata,
 erdők állapotának és igénybevételének vizsgálata,
 erdőtüzek vizsgálata,
 összefüggő erdők biokémiai vizsgálata,
 urbanizáció okozta környezeti hatások vizsgálata,
 élelmiszerbiztonságot érintő kutatások,
 nagyméretű digitális (képi) adatok hatékony feldolgozásának vizsgálata,
 orvosi kutatások, in-vivo, nem invazív vizsgálatok,
 képzőművészeti alkalmazások, stb.
Magyarországon 1980-as években kezdődött el a távérzékelés nem katonai célú alkalmazása. Ezen
időszakra jellemző olyan együttműködési megállapodások létrejötte (INTERCOSMOS program),
amellyel a környezetvédelemi, mezőgazdasági, geológiai, stb. felhasználások, ezáltal az ásványok,
talaj és növénytakaró/vegetáció nagy felbontású spektrális jellemzőinek vizsgálata is elindult.
Hazánkban első alkalommal 1989-ben használtak légi hiperspektrális képalkotó berendezést, a
Bős-nagymarosi munkálatok feltérképezéséhez. A FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) által
irányított szigetközi felméréshez a kanadai MONITEQ cég FLI/PMI rendszerét alkalmazták. A
képalkotó spektrométer 288 spektrális sávban alkalmas adatgyűjtést végezni, de a felvételezés során
beállított térképező üzemmódban csak multispekrális felvételek készültek, 8 spektrális sávban
(Büttner, 1990).
A hiperspektrális technológia iránti igény 1998-ban a Magyar Köztársaság modernizációs
programjában meghatározott, az ország teljes területét érintő légifelvételezéshez kapcsolódóan merült
fel. A Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) által koordinált (Kardeván et al, 1998) döntés
előkészítő tanulmányban a mérőkamerás légifelvételezések és a légigeofizikai felvételezések mellett a
hiperspektrális digitális felvételek készítése is célkitűzésként jelent meg. Mivel a hiperspektrális
technológia alkalmazása ekkor még világviszonylatban is csak kutatási fázisban volt, ezért az országos
szintű felvételezést végül nem tartották célszerűen megvalósíthatónak. Ennek ellenére a tanulmányban
javaslatot tettek arra, hogy az ország jól lehatárol részein és jól megfogalmazott célkitűzésekkel
kísérleti jellegű hiperspektrális légifelvételezés történjen (Hargitai et al, 2006).
2000-ben a nagybányai ciánszennyezés kapcsán konkrét céllal előtérbe került a hiperspektrális
technológia alkalmazásának szükségessége. A kutatásokhoz kapcsolódó HySens 2002 projekt
keretében került sor először Magyarországon hiperspektrális légifelvételezésre. A HySens program
biztosította a keretet, hogy a német fejlesztésű DAIS és ROSIS rendszerek más országok (pl. az EU46
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hoz csatlakozni kívánó országok pl.: Magyarország, Lengyelország) számára is elérhetőek legyenek. A
repülést a németországi Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfarht (DLR) végezte Európai Uniós
finanszírozással. A repüléshez kapcsolódó földi mérésekhez használt terepi spektroradiométereket
(ASD FieldSpec, GER 3700, PIMA) a külföldi partnerek - International Institute for Geo-Information
Science and Earth Observation (ITC) és a Joint Research Centre (JRC) – bocsátották a rendelkezésre.
(Kardeván et al. 2003). A programban az elsődleges cél a felhagyott bányák (recski és gyöngyösoroszi
meddőhányói) környezeti hatásainak - nehézfém szennyezését érintő - vizsgálata volt (Hargitai, 2006).
2006-ban az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézete és a Debreceni Egyetem Agrár- és Műszaki
Tudományok Centruma Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszékével közösen a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program pályázat keretében (Deákvári et al. 2008), EU-s támogatással
beszerzett egy SPECIM gyártmányú AISA DUAL hiperspektrális távérzékelő rendszert (7. ábra).
Ezzel hazánkban megteremtődött egy nemzetközileg is kiemelkedő hiperspektrális légi adatgyűjtő
eszközrendszerének az alapja, új távlatokat nyitva ezzel a hiperspektrális és más korszerű (pl. lézeres)
távérzékelési technológiák széles körű alkalmazási lehetősége felé.

7. ábra. A hazai AISA DUAL hiperspektrális távérzékelő rendszerrel 2007. 05. 21.-én készült
első felvételek egyike a Kis-Balaton, Keszthely és Várvölgy térségéről
Az Európai Unióban az AISA szenzorcsalád mellett kifejlesztésre kerületek más légi
hiperspektrális szenzorok is (pl. APEX, ARES stb.), melyek létrejöttével számos kezdeményezés
indult új módszertani kutatásokra. Interdiszciplináris kutató közösség létrehozása volt a célja pl. a
Framework 6 Programme kereteiben jelenleg is futó (2007-2010) Hyperspectral Imaging Network
(HYPER-I-NET) projektnek (HYPER-I-NET, 2010). A hiperspektális adatok hozzáférhetőségének
javítása érdekében elkészült a HYRESSA (Hyperspectral REmote Sensing in Europe – specific
Support Actions) projekt, amely hiperspektrális távérzékelési adatok szolgáltatóinak és
felhasználóinak igényét mérte fel. A 2 éves projekt eredményeképpen megállapításra került, hogy
európai szinten jelentős és sürgős igény mutatkozik egy továbbfejlesztett kutatói hálózat kiépítése
iránt, amely megoldást keres az új távérzékelési adatok feldolgozási problémáira (Nieke – Reusen,
2007). Megerősítve és támogatva ezzel a piac keresleti és kínálati oldalát egyaránt, oly módon hogy a
meglévő protokollokkal, standardokkal történő megfelelősége megmaradjon (pl. Inspire).
Magyarországon több hazai kutatási központ is foglalkozik hiperspektrális távérzékelési adatok
alkalmazásával, kiértékelési módszereivel illetve feldolgozási lehetőségeivel (1. táblázat).

47

Agrárinformatikai tanulmányok I.

1. táblázat Jelentősebb hazai hiperspektrális kutatási központok
Intézmény

Székhely

Főbb kutatási területek

Budapesti Corvinus Egyetem

Budapest

Debreceni Egyetem

Debrecen

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

Gödöllő

mezőgazdasági

Gábor Dénes Főiskola

Budapest

informatikai

Károly Róbert Főiskola

Gyöngyös

mezőgazdasági, környezetvédelmi
és ipari

Magyar Állami Földtani Intézet

Budapest

geológiai és környezetvédelmi

MTA Balatoni Limnológiai
Kutatóintézete

Tihany

hidrobotanikai

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Mosonmagyaróvár

mezőgazdasági

Pannon Egyetem

Keszthely

mezőgazdasági

Szegedi Tudományegyetem

Szeged

régészeti és urbanisztikai

Szent István Egyetem

Gödöllő

mezőgazdasági és
környezetvédelmi

mezőgazdasági, környezetvédelmi
és urbanisztikai
mezőgazdasági és
környezetvédelmi

Jelen tanulmány egyik célja, hogy szorgalmazza a hazai kutatói hálózat tagjainak csatlakozását az
európai kutatói hálózathoz.

Háttér
Az elmúlt közel 150 év technológiai fejlődéseknek köszönhetően, a távérzékelésben használatos
eszközök, technikák, módszerek egyre megbízhatóbb és pontosabb érzékelést tettek, tesznek lehetővé.
A korszerű távérzékelési technológiák közül a hiperspektrális képalkotás kiemelkedő szerepet tölt be.
A hagyományos technikákhoz képest spektrálisan pontosabb mérést tesz lehetővé, mivel az elkészített
hiperspektrális felvételek a felszín spektrális tulajdonságairól igen részletes adatokat tudnak
szolgáltatni.
A pankromatikus felvételek általában nagy geometriai felbontásúak, a látható és a közeli infravörös
tartomány integrálásával készülnek. A multispektrális felvételek több szélesebb sávszélességű
csatornát tartalmaznak, míg a hiperspektrális felvételek nagy csatornaszámúak és szűk
sávszélességűek (Schowengerdt, 2007). A hiperspektrális kifejezést a szakirodalmi forrásokban eltérő
módon alkalmazzák. Találkozhatunk olyan szakirodalommal, amelyben a szerző a hiperspektrális
felvételnek a 100< csatornaszámú felvételt nevezi (Zheng et al., 2001). Jaquez et al. 2002 a 64< sávval
rendelkező felvételt definiálja hiperspektrálisnak. Számos tanulmányban szűk sávszélességnek a 10
nm (Sabins, 1987) értéket tekintik, viszont mások a hiperspektrális szenzorok közé sorolják a kis
térbeli felbontású képalkotókat is, mint pl. a MODIS, amelynek a legkisebb geometriai felbontása akár
1000 m is lehet.
Tanulmányunkban az Európai Unió Tanácsának 2003. 149/2003/EK sz. belső rendeletét alapul
véve a távérzékelt felvételeket – a csatornák száma alapján - a következő csoportokba soroljuk:
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 Pankromatikus kép:

1 db csatorna

 Színes kép (RGB kamerák):

3 db csatorna

 Multispektrális felvételek:

4-20 db csatorna

 Hiperspektrális felvételek:

21- db csatorna

Tehát a hiperspektrális felvételnek azokat a felvételeket tekintjük, amely esetben egy adott
területről, egy időben több mint húsz diszkrét spektrális sávban készül felvétel (Berke et al, 2010).
A távérzékelés és a hiperspektrális távérzékelés során is a földfelszín tárgyairól visszavert illetve
kisugárzott elektromágneses energia kerül rögzítésre. Az detektáló berendezések 3000 nm alatti
hullámhosszoknál elsősorban a visszavert energiát, míg 5000 nm felett a kibocsátott energiát
detektálják (2. táblázat).
2. táblázat A hiperspektrális távérzékelésben alkalmazott spektrális régiók
Hullámhossz tartomány megnevezése

Hullámhossz
tartomány
(nm)

Sugárzás
forrása

Alkalmazott felszíni
tulajdonság

Látható
(Visible=VIS)

400-700

szoláris

reflektancia

Közeli infravörös
(Near InfraRed=NIR)

700-1 100

szoláris

reflektancia

Rövid hullámú infravörös
(Short Wave InfraRed=SWIR)

1 100-1 350
1 400-1 800
2 000-2 500

szoláris

reflektancia

Közepes hullámú infravörös
(MidWave InfraRed=MWIR)

3 000-4000
4 500-5 000

szoláris,
termális

reflektancia,
hőmérséklet

Termális vagy hosszúhullámú infravörös
(Thermal InfraRed=TIR vagy
LongWave InfraRed=LWIR)

8 000-9 500
10 000-14 000

termális

hőmérséklet
(Schowengerdt, 2007)

A többsávos képalkotó technológiák működtetése során az adatok egy „adatkocka” formájában
kerülnek rögzítésre, melynek minden sávját egy-egy a vizsgált területet lefedő kép alkotja. Az azonos
területet ábrázoló képelemek függőleges mentén kiolvasott intenzitásértékeiből áll össze a terület
felszíni anyagának folyamatos eloszlású spektruma, vagyis a reflektancia görbéje (8. ábra).
Az anyagok fizikai és elektromágneses jellemzőitől valamint az elektromágneses sugárzás
hullámhosszától függően a különböző tulajdonságú elemek eltérő reflexió (illetve emissziós) értékeket
vesznek fel az egyes hullámhossz-tartományokban. Az objektumok hullámhossz függvényében
ábrázolt visszaverődési értékeit spektrális visszaverődési görbének nevezzük (Sabins, 1987; Berke et
al., 2004). A görbék alapján az egyes mikroorganizmusok, ásványok, növények, építmények,
mesterséges anyagok jól azonosíthatóakká válnak, hiszen a különböző anyagok eltérő tulajdonságaiból
adódóan más-más reflexiós görbékkel rendelkeznek. A meghatározott körülmények között rögzített és
gyűjteménybe foglalt „spektrális ujjlenyomatokat” tartalmazó spektrumkönyvtárak (USGS Digital
Spectral Library, Aster Spectral Library), jelentős szerepet játszanak a spektrális azonosításban. Az itt
található standard spektrális profilokat általában referenciaként használják az elemek
meghatározásánál.
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8. ábra. Hiperspektrális adatok értelmezése
A több spektrális sávban készített felvételekkel - a nagy spektrális felbontás miatt - a földfelszínen
található objektumok, (felszínrészletek, tereptárgyak stb.) általában jobban elkülöníthetőek, mint az
egyetlen sávban készítettek. A hiperspektrális technológia ennek köszönhetően egyre szélesebb körben
elterjedt kutatási módszer. Főleg azokon a szakterületeken alkalmazzák, ahol a megfelelő szintű
eredmény elérése érdekében szükség van a nagy spektrális felbontású, sok spektrális sávban készített
felvételekre.
Jelenleg nagyon változatos képet mutatnak az elektromágneses sugárzás rögzítésére alkalmazott
technikák. A különféle képalkotó berendezések csoportosítására többféle szempont is figyelembe
vehető:
 A szenzor energiaforrása: aktív vagy passzív szenzorok.
 A detektálás módszere: analóg felvételeket vagy digitális képeket készítő szenzorok.
 Az érzékelő működési elve: kamera (framing systems) vagy pásztázó rendszerek (scanning
systems).
 Az érzékelt hullámhossz tartomány: látható fény, infravörös, vagy mikrohullámú szenzorok.
 A felvétel készítési magasság illetve hordozó eszköz: földi, légi vagy műholdas szenzorok.
A hiperspektrális érzékelők által készített felvételek esetében jellemző paraméterek a radiometriai,
a spektrális, a geometriai, és az időbeli felbontás, amelyek a gyűjtött adatok célirányos
kiértékelhetőségére is jelentős hatást gyakorolnak. A továbbiakban a Varshney - Arora, 2004 és Berke
et al., 2010 felhasználásával definiáljuk ezen fogalmakat:
1. A radiometriai felbontás a szenzor azon legkisebb érzékenysége, amely során még különbséget
lát a bejövő elektromágneses jel intenzitásában. Mértékegysége a nanométer.
2. Egy szenzor spektrális felbontása az a legkisebb sávszélesség, amely során még rögzíteni képes
összefüggő (képi) adatot. Gyakorlati meghatározása: az érzékelő spektrális karakterisztikáján
történő félértékszélesség mérésével történik, az érzékelő egyetlen csatornájának adatai alapján.
Mértékegysége a nanométer.
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3. A szenzor geometriai felbontása megadja a legközelebbi objektumok közötti távolságot a képen.
Mértékegysége a méter.
4. A szenzor időbeli felbontása a szenzor érzékelésének a frekvenciája. Gyakorlatban két felvétel
készítése közötti legkisebb eltelt idő. Mértékegysége a Hertz vagy másodperc.
A következő táblázatokban összegyűjtöttük a jelenleg alkalmazott leggyakoribb földi (3. táblázat),
légi (4. táblázat) és műholdas (5. táblázat) érzékelőket (Kozma-Bognár, 2010).
3. táblázat Földi hiperspektrális érzékelők
Csatornák
száma (db)

Sávszélesség
(nm)

Hullámhossz (nm)

512

1.4-2.0

350-2 500

512

1.4-2.0

350-2 500

ASD Fieldspec VNIR

512

1.4

350-1 050

GER 1500

512

1.5

350-1 050

GER 2600

640

1.5-11.5

350-2 500

GER 3700

704

1.5-9.5

350-2 500

GER Hi-RES

970

1.5-3.0

350-2 500

LICOR 1800 hordozható

N/A

1-5

300-1 100

OKSI

N/A

5-50

400-1 600

PIMA SP

N/A

2-7

1 300-2 500

PP
System Unispec

N/A

3.7

300-1 100

Szenzor
ASD
Fieldspec FR
ASD
Fieldspec JR
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4. táblázat Légi hiperspektrális érzékelők
Csatornák SávszélességHullámhossz Színmélység
száma (db)
(nm)
(nm)
(bit)

Szenzor

Hozzáférhetőség (év)/Szervezet

AAHIS
AHI
AHS

288
256
48

6
100

AIS-1/2

1994
1994
SenSyTech
1982-1985
1985-1987

128

9.3-10.6

AISA +

1997/Specim Spectral Imaging Ltd.

244

2.9

400-970

AISA Eagle

2002/Specim Spectral Imaging Ltd.

244

2.3

400-970

12

200

3.3

400-1000

12

254

5.8

970-2 450

14

2006/Specim Spectral Imaging Ltd.

500

2.3, 5.8

400-2 450

14

AISA OWL 2010/Specim Spectral Imaging Ltd.
ARGUS
ASAS
1987 továbbfejlesztve 1991/1992
APEX
2005/RUAG Space Ltd
ARES
2007/Integrated Spectronics, DLR
1992
ASTER Sim.

84

48

8 000-12 000

14

AISA Eaglet
Specim Spectral Imaging Ltd.
(UAV)
AISA Hawk 2003/Specim Spectral Imaging Ltd.
AISA Dual

400

432-832
7 500-11 700
433-12 700
900-2 100
800-2 400

12

370-2 500

62

11.5

400-1 060

12

300

10

380-2 500

158

30-100

400-12 000

24

300-700

700-12 000

16

AVIRIS

1987/NASA Jet Propulsion Lab

224

9.4-16

400-2 450

10 bit -1994
12 bit 1995-

AVIS-2

2001

64

7

400-850

14

288

2.2

400-1 050

12 bit
14 bit CASI 3

CASI
DAIS 21115
DAIS 7915
EPS-H
EPS-A
HYDICE
HYMAP
MAIS
MAS
MIVIS
OMIS

1989, 2002 CASI 3/
ITRES Research Limited
GER Corp.

211

430-12 000

1994/GER Corp.

79

16-2 000

498-12 300

15

1995/GER Corp.
1998
1995

152
31
210

8-600

16
16

7.6-14.9

430-12 500
400-12 000
400-2 500

1996/Integrated Spectronics

126

15-20

450-2 500

12-16

1991
1993
1993/SenSyTech

71
50
102

20-800
31-517
20-350

450-12 200
529-14 521
430-12 700

12
12
12

1999

128

10-500

460-12 500

12

PROBE-1

Earth Search Sciences Inc.

100-200

11-18

440-2 543

ROSIS
SASI

1993

128

5

440-850

12

2002

160

10

850-2 450

14

1994/Canadian Centre for Remote
Sensing

22-120

10,3

1 230-2 380

TRW Inc.

384

1994

64

SFSI
TRWIS III
VIFIS

52

380-2 450
10.12

420-870
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5. táblázat Műholdas hiperspektrális érzékelők
Szenzor/Platform

Felbocsátás Térbeli felbontás
időpontja (év)
(m)

CHRIS
/ESA PROBA/

2001

EnMAP

2010

GLI
/NASDA, ADEOS-II/
HYPERION
/EO-1/
MERIS
/ENVISAT/
MODIS
/Terra (EOS)/
FTHSI
(MightySat II)

18-36

Csatornák
Sávszélesség Hullámhossz
száma
(nm)
(nm)
(db)
62

5-12

220

410-1 050
430-2 500

2002

250-1 000

36

10-220

380-1 200

2002

30

220

10

400-2 500

2002

300

15

1999

250-1000

36

2000

30

256

390-1 040
10-50

405-14
385
475-1 050

A világban már számos új képalkotó berendezés került bevezetésre, de ezek mögött álló technikai
fejlesztéseket a szoftvergyártók nem követték. A távérzékelési piac jelentősebb képviselői (pl. Leica,
Specim, SPOT, LANDSAT, stb.) az eszközök fejlesztésében világviszonylatban élenjárnak,
ugyanakkor a kinyert adatok feldolgozásában elmaradnak az új technológiák adta lehetőségektől.

Okok, Indokok, Problémák
Az elmúlt évtizedben a hiperspektrális távérzékelés területén a technológiai újításoknak
köszönhetően a forgalomba hozott érzékelők számában és technikai paramétereiben hihetetlen ugrás
következett be. A szenzorok gyors ütemű technikai fejlődésnek eredményeképpen az adatgyűjtés
fejlettebb szinten áll, mint azok feldolgozása, hasznosítása. Mivel az érzékelők technikai fejlődését a
feldolgozási módszerek és az alkalmazások jelentős késéssel követik, indokolttá válik a feldolgozási
eljárások pontosítása, valamint a gyakorlati alkalmazások (mezőgazdaság, környezetvédelem)
lehetőségeinek kibővítése (Kozma-Bognár, 2008).
A hiperspektrális érzékelők által szolgáltatott adatok mennyisége, és komplexitása rendkívül nagy,
ezért elemzésükhöz megfelelő szintű hardware és szoftver eszközháttérrel kell rendelkezni. A
képalkotás során létrehozott adattömeg több száz GB információt tartalmaz, amelyet a programok
jelentős része nem tud egyidejűleg kezelni. Az adatok tároláshoz, a szükséges korrekciók (geometriai-,
radiometriai korrekciók, zajszűrés stb.) elvégzéséhez és feldolgozásához megfelelő szintű számításiés háttérkapacitással kell rendelkezni.
További problémaként jelentkezik, hogy a piacon megjelenő új technológiák 12 és 14 bites
színmélységű adatokat szolgáltatnak, amelyek 16 bites formában ábrázolhatóak. A gyakorlatban
jelenleg alkalmazott feldolgozási eljárások nagy része 8 bites adatokat tudnak kezelni, így az
információk egy jelentős része elveszik. Megfelelő szintű matematikai számításokhoz az ábrázolt
színmélység négyszeresére van szükség. Ez egy 16 bites ábrázolás esetében 64 bitet jelent. A
valóságban viszont a számítási algoritmusok 32 bitre íródtak, ebből következik, hogy ezek az
algoritmusok a feldolgozás során nem biztosítnak megfelelő pontosságot (Kozma-Bognár – Kovács Berke, 2008).
A hiperspektrális képfeldolgozást támogató programok köre elég korlátozott (6. táblázat).
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6. táblázat Jelentősebb kereskedelmi forgalomba hozott hiperspektrális feldolgozást támogató
szoftverek
Fejlesztő/Forgalmazó

Ország

Research System Inc.

USA

EASI-PACE

PCI Geomatics

Kanada

IMAGINE

ERDAS

USA

Analitical Imaging and Geophysics

USA

Chinese Academy of Science

Kína

University of Colorado

USA

Szoftver
ENVI
(Environment for Visualizing Images)

HPGS
(Hyperspectral product Genartion System)

HIPAS
(Hyperspectral Image Processing and Analysis
System)

SIPS
(Spectral Image Processing System)

(Varshney - Arora, 2004)
Számos térinformatikai szoftver esetében (pl. ENVI, IMAGINE) önálló képfeldolgozó modulok
tartalmazzák a sok csatornaszámú felvételeknél alkalmazható főbb képfeldolgozási módszereket
(maximum likelihood, cluster analysis, stb.). A jelenleg alkalmazott kiértékelési módszerek sok
esetben a már meglévő jól bevált multispektrális képfeldolgozási technikák adaptációinak
tekinthetőek, így az eredményük megbízhatósága a szakemberek számára megkérdőjelezhető. A
módszerek átvételének alapvető problémája a két technológia közötti különbözőségekből adódik, mint
például a spektrális csatornák száma és sávszélessége.
Az adatkockát felépítő akár több száz spektrális csatorna közül az előfeldolgozás során
kiválasztásra kerülnek azok a sávok, amelyek a megvalósítandó feladathoz szükséges információt
tartalmazhatják. A hiperspektrális adatok feldolgozása során első lépésként a nyers képi adatok
korrekcióját kell elvégezni, amely két nagy csoportra osztható:
 Radiometriai korrekciók: atmoszférikus korrekció, domborzat okozta megvilágítási korrekciók,
felvevő vagy érzékelő okozta, felvételezés közbeni korrekciók.
 Egyéb korrekciók: geometriai korrekció, rektifikáció (adott térképi vetületi rendszerbe történő
illesztés), mozaikolás (több kép egymáshoz történő illesztése), zajszűrés és csatorna kiválasztás.
A többsávos felvételek feldolgozása esetében az előfeldolgozás részeként tekinthetőek a csatorna
szelekciós műveletek. A hiperspektrális adatkockában számos csatorna adatai korrelálnak egymással.
A dimenziószám csökkentő módszerek célja a redundáns adatok/csatornák kiszűrése, ezáltal azon
sávok kiválasztása, amelyek függetlenek egymástól. Elterjedt lényegtömörítő eljárások: Principal
Component Analysis (PCA), Minimum Noise Fraction (MNF) stb.. A csatorna szelekciós műveletek
rendkívüli mértékben meghatározzák a kiértékelés eredményét. A rosszul megválasztott
előfeldolgozással kizárásra kerülhetnek olyan sávok is, amelyek jel-zaj aránya nem megfelelő, mégis
hasznos információt hordozhatnak. Sajnos még mindig sok esetben vizuális interpretációt alkalmaznak
a zajos sávok megállapítására.
A hiperspektrális felvételek feldolgozásának központi részét az osztályozás képezi. A leginkább
alkalmazott hiperspektrális képosztályozó eljárások a következőek:
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 Tanító nélküli (unsupervised) osztályozó módszerek pl: K-Means, ISOData, Self-Organizing
Maps (SOM).
 Tanítóval (supervised) történő osztályozó módszerek pl.: Minimum Distance, Maximum
Likelihood, Spectral Angle Mapper (SAM).
A tanítóval történő osztályozó eljárások a hiperspektrális felvétel képelemeinek spektrumgörbéit
hasonlítják össze az endmemberek spektrumgörbéivel, és a közöttük fennálló eltérések
figyelembevételével sorolják be az egyes képelemeket a különböző osztályokba. Endmembernek
egyetlen (távérzékelési) objektum spektrális görbéjét (végállású spektrumát) nevezzük.
Endmembereket többféle módon gyűjthetünk: terepen történő spektrométeres méréssel,
laboratóriumban történő spektrométeres méréssel, a felvételen történő tanító területek kijelölésével
(földi referencia adatok alapján), spektrumkönyvtárakból, Pixel Purity Index (PPI) számítással.
Amennyiben meg szeretnénk állapítani, hogy egy hiperspektrális képelem milyen arányban
tartalmazza az endmemberek spektrumát, spektrumszétkeverő (unmixing) eljárásokat kell alkalmazni,
mint pl.: Linear Spectral Unmixig, Mached Filtering (Berke et al., 2010).
A spektrumgörbék pontos előállításához a terepen felvett spektroradiométeres referenciák és egyéb
korrekciók (pl. atmoszférikus) elvégzése szükséges. Mivel a hiperspektrális szenzorok által rögzített
adatok nyers számértékek, csak ezen feltételek teljesülése után alakíthatóak át megbízhatóan
reflektancia értékekké. Az így kapott reflektancia adatok a beeső napfény folyamatosan mért
radianciáját is figyelembe veszik. A korrekciók után a felvételen rögzített spektrum már alkalmas más,
pl. laborspektrumokkal való összehasonlításra (Hargitai, 2006). A spektrumkönyvtárakban
laboratóriumi körülmények között meghatározott adatokat gyűjtenek, amelyekben a természetben
jelentkező befolyásoló tényezők hatásai nem tükröződnek. Általában tiszta vagy kevert anyagok
értékeit tartalmazzák, míg a távérzékelő berendezéseink ettől jelentősen eltérő, számos atmoszférikus
és érzékelőre jellemző egyedi információt is integrálnak kimenő adataikba. Gyakran a pontosabb
referenciaadatok felvételezése érdekében terepi spektrométerek kerülnek alkalmazásra, amelyekkel az
érzékelők közötti különbség részben kompenzálható (azonos szériájú érzékelők alkalmazása) azonban
az atmoszférikus hatás nem. További problémát okoz az is, hogy a helyszíni spektroszkópiás
vizsgálatok pontosságát is több tényező befolyásolhatja (pl. kalibráció, látószög, detektortípus,
időjárási viszonyok), melyek utólagos korrekcióval nem javíthatóak és megismétlésükre sincs
lehetőség (Burai, 2007).
A reflektancia vagy visszaverődési görbék bizonyos értékeiből, változásaiból generálhatóak a
különböző indexek. A felszín reflektancia viszonyaival foglalkozó szakirodalmakban számos indexet
találunk. A távérzékelésben igen elterjedt vegetációs index például az NDVI (Normalised Difference
Vegetation Index), ami egy első generációs index, és a fotoszintetikusan aktív vegetációt mutatja.
Amennyiben a vizsgált növényállományban talaj foltok is találhatóak, abban az esetben a talajjal
módosított vegetációs indexet a SAVI-t (Soil-Adjusted Vegetation Index) kell alkalmazni. A második
generációs – Broge - Mortensen után újgenerációs (Broge - Mortensen, 2002) - indexnek tekintjük a
Vörös Él Indexet (Red Edge Index), ami a reflektancia görbék alakját és relatív helyzetét (Red Edge
Inflection Pont - REIP) írja le. A görbe értékelése során az inflexiós pont eltolódásából
következtethetünk a növény egészségi állapotára, stressz tűrő képességére, klorofill tartalomra,
fertőzöttség mértékére, stb. (Varshney - Arora, 2004; Jung, 2005; Tamás - Róth, 2008). A többféle
számítási módszer közül alapvetően két, egyszerű módszer került a gyakorlatban használatra:
A REIP kiszámítása Clevers et al., (2002) szerint:
(1)

λre = 700 + (740-700) [(Rre - R700)/( R740 - R700)], ahol Rre= (R670+R780)/2

A REIP kiszámítása Mutanga és Skidmore (2004) szerint:
(2)
ahol

λre = 695 + (742-695) [(Rre - R695)/(R742-R695)], ahol Rre = (R663+R788)/2
Rre = inflexiós pont reflektanciája,
Rλ = reflektancia a λ hullámhosszon
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Kutatásaink során olyan képfeldolgozási eljárások kifejlesztését tűztük ki célul, amelyek az említett
problémákat, mint:
 a nagy adatbázis kezelése,
 a színmélység kiaknázatlansága,
 az előfeldolgozás befolyásoló hatása,
 a reflektancia görbék és az abból számított vegetációs indexek pontatlansága,
figyelembe véve, az új szenzorok kínálta többletinformációkat is kinyerve, precízebben
alkalmazhatóak a hiperspektrális adatok elemzése során.
A 2004. évben Dr. Berke József által bevezetésre került egy új, az általános fraktáldimenzióból
származtatott szerkezetvizsgálati eljárás, amely tapasztalataink alapján más módszerekhez viszonyítva
spektrálisan pontosabb mérést eredményez. A Spektrális FraktálDimenzióként (SFD) elnevezett
matematikai módszer (lásd bővebben az Anyag és módszer alfejezetben) közvetlen alkalmazható több
dimenziós szintérben is, lehetővé téve ezzel a soksávos felvételek vizsgálati módszerének újszerű
megválasztását. Segítségével növelhetjük a nagy spektrális felbontás kínálta hasznos információk
kinyerését vagy olyan sávok kiválasztását, amelyeket további módszerekkel kívánunk majd
feldolgozni.

Eredmények és azok értékelése
Anyag és módszer
A vizsgálataink helyszíne a Keszthelytől 15 km-re fekvő Várvölgy község határában elhelyezkedő
tesztterületünk volt, ahol több mezőgazdasági hasznosítás alatt álló tábla található. A tanulmányozott
területen 2006 óta folytatunk multi és hiperspektrális légifelvételezéseket. Az első hiperspektrális
felvételezésre 2007-ben került sor AISA Dual hiperspektrális szenzorral Dual üzemmódban. Az AISA
Dual, az AISA kameracsalád (finnországi SPECIM fejlesztette ki) tagjaként, az AISA Eagle és Hawk
szenzorok egy duális tartóban történő összeszerelése révén került kialakításra. A két szenzor egy
időben azonos földi sávról képes szinkronizálva adatot gyűjteni a 400-2450 nm spektrális
tartományban, lefedve a látható fénytartományt (visible wavelengths), a közeli infra tartományt (near
infrared), valamint a rövidhullámú infra tartományt (short-wave infrared). Az AISA Dual rendszer egy
kompakt alacsony költségszintű repülőgépre szerelhető kevesebb, mint 25 kg súlyú légikamera, amely
maximum 498 sávban képes felvételeket készíteni (Burai, 2006). Az érzékelő számunkra fontosabb
műszaki paramétereit tartalmazza a 7. táblázat.
7. táblázat AISA Dual technikai paraméterei
Paraméter megnevezése

VNIR szenzor (Eagle)

SWIR szenzor (Hawk

AISA Dual

Spektrális tartomány

400-970 nm

970-2450 nm

400-2450 nm

Spektrális csatornák

244

254

498

Spektrális sávszélesség

2.3 nm

5.8 nm

2.3, 5.8

Spektrális mélyég (bit)

12

14

14

Térbeli pixelszám

1024

320

320

Optika

18.5 mm

22.5 (vagy 14) mm

18.04

Képalkotási gyorsaság

100 kép/s-ig

100 kép/s-ig

100 kép/s-ig
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A keszthelyi térségben két időpontban is történtek repülések. Az első alkalommal 2007. 05. 21-én a
várvölgyi tesztterületet követően a Zala Völgyén végighaladva a Kis-Balaton egyes területei kerültek
pásztázásra. A második esetben 2007. 06. 19-én már csak a várvölgyi rész került monitorozásra. A
szenzor közel 1200 m repülési magasságból gyűjtött adatokat. Eredményül 359 spektrális sávban
készült kb. 1 m/pixel terepi felbontású felvétel (Kozma-Bognár et al., 2007). A nagy csatornaszámból
adódóan több olyan sávot is találtunk, amelyek különböző típusú zajjal terheltek. Az AISA
felvételeken vizuális interpretáció alapján három zaj típust különítettünk el egymástól (KozmaBognár, 2008):
 geometriai,
 érzékelő okozta,
 légköri.
A 9. ábra egy zajmentes AISA felvételt (254. sáv), a 10. ábra pedig légköri zajjal terhelt (273. sáv)
sávot ábrázol, geometriai és radiometriai korrekciók után, amelyeket egy speciális szoftvercsomaggal
a Caligeo-val végeztünk (Specim Spectral Imaging Ltd.).

9. ábra. Zajmentes AISA felvétel Várvölgyről (254.sáv)

10. ábra. Zajos AISA felvétel Várvölgyről (273.sáv)
A 2007. 06. 19.-én készült zajmentes felvételeken jól elkülöníthetőek a földhasználati, művelési
módok, jól láthatók a mezőgazdasági táblák határai, a talajművelés iránya. A felvételek igen részletes
információkat szolgáltatnak a felszín spektrális tulajdonságairól, de a terepi felbontás tekintetében nem
érik el a szubméteres nagyságrendet.
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Olyan felhasználási területeken ahol nagyobb terepi felbontást szeretnénk elérni, de nem szükséges
a sok csatornaszám, illetve az anyagi háttér nem engedi meg ennek a technológiának a használatát, ott
megfelelő eredményeket érhetünk el repülőgépre szerelt kézi felvevő eszközökkel is. A várvölgyi
tesztterületünkön végeztük, olyan multispektrális felvételezéseket is, amelyek esetében jelentősen
túlhaladtuk az 1 méter alatti terepi felbontást, 7-30 cm. A repülés során alkalmazott digitális eszközök:
egy látható fény tartományát érzékelő (400-700nm) Canon EOS digitális kamera, egy a közeli
infravörös tartományt (720-1150 nm) érzékelő Canon EOS digitális kamera, és egy a Hexium cég által
kifejlesztett termális infravörös (12 000 nm) kamera (Hexium Műszaki Fejlesztő Kft, HX-IDS-M
110). A kamerák által készített állóképek összeillesztése után a felvételek georeferálásra kerültek, így
megfelelő pontosságú mérésekre, elemzésekre alkalmassá váltak (11. ábra) (Berke - Kozma-Bognár,
2008).

11. ábra. Illesztett és georeferált légifelvételek a látható /felső kép/, a közeli (NIR) /középső kép/
és a távoli infravörös (TIR) /alsó kép/ tartományban, a Várvölgyi tesztterületről
A terepi referencia adatok gyűjtésére a repülés időpontjaiban vagy ezen időpontok közvetlen
közelében került sor. A terepi mérések során elsődlegesen a növényállomány feltérképezése volt a
célunk, megállapításra kerültek a vegetációk típusai. A későbbi felvételezések folyamán rögzítettük a
területet érintő esetleges változásokat. A tanulmányozott területről az alábbi anyag- és adatgyűjtéseket
végeztük:
 GPS adatok (Busznyák et al., 2008),
 Meteorológiai adatok,
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 Színhőmérsékleti adatok,
 Talajminta-vételezési adatok.
A mért adatokat minden alkalommal jegyzőkönyv formájában rögzítettük, és mellékeltük a munka
folyamán kézi kamerával készített fotókat (Kozma-Bognár et al., 2008).
SFD alapú vizsgálatok – spektrális ujjlenyomatok
Az SFD (SFD hivatalos weboldal) egy, az általános fraktáldimenzióból (Mandelbrot, 1983; Peitgen
- Saupe, 1988) származtatott szerkezetvizsgálati eljárás. Nemcsak a térbeli szerkezetnek, hanem a
spektrális sávok színszerkezetének mérésére is alkalmas, és elegendő információt ad számunkra a
színek, színárnyalatok (fraktál) tulajdonságaira vonatkozóan is (Berke, 2004; Berke, 2005; Berke,
2006; Berke, 2007; Berke, 2008; Berke - Kozma-Bognár, 2008; Berke et. al., 2010). Ez a fraktálok
egy újszerű alkalmazását jelenti. A törtdimenziós matematikai konstrukciókra épülő eljárások
gyakorlati alkalmazása a 80-as évektől kezdődően volt megfigyelhető. Kezdetben az anyagszerkezet
vizsgálatokra, kaotikus jelenségek (földrengés, tornádó) szimulációjára, folyók, partszakaszok
hosszának meghatározására születtek eredmények, később az informatika területein is megjelentek (pl.
adattömörítés).
Legyen a spektrális fraktáldimenzió (SFD) (Berke, 2004; Berke, 2007):
LS 2
LS 1
SFD 
S S1
log
SS 2
log

(3)

ahol LS1 és LS2 a az N-dimenziós színtérben mért spektrális hosszúságok, SS1 és SS2 pedig a használt
spektrális mérték nagysága (azaz a spektrális felbontás).
Gyakorlatban az N={1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 32, 60, 79, 126, 254, 488, 498, …} értékeket vehet fel,
ahol
 N=1 fekete-fehér kép
 N=3 színes megjelenítők
 N=4 színes nyomtatók
 N=7 Landsat ETM+
 N=6, 8, 10, 12 fotónyomtatóknál
 N=32 DAIS7915 VIS, NIR
 N=60 COIS VNIR szenzor
 N=79 DAIS7915 all szenzor
 N=126 HyMap szenzor
 N=254 AISA Hawk szenzor
 N=488 AISA Eagle szenzor
 N=498 AISA Dual szenzor
A spektrális felbontás mértékének megfeleltethetjük a gyakorlatban az {Si=1, …, Si=16, ahol i=1
vagy i=2} bit információelméleti fogalmát. Tipikus spektrális felbontások:
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 színtrevágott kép - 1 bit
 szürkeárnyalatos kép – 2-32 bit
 színes kép – 8-32 bit
A dimenzió kiszámításához (két vagy több képsáv esetén) a spektrális fraktáldimenzió definíció
alkalmazható a mért adatokra, mint függvényre (értékes spektrális dobozok száma az összes spektrális
doboz függvényében) egyszerű matematikai átlagolással számítva az alábbiak szerint:
S 1

(4)

SFDmérhető 

log( BM j )
j 1 log( BT j )

n

S 1

 ahol
 n – a képrétegek vagy képcsatornák száma
 S – a spektrális felbontás bitben
 BMj - értékes képpontot tartalmazó spektrális dobozok száma j-bit esetén
 BTj – összes lehetséges spektrális dobozok száma j-bit esetén
 A lehetséges spektrális dobozok száma j-bit esetén az alábbiak szerint számítható:

 (5)

BT j  (2 S ) n

A várvölgyi tesztterületről készített multi és hiperspektrális felvételekből és a jellemző referencia
adatokból indultunk ki, amikor a különböző vegetációk spektrális fraktáldimenziójának mérését
elkezdtük.
Saját fejlesztésű program létrehozásával így már nemcsak a térbeli szerkezetnek, hanem a
spektrális sávok színszerkezetének mérését is megvalósítottuk, és használatával elegendő információt
kaptunk a színek, színárnyalatok tulajdonságaira vonatkozóan is.
Létrehoztunk olyan spektrális ujjlenyomatokat, amely a terepi beazonosításon kívül, csak képi
információk felhasználásával számíthatóak. Alkalmazásukkal kiküszöbölhetjük a jelenleg használt
eljárások pontatlanságából eredő hátrányokat, amelyek gyakran a kiegészítő légi vagy terepi
sugárzásmérőkkel történő korrekciók szükségességéből illetve azok hiányából fakadnak. Az SFD
spektrum görbékkel a reflektancia görbékhez hasonlóan leírhatóak, jellemezhetőek, beazonosíthatóak
és térképezhetőek az egyes felszíni formák. Más klasszikus szerkezeti paraméterekkel ellentétben az
SFD alapú szerkezeti adatok kevésbé érzékenyek a terepi, atmoszférikus vagy egyéb korrekciós
tényezőkre, hiszen logaritmikus számításokra épülnek. Felhasználásával a vegetációk megbízhatóbb
elkülönítésén kívül a zajos sávok meghatározását is elvégezhetjük.
A vizsgálataink során 10 táblát vizsgáltunk, amelyben 5 különböző vegetáció típust tudtunk
elkülöníteni: kukorica, tritikálé, búza, napraforgó, műveletlen terület. Vizsgálataink alá vontunk egyéb
objektumokat is, mint a műutat, és az út mellett húzódó erdősávot is, amelyet főleg akácfák alkottak.
A fentiekben ismertetett SFD szerkezeti paraméter sávonkénti mérésével elsőként készítettük el a
hullámhossz alapú spektrális, 16 bites görbéket „ujjlenyomatokat” (Kozma-Bognár - Kovács- Berke,
2008) kukoricára, tritikáléra, búzára, napraforgóra, (12. ábra), műveletlen területre, erdőre és műútra
(13. ábra) valamint a zaj elemzéséhez a teljes képre is (14. ábra).
A 12. ábra (valamint az mért adatok) alapján egyértelműen elkülöníthetők a növénykultúrák,
megállapíthatók az egyes vizsgálatokhoz leginkább alkalmas spektrális sávok. A 13.ábra és mért
adatai alapján jól elkülöníthetők a mesterséges objektumok a növényzettől valamint a műveletlen
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területtől. A 14. ábrán a fentiekben vázolt összes objektum (7 db) teljes képen számított SFD görbéje
látható a csatornák sorszámának függvényében 8 és 16 bites felvételek alapján.

12. ábra. 16 bit alapú SFD „ujjlenyomatok” kukorica, napraforgó, búza és tritikálé esetén AISA
DUAL adatok alapján

13. ábra. 16 bit alapú SFD „ujjlenyomatok” műveletlen terület, erdő és műút esetén AISA DUAL
adatok alapján
A teljes sávok alapján készített görbék jellegének elemzésével egyértelművé vált, hogy SFD
számítások alapján közvetlenül következtetni lehet a zajos sávokra. Megállapítottuk, hogy a teljes
képen jelentkező zaj hatására (pl. atmoszférikus hatás) a színszerkezet jelentősen romlik, azaz az SFD
értékek jelentősen és ugrásszerűen csökkennek, esetleg oszcillálnak (14 ábra). Ilyen tartományok a
116-125, 146-154, 183-204, 284-359 sávok. Mindez jól látható a 12. és 13. ábrán bemutatott képen is,
ahol SFD12ábra= 0,4451, SFD13ábra=0,1622. A közölt tartományok összhangban vannak a vizuális
interpretációval megállapított zajos tartományokkal.
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8 és 16 bites összehasonlító mérések - AISA DUAL 2007. 06. 19., Várvölgy
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14. ábra. A teljes AISA DUAL kép (2007.06.19., Várvölgy) spektrális SFD 8 és 16 bit alapú
ujjlenyomata zajos sávok elkülönítéséhez
A teljes képre vonatkozóan elkészítettük a felvételek 8 és 16 bites változatainak SFD
ujjlenyomatait is, azzal a határozott céllal, hogy feltárjuk a jelenleg alkalmazott legtöbb képfeldolgozó
szoftver hiányosságaiból eredő esetleges problémákat, pontatlanságokat. A 14. ábrán összesítve látjuk
az egyes csatornákhoz tartozó különböző színmélységű felvételek SFD értékeiből létrehozott görbéket
(Kozma-Bognár – Kovács - Berke, 2008).
Az eltérő színmélységű felvételek SFD értékeiben jelentős eltérések tapasztalhatóak. Ezek alapján
bebizonyítottuk, hogy amennyiben a feldolgozó programok csak 8 bites adatokat kezelnek, a kinyert
információk jelentősen eltérhetnek a valós értékektől. Az eredeti, magasabb színmélységű (10-14 bit)
felvételek kínálta többletinformációk elveszhetnek, sőt néhány esetben az adatok torzításra
kerülhetnek. A 8 és 16 bit alapú SFD görbék lefutását figyelve, észrevehető bizonyos csatornák
esetében, hogy az alacsonyabb színmélységű felvételek SFD értékeiben nagyobb kiugrások
jelentkeztek, mint a magasabb színmélységű esetben. A teljes képet tekintve mindez zajos csatornákra
utal. Így nemcsak információ veszteség léphet fel a 8 bit alapú képek elemzésekor, hanem téves
következtetésekre is sor kerülhet, hiszen ezáltal olyan sávok is zajjal terheltek közé sorolhatók,
amelyek jel-zaj aránya az eredeti felvételeket tekintve megfelelő lenne. A legtöbb és közismert
feldolgozási algoritmus csak 8 bites adatokat képes kezelni, ezáltal a kutatók, szakemberek téves
következtetésre juthatnak, amennyiben 8 bitnél nagyobb adatmélységű információkat a megszokott 8
bites eljárásokkal dolgoznak fel! A fentiek alapján fontos feldolgozási szempontként emeljük ki, hogy
hiperspektrális távérzékelés során szerzett képi információk feldolgozása az eredeti adatmélységben
történjen (Kozma-Bognár – Kovács - Berke, 2008; Kozma-Bognár, 2010)!
Vörös-él inflexiós pontjának tapasztalati úton történő meghatározásához összehasonlító
elemzéseket végeztünk. Az elemzésekhez felhasználtuk Clevers et al., (2002) és Mutanga és Skidmore
(2004) által javasolt összefüggéseket, ezek SFD és reflektancia alapú (15. ábra) számítási
összefüggéseit (1), (2).
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Reflektancia és SFD alapú REIP értékek összehasonlítása
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15. ábra. Vörös-él inflexiós pont meghatározás AISA DUAL felvételeken SFD ujjlenyomatok és
reflektancia adatok felhasználásával
AISA DUAL felvételeken történő méréseink alapján megállapítható, hogy növényi vegetáció
esetén, a 640-770 nm valamint a 690-720 nm közötti tartományokban az SFD alapú spektrumokon
„ujjlenyomatokon” történő lokális minimum (16. ábra) keresésével közvetlenül megállapítható a
vörös-él inflexiós pont (Kozma-Bognár – Berke, 2009; Kozma-Bognár - Berke, 2010).
Vörös-él meghatározás kulturnövényeken 16 bites SFD ujjlenyomat /AISA DUAL /2007.06.19. felvétel/ alapján
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16. ábra. Vörös-él inflexiós pont meghatározása 16 bites SFD görbéken AISA DUAL
felvételeken lokális minimum alapján
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7. táblázat Vörös-él inflexiós pont meghatározásához mért és számított adatok nanométerben, AISA
DUAL felvételeken 16 bites SFD görbék és reflektancia adatok alapján
REIP-SFDBerkeKozmaBognár
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Javasoljuk, hogy SFD hiperspektrális spektrumgörbéken az alábbi (6) összefüggés (Kozma-Bognár
– Berke, 2009; Kozma-Bognár - Berke, 2010) segítségével történjen a vörös-él inflexiós pont
meghatározása (16. ábra és 7. táblázat):

(6)

λre = 690 + 30x{(SFD690-SFD720)/2}

Ezáltal megtakarítható a korábbi mérésekhez szükséges radiometriai, geometriai előfeldolgozás, a
zajszűrés (amelyek a korábbi feldolgozások jelentős részét kitöltötték), mivel az SFD alapú
ujjlenyomatok és a javasolt összefüggés ezekre nem érzékeny. Segítségével költségtakarékosabb és
hatékonyabb feldolgozási eljáráshoz juthatunk.
A látható, infra és hőkamerával készült felvételeken történő méréseink alapján megállapítható,
hogy növényi vegetáció esetén, a 660-820 nm közötti tartományban az SFD alapú spektrumokon,
„ujjlenyomatokon” a lokális minimum (17. ábra) 780 nm. Mindez elsősorban az eltérő típusú
érzékelőkre és a multispektrális adatokra vezethető vissza. Vagyis az általunk ismertetett SFD alapú
mérések ugyan lehetővé teszik az eltérő terepi és spektrális felbontású felvételek feldolgozását,
azonban a (6) során javasolt összefüggés hiperspektrális adatokon mért SFD értékek alapján
használható, multispektrális esetben azonban nem.

64

Agrárinformatikai tanulmányok I.

17. ábra. Vörös-él inflexiós pont meghatározása látható, infra és hőtartományban készült kamerák
multispektrális felvételein SFD görbék alapján

Jövőbeni kutatási irányok
A hiperspektrális távérzékelés felhasználásának jelentőségét a világ vezető gazdasági közösségei
felismerték, támogatják. A technológiát fejlesztő kutatóintézetek a korábbi multispektrális
technológiákról mára már áttértek a hiperspektrális eszközök, eljárások fejlesztésére. A nagy
gazdasági és politikai szereplők mellett, egyre másra alakulnak kisebb gazdasági vállalkozások a
technológia gyakorlati felhasználására.
A nemzetközi műszaki-tudományos fejlesztési trendek alapján arra következtethetünk, hogy a
jövőre vonatkozóan a hiperspektrális információtartalmak még tovább fognak bővülni. Olyan felvevő
rendszerek jelennek meg, amelyek már a jelenlegi 16 bites adatok mellett a 32 bites adatok előállítását
is célul tűzik ki. Ugyanakkor még a jelenlegi 12-14 bit mélységű adatok feldolgozása sem megoldott
teljes körűen. Az új technológiákhoz kapcsolódó másik - megoldásra váró - probléma a nagy
adatmennyiség kezelése. Ezek az információk több száz képréteg, illetve nagy geometriai felbontás
formájában jelentkeznek. A jelenleg alkalmazott szoftverek és hardverek ilyen fokú integráltsággal és
komplexitással rendelkező adatok kiértékelésére egyáltalán nem alkalmasak.
A multispektrális adatfeldolgozások során kifejlesztett és alkalmazott eljárások, algoritmusok nem
vagy erősen korlátozott formában használhatóak csak hiperspektrális adatok esetén. A hatékony
adatfeldolgozási technikák kidolgozásához jelenleg is szuperszámítógépeket alkalmaznak, amelyek
jelentősen emelik a fejlesztési költségeket és bevezetésük számos jövőbeli műszaki fejlesztés
függvénye is, így megjelenésük bizonytalan, ugyanakkor elengedhetetlen a hatékony alkalmazás
szempontjából.
A gyakorlatban jelenleg alkalmazott eljárások nagy része nem alkalmazható több száz képi
információt hordozó rétegek értékelésére vagy a feldolgozás során kapott eredmény pontossága nem
felel meg az igényeknek, egyes esetekben a valóságnak.
Terveink szerint, az általunk kifejlesztett kiértékelő módszer alkalmassá válik több száz sávos
integrált vizuális adatok feldolgozására. Tervezzük közlekedés eredetű szennyező anyagok során
szerzett (képi és nem vizuális) adatok feldolgozását.
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Az általunk kidolgozott/alkalmazott matematikai eljárásokkal tovább tudjuk javítani az osztályba
sorolás eredményét hiperspektrális 16/32 bites adatok esetén. A megoldás, a módszer eddigiektől
alapvetően eltérő jellemzőiben rejlik. További előnyként tapasztaljuk, hogy a jelenleg használt
módszerekkel szemben, az általunk kidolgozott eljárások kevésbé érzékenyek a költségeket és
feldolgozási időt növelő előfeldolgozásokra, így esetenként nem is igénylik azokat. Ezáltal jelentős
költségek takaríthatók meg vagy fordíthatók más (feldolgozási, fejlesztési) célokra. Az így elért
eredmények bevezetése a hiperspektrális távérzékelési adatok feldolgozásában hatékony
innovációként jelenhet meg.

Konklúzió
Jelenleg a világ minden területén jelentkező információs technológiai fejlesztések a hiperspektrális
távérzékelésben is megmutatkoznak. Az eszközökben bekövetkezett gyors ütemű technikai
újításokhoz viszonyítva viszont jelentős lemaradások tapasztalhatóak a képfeldolgozás területén. A
fejlesztéseknek köszönhető többletinformációk kinyerésének céljából indokolttá válik a feldolgozási
módszerek újragondolása, pontosítása, valamint a gyakorlati alkalmazások kibővítése.
Az általunk kifejlesztett spektrális fraktáldimenzió alapú adatfeldolgozási módszer a soksávos
felvételek elemzési módszereinek újszerű megválasztását teszi lehetővé. A módszer egy olyan
fraktálokra visszavezethető eljárás, amely:
 figyelembe veszi a színt (intenzitást),
 tetszőleges kép(sávra) használható,
 szerkezeti és nem csak morfológiai vagy morfometriai jellegű,
 invariáns számos körülményre, valamint
 nem igényel előfeldolgozást, szegmentálást.
Az általános fraktáldimenzióból származtatott szerkezetvizsgálati eljárás a felvételekre
vonatkozóan nemcsak a térbeli szerkezetnek, hanem a spektrális sávok színszerkezetének mérésére is
alkalmas, és elegendő információt ad számunkra a színek, színárnyalatok (fraktál) tulajdonságaira
vonatkozóan is. Több dimenziós szintérben is alkalmazható, a hiperspektrális adatkocka nagy
mennyiségű és komplex adatsorát is kezelni tudja. Segítségével a magasabb színmélységű felvételek is
feldolgozhatóak, így növelhetjük a nagy spektrális felbontás kínálta hasznos információk kinyerését. A
többletinformációkkal arányosan bővíthetjük a gyakorlati alkalmazások lehetőségét, és azon
szakterületek számát, ahol ezen adatok széleskörűen felhasználhatóak.
Az SFD alapú feldolgozási eljárás közvetlenül a távérzékelő berendezések képi adatainak
szerkezetén végezett számításokra épül, nem feltétlenül igényli kiegészítő légi vagy terepi
sugárzásmérők alkalmazását, mégis számos esetben jól alkalmazható információkkal szolgál. Más
klasszikus szerkezeti paraméterekkel ellentétben az SFD alapú szerkezeti adatok kevésbé érzékenyek a
terepi, atmoszférikus vagy egyéb korrekciós tényezőkre, hiszen logaritmikus számításokra épülnek.
Kifejlesztettünk olyan ujjlenyomatokat, amely a terepi beazonosításon kívül, csak képi információk
felhasználásával is számíthatóak, elkerülve ezzel a fent említett korrekciók hiányából vagy
pontatlanságából eredő hátrányokat. Létrehoztunk olyan SFD spektrum görbéket, amelyekkel a
reflektancia görbékhez hasonlóan leírhatóak, jellemezhetőek, beazonosíthatóak és térképezhetőek az
egyes felszíni formák. Az SFD görbék felhasználásával a vegetációk megbízhatóbb elkülönítésén
kívül a zajos sávok meghatározását is elvégezhetjük. A mért értékeket figyelembe véve
kiválaszthatunk olyan spektrális sávo(ka)t, amelyeket további hagyományos módszerekkel is
feldolgozhatók.
A vegetációs indexek közül a REIP meghatározásához tapasztalati összefüggést javaslunk, amely a
jelenleg használt tapasztalati összefüggésekhez hasonlóan, könnyen számítható eredményt ad az SFD
spektrumgörbe használatával.

66

Agrárinformatikai tanulmányok I.

Összefoglalóan elmondható, hogy az SFD alapú feldolgozási módszer alkalmazásával
kiküszöbölhetjük a jelenleg a hiperspektrális felvételekhez használt képfeldolgozási eljárások
pontatlanságából eredő hátrányok jelentős részét.
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e-Learning portálfejlesztés és alkalmazás az agrárszakember képzésben
e-Learning portal developments and application in agricultural training

Lengyel Péter
Debreceni Egyetem, Agrár- és Gazdaságtudományi Centrum, lengyel@agr.unideb.hu

Abstract. We use Moodle at the University of Debrecen, Faculty of Applied Economics and Rural
Development since November 2007. Moodle is an open source Learning Management System. Learning
Management System (or LMS) is a software package, that enables the management and delivery of learning
content and resources to students. Most LMS systems are web-based to facilitate "anytime, anywhere" access
to learning content and administration. LMS tracks student progress in a course and indicates completions. At
the least, learning management systems track individual student progress, record scores of quizzes and tests
within an online learning program, and track course completions. Moodle has more and more function at our
Department in education. Our aim is to develop such a learning system, which is an integral part of
educational process. This paper shows the architecture and function of this system, and the experiences of our
faculty.
Keywords: Moodle, e-learning, LMS

Összefoglaló. A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán 2007 november óta
használjuk a Moodle-t, mely egy nyílt forráskódú LMS (Learning Management System) rendszer, azaz
tanulásirányítási rendszer. A tanulásirányítási rendszerek feladata, hogy azonosítsa a felhasználókat, és
szerepkörük, jogosultságaik szerint a megfelelő kurzusokkal összerendelje őket. Az LMS szerverek a
felhasználók tevékenységeit, a tanulás szempontjából fontos adatokat naplózzák, s ebből a későbbiekben
statisztikák generálhatók. Ezek az adatok egyrészt a tanulók haladásával kapcsolatosan szolgáltatnak fontos
információkat, másrészt a tananyag hatékonysága is kideríthető belőlük. A karunkon bevezetésre került
rendszer egyre nagyobb szerepet kap az oktatásban. Célunk egy olyan oktatási rendszer kialakítása, amely
ténylegesen szerves részét képezi az oktatási folyamatoknak. Ez a cikk bemutatja a rendszer felépítését,
működését és az eddigi kari szintű tapasztalatokat.
Kulcsszavak: Moodle, e-learning, LMS.

Bevezetés
Az információs és kommunikációs technika tanulási és tanítási folyamatban való felhasználása nem
egyszerűen és nem elsősorban a tanulás számítógéppel történő segítését jelenti. Rendszerszemlélettel,
fejlesztési modelleket és jövőképeket alkotva lehet csak továbblépni. Teljes körű, rendszerszintű
átalakítás szükséges, amelynek egyik kulcs eleme a nagy transzformációs potenciállal rendelkező
infokommunikációs technika. A jó példák, bevált megoldások, stratégiai modellek, kész
oktatásfejlesztési programok egyszerű átvétele és az intézmény addigi működéséhez illesztése már
nem elegendő. Minden oktatási intézménynek saját jövőképet, oktatás-pedagógiai fejlesztési tervet és
ehhez illeszkedő informatikai fejlesztési programot kell kialakítania.
A szükséges fejlesztések háromcentrumú erőtérben, vonatkozási rendszerben helyezhetők el. Adva
van a tudásalapú gazdaság, az információs társadalom igényei a versenyképes gazdaságot működtető
és továbbfejlesztő humán erőforrásra. Az emberrel, az emberi megismeréssel foglalkozó tudományok,
a pedagógiai pszichológia gazdag új ismeretanyagot halmoztak fel az emberi személyiség
összetevőire, működésére, fejleszthetőségére vonatkozóan. Ezeknek nagy része a mindennapi
pedagógiai praxisba széles körben még nem épült be. Ahhoz, hogy ez megtörténhessen alapvető
szervezeti átalakításokra és módszertani megújulásra van szükség. Az információs és kommunikációs
eszközrendszer – amellett, hogy új kihívásokat jelent az oktatás számára – olyan eszközrendszert
bocsát a pedagógia rendelkezésére, amely jelentős hatékonyság növekedést eredményezhet a tanításés tanulás folyamatában.
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Az új lehetőségek összefoglaló neve ma az e-Learning. Az 1. ábra jól mutatja az új
infokommunikációs technikai és alternatív tanulási formák rendszerbe szervezett együttesében rejlő, a
hagyományos tanulást kiegészítő lehetőségeket.
Az e-Learning alkalmazásának típusai:
 Számítógéppel segített tanulás (Computer Based Learning): a tanulási folyamatnak a
számítógép-használat köré szervezését jelenti. Ez a korábbi oktatástechnológiai eszköztár
alkalmazásának (Technology Based Learning) legújabb változata, amelyben a multimediális,
interaktív számítógép jelenik meg középponti oktatási-tanulási médiumként.
 Webalapú oktatás (Web Based Learning): a világhálóba kapcsolt számítógépekkel megjelent
új lehetőség, új horizont. A hálózatba kapcsolt számítógép segítségével virtuálisan kiléphetünk a
konkrét tanulási környezetből. Az új dimenziót elsősorban a tanuláshoz gyakorlatilag tetszés
szerinti információmennyiséget biztosító adatbázisok hálózata és az elektronikus
telekommunikáció sokrétű, változatos lehetőségei jelentik.
 Távoktatás (Distance Learning): a hagyományos oktatás alternatívájaként jelenik meg, mint az
oktatás, a tanítás és a tanulás másképpen is elgondolható és megvalósítható formája. Új
paradigma, amely eltávolodást jelentett a korábbi társadalmi formációkban kialakult jelenléti
oktatás keretrendszerétől, és maga után vonja a tanárral, illetve a tanulóval szembeni
követelmények módosulását is (Komenczi, 2004).

1. ábra. Az e-Learning összetevői
Saját forrás, 2009
A lehetőségek tehát ismertek. A szükséges átalakulás igen komoly emberi és anyagi erőforrásokat
igényel. Erről egyszerűen nem szabad megfeledkezni, ha jelentős, tartós változást szeretnénk elérni a
pedagógiai innovációban. Az ezen a területen szükséges ráfordítások alulbecsülése a szükséges
fejlesztések legnagyobb akadálya lehet. Már többé-kevésbé tudjuk, hogy mit kellene tenni.
Problémánk nem a tudás, hanem a cselekvés hiánya (Komenczi, 2001).

Az e-Learning fejlődése és perspektívái
Az információs, tudásalapú társadalom egyik fontos jellemzője az ismeretek elsődlegessége,
meghatározó szerepe. A tudásalapú társadalomban az információhoz kapcsolódó valamennyi
tevékenység ipari mértéket ölt. A gazdaság jelentős szektora kizárólag az információ előállításával,
tárolásával, visszakeresésével, megszerzésével, továbbításával foglalkozik.
A tudományos fejlődés egyik fő összetevője az ismeretek generációk közötti továbbítása. A
rohamosan gyarapodó ismeretmennyiségek átadásának korlátai vannak, hiszen véges az az időtartam,
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melyet életünkből tanulással tudunk eltölteni. Ennek az időszaknak a határa egyre idősebb életkor felé
tolódik ki. Az információs társadalomban a graduális oktatási rendszer keretében átlagosan 16 év
folyamatos tanulásra van szükség az első felsőfokú alapvégzettség megszerzéséhez. Jelentős ütemben
nő az egységnyi tanulmányi idő alatt elsajátítandó ismeretek mennyisége, mely következtében a
tudásalapú társadalmak oktatási rendszereit egyszerre jellemzi az extenzív és az intenzív növekedés.
Az információs társadalomban élőket a tételes tanulás kényszere kisgyermekkoruktól kezdve aktív
munkavállalói korszakuk végéig elkíséri. Ezt a jelenséget élethosszig tartótanulásnak (life long
learning) nevezzük. Mivel a tudásalapú társadalmak egyik alappillérét a tudásátadás folyamata jelenti,
ezért e társadalmak életében kiemelt jelentősége van az oktatási rendszerek működésének, az oktatás
tartalmi és szervezeti kereteinek (Kőfalvi, 2006).

Az európai és magyar távoktatási és e-Learning politikák sajátosságai
Az e-Learning jelentőségének és benne rejlő lehetőségek felismerése Európában több mint egy
évtizedes múltra tekintenek vissza. Az 1990-es évek közepén indultak el azok az átfogó, európai
méretű kezdeményezések, amelyek az információs és kommunikációs technológiák oktatásba történő
bevonását célozták, alapot teremtve ezzel az e-Learning kibontakozásához, elterjedéséhez (Kőfalvi,
2006).
Az információs és kommunikációs technológiák oktatásban való elterjesztésének elképzeléseiből
átfogó európai e-Learning stratégia bontakozott ki, melyhez kapcsolódóan 2000 óta számos akcióterv,
projekt és együttműködési javaslat látott napvilágot.
Az európai e-Learning kezdeményezéseknek az e-Europe stratégia biztosított keretet és lendületet.
Az „e-Európa - információs társadalom mindenkinek” program legfőbb célja az európai információs
társdalom kialakulásának elősegítése, ezáltal pedig a gazdasági versenyképesség fokozása volt.
A modernizációt segítő fontos elem a távoktatás és az e-Learning tekintetében, hogy az elmúlt
évtizedet az erre irányuló politikák folyamatos integrálódása jellemezte. Az információs és
kommunikációs technológiák intenzív fejlődésének, az egész életen át tartó tanulás elve
megerősödésének és gyakorlattá válásának köszönhetően ezek a módszerek a korábbi szakmai és
intézményi elszigeteltségből egyre inkább a gazdasági és társadalmi politikák fősodrába kerültek. Így
fokozatosan sor került az önálló értékek és eszközrendszer kialakítására és érvényesítésére, a
szakterület önállósodására.
Az európai tapasztalatok alapján az e-Learning politikákat a következők jellemzik:
 akkor kerülnek kidolgozásra, amikor már működnek a spontán kezdeményezések,
 az első fázisban jellemzően infrastruktúra-fejlesztésekre kerül sor, majd
 a szakemberképzési, minőségbiztosítási, networking, információs projektek és
 a felhasználók által javasolt kezdeményezések szakasza következik, ezután
 a távoktatási politika elmozdul az oktatási innováció, gazdaságfejlesztés, iparfejlesztés irányába,
vagy ezekbe integrálódik, és idővel az oktatási, képzési rendszer bevett részévé válik.
Figyelemreméltó jelenség az európai országokban az e-Learning politikák „átvétele”: viszonylag
rövid időn belül több kormány alkalmazott hasonló módszereket, és számos esetben felhasználták a
korábban más országokban megvalósult fejlesztések tapasztalatait.
Jellegzetesen európai elemként említhetjük még az európai uniós távoktatási politikák következő
prioritásait:
 az esélyegyenlőség biztosítása, a technológia fejlődéséből adódó szociális kizáródás elkerülése
mint cél,
 az „európai dimenzió”, azaz a hozzáadott érték hangsúlyozása,
 a munkanélküliség leküzdésének előtérbe helyezése,
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 a módszertani megalapozottság fontossága, a tanulási folyamat kutatása, megismerése,
 a megvalósult fejlesztések folyamatos vizsgálata és elemzése (monitoring), a tapasztalatok
visszacsatolása, a minőség folyamatos elemzése és biztosítása.
Mindinkább teret nyer a felismerés, hogy az e-Learning inkább lassú fejlődésként, mint forradalmi
változásként valósul meg. Véleményem szerint az e-Learning alkalmazása bármely szervezet részére
egy hosszú folyamat, melynek lehetnek útvesztői. Az e-Learning fejlesztéseket folyamatosan
vizsgálni, elemezni kell, hogy megfelelő minőségű e-Learning alkalmazás valósuljon meg. A szakmai
tapasztalatok módszeres összegzésével, ugyanakkor egyre közelebb kerülünk ahhoz, hogy
elmondhassuk: elérkeztünk a konszolidált modellhez az e-Learningben (Radácsi – Benedek 2005).
Figyelemreméltó ugyanakkor az Európai Bizottságnak az a megállapítása, hogy a jelenlegi
tendencia szerint a figyelem kevésbé az „e”-re, inkább a tanulásra irányul az e-Learningben.
Az európai e-Learning fejlődése szempontjából fontos, hogy a kontinens hagyományosan, több
szempontból is meglehetősen tagolt: eltérőek a nyelvek, a szakképzési és oktatási rendszerek, sokféle
nemzeti tanterv és vizsgakövetelmény van használatban, nem szólva a gazdasági fejlettségben és a
nemzeti kultúrákban megnyilvánuló sokféleségről. Eltérő a piacok mérete is. Az európai e-Learning
piac fragmentált, és többségében fiatal, kezdő vállalkozások alkotják, néhány hagyományos céggel,
akiknek sikerül az átalakulás „e-vállalkozássá”. Mindezek miatt aligha beszélhetünk ma még európai
„e-learning-erőtérről”, a nemzeti piacok domináns szerepet játszanak. A piac harmonizálásának
folyamata lassabban halad, mint a kínálat globalizációja, ezért a szereplők az egyes nemzeti piacok
igényeire fókuszáló helyi vállalkozások, szervezetek. A nagy multinacionális szereplők számára aligha
gazdaságos a sokszínű, eltérő kultúrájú és relatív kis nemzetállamok tananyag fejlesztési piaca.
Az Európai Unió alapvető szabályozása, a Római Szerződés nem terjeszti ki a közösségi
kompetenciákat közvetlenül az oktatás területére. Ezeket a részleteket 1992-ben a Maastricht-i
szerződés említi először, annak hangsúlyozásával, hogy a tagállamok közötti együttműködést
támogatni kell ezen a területen is.
Az 1990-es évek második felétől fokozatosan került előtérbe az oktatási rendszerekre irányuló
kormányzati politikák harmonizálását célzó, nyitott koordinációs módszer alkalmazása az oktatás és a
képzés területén. Ennek főbb elemei, illetve lépései: a közös politikai célkitűzések megfogalmazása,
konkrét mérőszámok és mutatók hozzárendelése a célkitűzésekhez, nemzeti cselekvési tervek
kifejlesztése és a megvalósítás értékelése a közösség által.
Az Európai Unióban az e-Learning kezdetben csak kis mértékben volt jelen az oktatás napi
gyakorlatában, ugyanakkor a nemzeti politikai kezdeményezések az ezredforduló éveiben nagy
lendületet adtak ezeknek a fejlesztéseknek. Néhány év elteltével azonban úgy tűnik, hogy a helyzet
alapvetően megváltozott: az e-Learning egyre hangsúlyosabban jelenik meg a gyakorlatban, míg a
politikai dimenzióból úgyszólván eltűnt. Ehhez nagymértékben hozzájárult az is, hogy az oktatás
általában véve hátrébb szorult a nemzeti politikák preferencia-sorrendjében a gazdaság, a terrorizmus
elleni küzdelem stb. kérdései miatt, és számos EU tagországban a nemzeti össztermékből is csökkenő
mértékben részesül. Az elektronikus távoktatás európai fejlesztésében jelentős szerepet játszottak a
nagyléptékű, EU-s, illetve nemzeti hatáskörben megvalósított stratégiai programok.
Figyelmet érdemel az elemző kutatások, vizsgálatok által megerősített körülmény is, hogy a
kezdeményezések nagyobbrészt jellemzően felülről kezdeményezett és finanszírozott programok
keretében (top-down) valósultak meg. Ezek a politikai kezdeményezések számtalan projektet
eredményeztek, de az alulról jövő válasz (bottom-up) és a megvalósulás nem mindig találkozott az
eredeti nagy ívű elgondolásokkal.

e-Learning megoldások, modellek
Az e-Learning igen nagy és rohamosan növekedő szerepet játszik napjaink képzési rendszerében.
Az e-Learninget tekinthetjük a távoktatás egyik formájának is, azonban azt sajátos elemei, valamint
jelentősége és fejlődése miatt célszerű külön is megvizsgálni.
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A mai világban nehéz folyamatosan naprakésznek maradni és az újabb és újabb kihívásoknak
megfelelni. Ez csak úgy lehet, ha valaki folyamatosan képzi önmagát, ennek következtében a tudás,
azon belül is a naprakész ismeretanyag jelentősen felértékelődött. Ugyanakkor természetesen egyre
kevesebb idő és pénz jut ezekre a képzésekre, valamint gyorsabban és költségtakarékosabban kellene
kielégíteni a felmerülő igényeket.
A hagyományos tantermi képzés nem mindig ad kielégítő megoldást ezekre az igényekre, hiszen
nagyon nehéz megfelelő sebességben frissíteni a meglevő oktatási anyagokat, és sok az oktatásra
rakódó járulékos költség is: tanterembérlet, oktató díja, utaztatás, szállásköltség és nem utolsósorban a
hallgatók munkaidő-kiesése. Ezekre a problémákra adhat megoldást az e-Learning, amely korszerű
számítástechnikai eszközökkel támogatott oktatási formát jelent. Természetesen korántsem arról van
szó, hogy létrejön egy új oktatási forma, amely felvált minden eddigi módszert s gyorsan és
költségtakarékosan lefedi a felmerülő oktatási igényeket. Az e-Learning csak akkor lehet hatékony
eszköz, ha a jelenleg meglévő hagyományos tantermi oktatási formát és az e-Learninget ötvözve,
sikerül olyan optimális összhangot teremteni, ahol a sebesség és a költségtakarékosság nem
csökkenti az oktatás minőségét, s nem korlátozza az átadott tudás tartalmát. Nagyon sok olyan
oktatási terület létezik, ahol elengedhetetlen az oktató és a hallgatók közötti személyes kapcsolat.
Maga a távoktatás, mint módszer, nem új találmány; egyetemek, főiskolák nagyon régóta használják
ezt az oktatási formát. Az elektronikus távoktatás annyiban lép tovább, hogy a hallgatók
számítógépen, lokális számítógépes hálózaton vagy akár az interneten keresztül érik el a tananyagot,
számítógép segítségével tanulnak, és ezzel gyakorolják a megszerzett ismereteket. Ez a technológia
lehetővé teszi, hogy a hallgatók lehetőségeik és igényeik szerint saját maguk osszák be a tanulásra
szánt időt, ne kelljen elutazniuk a képzés helyszínére, ugyanakkor lehetőséget nyújt arra is, hogy a
hálózatokon keresztül a tanuló és az oktató személyesen is kapcsolatba léphessenek egymással.
(Nemes – Csilléry, 2006) A magyar felsőoktatás akkreditációs rendszere különös figyelmet szentel
ennek a technológiának, csak bizonyos feltételek mellett engedi a használatát (Aszalós, 2008).
Az e-Learning fogalmát többféle értelemben használják, magát az angol szót is többféleképpen
írják (e-learning, elearning, eLearning). Ez a legtágabb értelemben technológiával támogatott tanulás
(technology supported learning), számítógép segítségével történő tanulás. Ilyen értelemben jelentheti a
CD-ROM segítségével egyénileg történő tanulást is.
Mások elsősorban vagy kizárólag az internet vagy intranet alapú tanulást, a hálózaton szervezett és
folytatott oktatást értik rajta, így az informatikai technológiát hasznosító távoktatást is jelöli. Az
internet alapú képzés (Internet-based training), az online tanulás (online learning) kifejezések
használata mellett a kilencvenes évek második felétől, de különösen az ezredfordulótól mindinkább az
e-Learning kifejezés vált általánossá, felölelve az iskolarendszerű oktatás megújítását, a felsőoktatási
alkalmazást, a szakmai továbbképzések és az egyes egyén önképzésének új lehetőségeit.
Miközben mind többféle e-Learning termék és szolgáltatás jelent meg elsősorban az Egyesült
Államokban, majd világszerte, és valóságos e-Learning ipar van kialakulóban. Az Európai Unió eLearning kezdeményezése nyomán 2000 óta az oktatás és képzés új koncepcióját hordozza ez a
kifejezés, ez pedig az új alapkészségeket kifejlesztő és azokra építő, mindenki számára elérhetővé
váló, egész életen át tartó tanulás programja és lehetősége (Nemes – Csilléry, 2006).

Az e-Learning előnyei és hátrányai
Az e-Learning egyik előnyét az Internet elterjedése és a hozzáférők számának növekedése hozta.
Így lehetővé vált a tanulók számára, hogy tetszőleges időpontban a kívánt tananyaghoz
hozzáférhessenek. Azonban, ahol az internethez való hozzáférés korlátozott, ott ez az előny teljesen
elveszik. Ahol azonban az internet rendelkezésre áll, ott a tananyag szolgáltatók által lehetővé válik,
hogy mindig az legfrissebb tudásanyag, információ jusson el a hallgatókhoz. Arról nem is beszélve,
hogy egy elektronikus tananyag frissítése, aktualizálása jóval egyszerűbb, mint egy nyomtatott
tananyagé.
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Egy hagyományos oktatás (tantermi oktatás) interaktivitását elég nehéz reprodukálni az aszinkron
e-Learning oktatásban, de a mai LMS rendszerek lehetővé teszik a tananyag és a diák közötti
interakciót.
Megfelelően felépített e-Learning rendszer segítségével lehetővé válik minden a tananyaggal,
tanulóval kapcsolatos információ begyűjtése. A hatékony oktatáshoz kiválóan hozzájárulhat például
az, ha a rendszer rögzíti, hogy például melyik tesztkérdéssel időznek el a diákok a legtöbbet. Ezzel
felfedhető a tananyag rossz értelmezhetősége, nem egyértelműsége, vagy rossz magyarázatai.
Bizonyos statisztikákat elérhetővé tehetünk a diákok számára is, így számukra is kiderülhet melyik
tananyagrészt érdemes újra áttekintenie. A rendszerben rögzített adatok segítségével figyelemmel
kísérhető a hallgató fejlődése az oktatás során. Ebből kiderül a diák képessége, melynek megfelelően
személyre szabott feladatot adhatunk neki.
További előnyei az e-Learning alkalmazásának (Nagy, 2005):
 egyéni ütemezésű tanulási folyamat, rugalmasság, hozzáférhetőség, kényelem
 távoktatás esetén utazási költség-, idő- és egyéb megtakarítások
 nagymértékben testre szabható, egyéni tanulási stílus
 interaktív és multimédiában gazdag tanulási tartalmak
 tanulóközpontú tanulás, aktívabb részvétel a tanulási folyamatban
 könnyebb tartalomkezelés, egyszerűbb adatkezelés, a frissítés egyszerűsége
 a tartalom összekapcsolásának lehetősége más tanulási forrásokkal
 osztott könyvtárak használata, olcsó világméretű szolgáltatás
 integrált értékelés és tesztelési lehetőségek
 a tanulás eredményességét mérő módszerek változatossága
 a tanulás előrehaladásának ellenőrzése és értékelése a „befektetések várható megtérülése”
(Return on Investment = ROI) mérésével
 nagyobb tárolókapacitási megoldások több termékben.
A hátrányok között megemlíthető, hogy a kizárólag e-Learning technológiákat használó oktatás
személytelen. A tananyag elsajátítása közben általában nincs jelen sem az oktató, de a többi hallgató
sem. Ez a fajta jellemzője ezen oktatási formának az egyén személyiségétől függően pozitív, vagy
negatív is lehet. Aki szeret egy tananyagot önállóan feldolgozni annak mindenképpen előnyt jelent.
Azonban azok, akik hajlamosak arra, hogy lustálkodjanak, azoknak hátrány lehet, ha tanulás közben
nincs jelen egy oktató, vagy a többi hallgató, akik motiválhatják. Természetesen a multimédiás
alkalmazások segítségével létrehozott tananyagok megjelenésükben izgalmassá, figyelemfelkeltővé
válnak.
Hátrány lehet, ha a tananyag fejlesztőknek nincs tapasztalata az e-Learninges oktatásban. Így
jönnek létre a száraz, lényegi információk átadására képtelen tananyagok.
Az e-Learning alkalmazásának a fentiekben említett előnyei és hátrányai megmutatták, hogy ez az
oktatási mód sem alkalmazható minden esetben. Vannak olyan tudásanyagok, melyeket nem lehet
átadni, elsajátítani, az oktató személyes jelenléte, irányítása nélkül. Ebben az esetben az oktatási
folyamat egy részeként alkalmazható az e-Learning technológia. Így keveredik a hagyományos oktatás
az e-Learning módszerekkel, amit blended learningnek, vagyis vegyes oktatásnak hívunk.
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e-Learning megoldási formák
A fent definiált e-Learning gyakorlati megvalósításának módja több szempont alapján is
csoportosítható. Ezek egyike a megoldási formák szerinti különbségek figyelembevétele. Ezek közül
jelentőségük miatt kettőt kell kiemelni.
 CD-alapú e-Learning megoldások: a tananyagot a hallgatók CD-n kapják kézhez, amelyet a
saját gépükre telepítve elkezdhetik a tanulást.
 Hálózati alapú e-Learning megoldások: a tananyagot a hallgatók a hálózaton (intranet /
internet) keresztül egy központi szerverről érhetik el.
Mindkét megoldási esetben a tananyag, amit a hallgatónak el kell sajátítania, elektronikus
formában érhető el, a fő különbség csak az oktatás nyomon követésében van.
Míg az első esetben (CD) az oktatást koordináló szakembereknek nehéz naprakész információt
nyerni arról, hogy melyik hallgató meddig jutott a tananyagban, milyen eredménnyel vizsgázott le,
milyen kérdései voltak, addig a második esetben (hálózati) a tananyagot szolgáltató szerverről ezek az
adatok könnyen lehívhatók. Ennek fényében érthető, hogy a cégek, szervezetek nagy része a hálózati
alapú e-Learning megoldások mellett teszi le a voksot.
Maga az elektronikus tananyag azonban mindkét megoldási esetben nagy szereppel bír, ugyanis a
jó elektronikus tananyagoknak olyan sajátosságokkal kell rendelkezniük, amelyek nélkül az eLearning nem lehet hatékony.

Az e-Learning megjelenési formái
Az e-Learningnek két fajtája alakult ki: a szinkron és az aszinkronképzés. A szinkron képzésnél a
tanár és a tanuló egyidőben van jelen az oktatási folyamatban, a hallgató bármikor kérdést tehet fel az
oktatónak, amire azonnal választ kap. Hátránya ennek a képzésnek, az időbeli kötöttség. Az aszinkron
képzésnél a tanár és a tanuló időbeli és térbeli teljes elkülönülését tételezi fel, azaz a hallgató önállóan
és egyedül veszi át a leckét. (2. ábra)

2. ábra. A szinkron és aszinkron e-Learning értelmezése
Forrás: Geist et al., 2005 alapján saját szerkesztés
Egy másik felosztás alapja a tanulók részvételének jellege a tanulási folyamatban, amely szerint
megkülönböztetünk egyéni, saját ütemben történő tanulást (self-paced learning) és együttműködő
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tanulási módot (collaborative learning). Ez utóbbi feltételezi a tanulók egymással való kapcsolatát, és
a fentebb említett módon tovább bontható aszinkron és szinkron módokra. (Geist et al., 2005)

Elektronikus tananyagok
Az elektronikus tananyagot tanulási tartalomnak (learning content) nevezzük, melynek felépítése
logikailag és fizikailag is hierarchikus.
 Tananyagelem (asset): ez a tananyag legkisebb egysége, ami egy fájl, amely tartalmazhat
szöveget, képet, hangot, videót stb.
 Megosztható tartalomobjektum (Sharable Content Object, SCO): egy vagy több
tananyagelemből áll, az LCMS (Learning Content Management System, Oktatási tartalom
menedzselő rendszer) képes önállóan kezelni.
 Lecke (lesson): egy vagy több tartalomobjektumból épül föl, megfelel a hagyományos tankönyv
egy leckéjének vagy fejezetének. A több leckéből álló tananyagrészt modulnak nevezik.
 Kurzus (course): egy vagy több modul alkotja a kurzust. Egy kurzus megfelelhet tankönyvnek,
tantárgynak, vagy egy tanfolyamnak.
 Képzési program (curriculum): több, összetartozó kurzus alkotja, amely egy adott
végzettséghez vagy képesítéshez tartozó tanfolyamok összerendelését végzi.
A SCO-k jellegzetessége az, hogy a tananyagelem kommunikál a futtató rendszerrel, amíg azt egy
tanuló böngészi. Ez lehetőséget ad arra, hogy különböző tanulók számára máshogyan viselkedjen a
tananyagelem.
Az asset-ekből és a SCO-kból alkotott hierarchia a tananyag. Ezt a hierarchiát az IMS CP (Content
Packaging, Tananyag Tömörítés) szabvány által meghatározott manifest XML állományban lehet
összeállítani. A tananyag szerkezetét több elem alkotja. Egy elem lehet egy asset, SCO vagy több
újabb elemek szülője. Az IMS CP nemcsak az erőforrások hierarchiájának megadására használható,
hanem az erőforrások csomagolására és szállítására is. Gyakorlatilag egy ilyen tartalomcsomag egy
zip állomány, amelyben a manifest állomány írja le a benne található összes többi állomány szerepét.
A manifest állomány szerkezetét az IMS CP 1.1.4 verziójának XSD (XML Schema Definition)
állománya határozza meg a SCORM 2004 3rd Edition esetében.
Az e-Learning megoldások igen lényeges eleme maga az elektronikus tananyag. Nagyon sok
esetben úgy gondolják, hogy ha egy meglevő tantermi oktatáshoz tartozó tananyagot, könyvet
integrálnak egy keretrendszerbe, akkor máris készen van az elektronikus oktatási anyag. Azonban a
helyzet más, hiszen az e-Learning oktatás során sok esetben a tananyagnak „pótolnia” kell az oktatót
is: szinten kell tartani a hallgatók figyelmét, megfelelő időközönként vissza kell hivatkozni a tananyag
lényeges részeire, be kell iktatni elektronikus vizsgákat stb.
Ahhoz, hogy egy hagyományos tananyag jól tanulható elektronikus tananyag legyen, a fejlesztés
során a következő szempontokat is szem előtt kell tartani (Nemes – Csilléry, 2006):
 Jól felépített oktatási fázisok, melynek során a tananyag az alapvető információkat a hallgatók
elé tárja, végigvezeti őket mintapéldákon, gyakoroltat és számon kér.
 Megfelelően kidolgozott szerkezet segítségével a hallgatók világosan átlátják, hogy a tananyag
milyen lépésekben tartalmazza az elsajátítani kívánt tananyagot.
 Modulrendszerű kialakítás: Az oktatáshoz kapcsolódó tananyagok több modulra osztva
lehetővé teszik, hogy minden hallgatónak csak a számára szükséges modulokat kelljen
végigjárnia, melyek alapján a mindennapi munkája során felmerülő problémákat meg tudja
oldani.
 Elméleti magyarázatok: Fogalmak világos és tömör megfogalmazása szöveges ismertetőkkel,
és ha lehet, képernyőábrákkal kiegészítve.
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 Eljárások ismertetése: Fogalmakon alapuló műveletek részletes bemutatása. A művelet
végrehajtásához szükséges lépéssorozatok pontos leírása, bemutatása animációk, szimulációk
segítségével.
 Gyakorlatok: Az általános műveletvégzéseket gyakoroltatják tárgyorientált feladatok
elvégeztetésével. A gyakorlatok lépésenkénti megoldásával a hallgatók megtanulják, hogy az
előzőekben megszerzett tudást hogyan használhatják az új koncepciók elsajátítására. A
gyakorlati példák segítik a résztvevőket, hogy a példát mindennapos tapasztalataikkal
összevetve, összefüggéseket ismerjenek fel és következtetéseket vonjanak le. A folyamat
közben elsajátított ismeretek arra irányulnak, hogy képessé tegyék a hallgatókat arra, hogy az
oktatott eszközöket és tartalmi ismereteket mindennapos munkavégzésük során használni
tudják.
 Előzetes tudásfelmérés: Minden modul elején lehetőség van arra, hogy a tanuló az adott
témakörhöz tartozó tudásszintjét felmérjék. Az felmérés során megjelenő kérdésekre adott
válaszok alapján eldönthető, hogy az adott modult a hallgatónak el kell-e végeznie vagy sem.
 Vizsgák: Segítségükkel mérhető a tananyag elsajátításának mélysége. A teszt jellegű kérdések a
fogalmak elsajátítását, illetve az adott témakörökhöz kapcsolódó gyakorlati problémamegoldó
képességét mérik. A vizsga végrehajtása után a hallgató és az oktatást koordináló szakemberek
számára is láthatóvá válik, hogy probléma esetén kinek melyik oktatási modult kell átismételnie
a témakör mélyebb elsajátításához.
 Megfelelő szintű és mennyiségű multimédiás eszköz használata, melyek segítségével a
hallgatók figyelme szinten tartható, a különböző hallgatói típusok (vizuális, verbális típus)
kiszolgálhatók.
Fontos, hogy a tananyag írott formája mellett az információtárolás más formái is lehetővé váltak.
Az e-Learning megoldásai tehát a következő építőkövekből állnak:
 Infrastruktúra: Azon hardver- és szoftverelemek összessége, amelyek elérhetővé teszik az
elsajátítani kívánt ismeretanyagot.
 Tartalom: Az oktatás témakörét lefedő elektronikus tananyag. Azon ismeretanyagok
összessége, amelyet a hallgatók a kiépített infrastruktúrákon keresztül a szolgáltatások
segítségével elérhetnek. Megjelenését tekintve a formázott szöveges tananyagoktól, a kép- és
videó támogatással ellátott anyagokon keresztül egészen a bonyolult szimulációkat felvonultató
oktatási csomagokig terjedhet.
 Szolgáltatások: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha az infrastruktúra és az elektronikus
oktatási anyag összeállt, akkor kész is a komplett e-Learning megoldás. Azonban nem
feledkezhetünk meg olyan egyéb igényekről, mint képzési tervek összeállítása, kapcsolódás a
hagyományos tantermi oktatásokhoz, hallgatók által megszerzett tudás nyilvántartása, hallgatói
készségek-képességek menedzselése. Ezek mind-mind olyan kívánalmak, amelyeket egy eLearning megoldásnak tudnia kell kezelni.

Az e-Learning megoldások szereplői
A teljes körű megoldások működésük közben a hallgatón kívül igényelnek olyan résztvevőket is,
mint:
 Rendszergazdák – feladatuk az e-Learning infrastruktúra üzemeltetése, karbantartása
 Oktatási adminisztrátorok – oktatási tevékenység folyamatos nyomon követése, hallgatók
beiskolázása, képzési tervek összeállítása, új képzési igények megfogalmazása
 Oktatók – felmerülő hallgatói problémák, kérdések kezelése, tananyagok tartalmának
összeállítása, frissítése
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 Tananyagfejlesztők – tananyagok elektronikus oktatási anyaggá történő átalakítása,
karbantartása
Az e-Learning egyediségéből fakadóan a tananyagfejlesztő szakembereket kifejezetten erre a
területre kell oktatni. Az elektronikus tanulás/tanítás ugyanis sok vetületében jelentősen eltér a
hagyományos formáktól. Ezeket az eltéréseket tudatosan kezelni kell, a megoldások szereplőit
ezekre fel kell készíteni. Csak így érhető el, hogy az e-Learning ne csak egy kiegészítő lehetőség
legyen az oktatás és képzés területén, hanem egy önálló, hatékony eszköz lehessen a tudás
megszerzéséhez.
A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán (DE-GVK) az oktató tölti
be a tananyagfejlesztő szerepkört is, ami nagyban visszatartja az e-Learning alkalmazásunk fejlődését.
Ez kihat a kurzusok minőségére, az oktatói leterhelésre, és ebből következően az oktatás minőségére.

Keretrendszerek
Az e-Learning infokommunikációs megvalósulási környezetét keretrendszernek nevezzük. A
keretrendszer feladata, hogy technikai hátteret biztosítson:
 az e-tananyagok fejlesztéséhez, tárolásához, használatához, illetve
 a tanulmányi előmenetellel, a tanulókkal és a kurzusokkal kapcsolatos szervezési feladok
ellátásához.
Attól függően, hogy a keretrendszer elsősorban a tanítási-tanulási folyamat tartalmához vagy
adminisztratív irányításához kapcsolódó feladatokat lát el, megkülönböztetünk tananyagkezelő
(Oktatási tartalommenedzsment rendszer, Learning Content Management System, LCMS) és
tanulásszervező (Oktatásmenedzsment rendszer, Learning Management System, LMS)
keretrendszereket.
Amíg az LCMS fő feladata az elektronikus tananyagok előállítása és kezelése, addig az LMS főként
a képzési folyamatok automatizálásában, komplex képzések megszervezésében és lebonyolításában
vállal nagy szerepet.
Az LMS és LCMS rendszerek önállóan, egymástól függetlenül is működhetnek, de a magas szinten
szervezett e-Learning környezetben a két keretrendszer típus alkalmazása szerves együttműködésben
valósul meg. (3. ábra)
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3. ábra. Az e-Learning szereplői és egymáshoz fűződő kapcsolatuk
Forrás: INTERNET 1 alapján saját szerkesztés
Az LMS és az LCMS rendszerek is kliens-szerver architektúrájú hálózatokban működnek,
amelyekben a szerver által tárolt és szolgáltatott információkat és funkciókat a felhasználó saját
számítógépéről érheti el. (Kőfalvi, 2006)
Az LMS rendszerek olyan integrált rendszerek, amelyek az oktatásszervezéshez kapcsolódó
valamennyi adminisztratív és kommunikációs tevékenységet egységes IKT-platformon teszik
végrehajthatóvá, emellett pedig egy LCMS rendszerre támaszkodva biztosítják a tanulási tartalmak
szolgáltatását.
A magyarországi felsőoktatásban jelenleg az ETR (Egységes Tanulmányi Rendszer) és NEPTUN
rendszer a legelterjedtebb, melyek az intézményekben a kurzusok, oktatók és hallgatók adatait kezelik.
Ez a két LMS rendszer elsősorban a tanulásmenedzsment adminisztratív oldalát támogatja, nem
jellemző rájuk az LCMS megoldásokkal való együttműködés, és az e-Learning rendszerű tananyag
szolgáltatás. (KŐFALVI, 2006)

A Moodle keretrendszer működése, funkciói
A Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) egy nyílt forráskódú LMS
rendszer, ami megvalósítja a tanulási környezetet, lehetővé teszi a felhasználók azonosítását, és felelős
a tananyaghoz való hozzáférés szabályozásáért.
Ez az ingyenes, szabad forráskódú, intézményre és személyre szabható keretrendszer 1999-ben,
Ausztráliában született, és ma a legelterjedtebb LMS a világon. 197 országban több mint 35 ezer
regisztrált változatban működik, 15 millió feletti regisztrált felhasználóval. A valós felhasználói szám
ennél nagyobb, havonta átlagosan 40 ezer alkalommal töltik le a szoftvert. Jelenleg 74 nyelvi csomag
tölthető le.
A tananyagok elhelyezésére és elérésére, kurzusok szervezésére, tesztek készítésére kínál
lehetőséget, de ezen túl együttműködési lehetőséget, virtuális tanulási környezetet is biztosít. A
kurzusok résztvevői fórumokon és e-mail formájában is kommunikálhatnak egymással a tanulás
érdekében, tanulási eszközként felhasználva e módokat.
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A program hivatalos weboldala a http://www.moodle.org, ahonnan letölthetjük a legfrissebb
verziót, a nyelvi elemeket, és megismerhetjük a Moodle felhasználók széles táborát.
Szerepek és autentikáció
A Moodle telepítése böngészőn keresztül történik, folyamatosan kommunikálva a telepítővel. A
rendszerkövetelmények: Apache, MySQL, PHP környezet Windows vagy Linux-os környezetben,
illetve bármilyen böngésző. A rendszerben hatféle szerepű felhasználót hozhatunk létre, melyek
különböző jogosultságokkal rendelkeznek:
 Vendég – korlátozott jogokkal rendelkezik (akár le is tiltható), azonosítás nélküli felhasználó
 Tanuló – mindenkihez egyedi profil tartozik, amit az adott tanuló és az adminisztrátor kezelhet.
 Nem szerkesztő tanár – taníthatnak kurzusokat és osztályozhatnak tanulókat, de a
tevékenységeket nem módosíthatják
 Tanár – kurzusokhoz rendelhetünk tanárokat, akik egy kurzuson belül bármit megtehetnek,
ideértve a tevékenységek megváltoztatását és a tanulók osztályozását is.
 Kurzuskészítő – új kurzusokat hozhat létre, és azokban taníthat.
 Rendszergazda – bármit elvégezhet, és bárhová mehet a portálon.
A felhasználók létrehozása (autentikáció) több problémát felvet, mint például a hatalmas létszámok,
a hallgatók folyamatos cserélődése, a már egyébként is meglévő 2-3 (elektronikus tanulmányi
rendszer, könyvtári adatbázis, levelezési rendszer) nyilvántartási rendszerhez való illeszkedés
problémája. Ennek megoldására a rendszerben több lehetőségünk is van, amelyek nagyban
megkönnyítik a felhasználást.
A felhasználók nyilvántartási lehetőségei a Moodle-ben:
 Nincs hitelesítés. A felhasználók azonnal feliratkozhatnak, és érvényes felhasználói azonosítót
hozhatnak létre, külső jogosultság-ellenőrzés és e-mailen történő megerősítés nélkül.
 Kézzel létrehozott felhasználói azonosítók. Minden egyes felhasználó összes adatát kézzel
kell felvinnünk a rendszerbe.
 Önregisztráció e-mail alapján. Az e-mail visszaigazolása az alapértelmezett hitelesítési
eljárás. Amikor a felhasználó feliratkozik és új felhasználónevet, ill. jelszót választ, egy
visszaigazoló e-mailt kap a megadott e-mail címre. Az e-mail egy biztonságos ugrópontot
tartalmaz arra az oldalra, ahol a felhasználó visszaigazolhatja a feliratkozást. Ezután a
bejelentkezések csak a nevet és a jelszót ellenőrzik a Moodle adatbázisa alapján.
 Külső adatbázis használata. A Moodle képes átvenni egy külső adatbázisból a felhasználó
adatait. A módszer előnye, hogy amennyiben már rendelkezünk egy megfelelően feltöltött és jól
karbantartott felhasználói adatbázissal (például: ETR), akkor teljesen automatikusan és
ellenőrzött módon léptethetjük be a felhasználókat az e-Learning keretrendszerünkbe.
 Azonosítás egyéb hálózati szolgáltatások alapján. Sokféle protokoll (POP3, IMAP, stb.)
alapján képes átvenni az adatokat akár a Novell hálózatból, Windows-os vagy Linux-os
szerverektől.
Tananyagok
A Moodle-ban a tananyagok elhelyezése a képzési struktúra definiálásával kezdődik. A Moodle a
kurzus lebonyolítására vonatkozóan három kategóriát állít fel:
 A fórum formátumban a Moodle szerepe a képzésben résztvevők „laza” kapcsolattartására
szolgál, de a teljes tartalompaletta igénybe vehető.
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 A tematikus formátumban a tantárgyban meglévő témaköröknek önálló tartalmi modulokat
jelölhetünk ki.
 A heti formátumban hetekre bontva határozhatjuk meg a tartalmi modulokat.
A tananyag feltöltése során a tanárnak lehetősége van helyben elkészíteni az adott témához tartozó
tananyagelemeket. Készíthet külső HTML hivatkozásokat, illetve feltölthet állományokat. A
megfelelő címkék, azaz a tananyagelemek közötti összekötő szöveg elhelyezésével és a
tananyagelemek logikus elhelyezésével az egész órát kitöltő élvezetes, tanulói aktivitásra épülő
munkát lehet tervezni, akár differenciáltan is. A tanulói tevékenységek ezután már saját tempóban
folyhatnak, a tanár pedig ott segít, ahol erre szükség van.
A Moodle további nagy előnye, hogy nyomon követhető a tanulók aktivitása, valamint a
rendszerben készített interaktív feladatok megoldásának helyessége. Az interaktív feladatlapok
biztosítása fokozza a tanulók motivációját, tudják, hogy a Moodle rögzíti a teljesítményüket, szigorúan
betartatja az időkorlátokat. A diákok általában szeretnek megfelelni a követelményeknek, szívesen
tesztelik tudásukat akár többször is egy órán. Fontos számukra, hogy az elvégzett feladatok
helyességéről azonnal kapnak visszajelzést, ez pozitívan befolyásolja munkakedvüket és az egészséges
versenyszellemet is. (Lengyel, 2010)
Tevékenységek, források a kurzusban
A kurzus felépítése a tevékenységek és források hozzáadásával történik. A források statikus
tartalmat, mint például weboldalakat, szöveges dokumentumokat, hivatkozásokat, állományokat, a
tevékenységek pedig aktív tartalmat, fórumokat, teszteket, feladatokat jelentenek.
A forrás hozzáadása a 4. ábrán látható legördülő menüvel valósítható meg. Itt választható ki a
megfelelő forrás, amit a kurzusba szeretnek feltenni. A következő forrás típusok elérhetők:
 Címke: A hivatkozásokat címkék szerint is rendezheti. A kurzus tartalmában megjelenik egy
címke, ami a hivatkozás az adott helyre.
 Szöveges oldal: Egyszerű szöveges dokumentum hozzáadására szolgál.
 Weboldal: Egy weboldal létrehozása több formai lehetőséget ad, de HTML ismeretek
szükségesek hozzá.
 Kapcsolás állományhoz vagy honlaphoz: Itt hozhat létre kapcsolódást egy másik honlaphoz,
vagy a tananyaghoz, ha azt feltölti fájlban a Moodle szerverre.
 Könyvtár kijelzése: Ha több tananyagot kíván feltölteni a szerverre, azokat itt könyvtárakba
rendezheti. Ezáltal az egész mappa tartalmát mutathatja meg, és nem kell mindegyik fájlhoz
hivatkozást létrehoznia.

4. ábra. Források és tevékenységek a Moodle rendszerben
Forrás: INTERNET 3
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A források mellett a következő tevékenységek választhatók, melyek már aktív tartalmat jelentenek a
kurzusban:
 Chat: Egy web-alapú csevegést lehetővé tevő alkalmazás. Használata külső alkalmazás
telepítését nem igényli. A tanár beállíthatja a csevegés rendszerességét, időpontját, melyről a
hallgatók értesítést kapnak. A Moodle eltárolja az „elhangzottakat” így a csevegésből
kimaradók is felzárkózhatnak.
 Egyszerű választás: Az egyszerű választás segítségével a tanár gyors szavazásokat,
felméréseket rendezhet. Segítségével feleletválasztós kérdés tehető fel, illetve nyomon
követhetők, táblázatos formában megjeleníthetők a hallgatók válaszai. A tanár finoman
szabályozhatja azt is, hogy az egyének válaszai a hallgatók számára megjelenjenek-e.
 Feladat: Egy feladat során a tanár rögzítheti a pontos feladatkiírást, és a határidőt. A feladat
lehet offline, azaz bármilyen a rendszeren kívüli feladat. Ez esetben a tanár a határidő eljövetele
után értékelheti a rendszeren belül a tanulók munkáját, valamint osztályozhatja azt.
Amennyiben a feladat valamilyen fájl elkészítésével jár online feladatot is megadhatunk, ekkor
a Moodle képes fogadni a beadott fájlt, majd azt a tanár számára javítandóként felajánlani. A
feladatok értékelését a Moodle automatikusan e-mailben is elküldi a tanulóknak. Az adott
osztályzat bekerül a naplóba. A fájlok feltöltésénél képes kezelni az újratöltéseket,
korlátozhatjuk a fájl méretét, sőt megadhatjuk azt is hajlandók vagyunk-e fogadni a határidő
után késve beadott megoldásokat.
 Fórum: A Moodle-ban egymással párhuzamosan több fórumot is létrehozhatunk egy
tanfolyamon belül. A fórumok tetszőleges számú témát, és ahhoz hozzászólásokat
tartalmazhatnak. A fórum hozzászólásokat a feliratkozottak e-mailben is megkapják. Ez igen jól
ösztönzi a tanulókat arra, hogy maguk is hozzászóljanak. Speciális fórum a kurzus, illetve a
teljes weboldal hír fóruma. Erre minden érintett automatikusan felíratásra kerül, és beállítható,
hogy ezen fórumok hozzászólásai automatikusan megjelenjenek a nyitó képernyőn. A fórumok
definiálásakor megadható, hogy a tanulók hozzászólhatnak-e az adott fórumhoz, nyithatnak-e új
témát, kívánjuk-e értékelni a hozzászólásaikat, illetve értékelhetik-e egymás hozzászólásait.
Definiálható olyan fórum is, ahol minden hallgató 1 témát köteles megadni, a tanár a téma
moderálását értékelheti.
 Kérdőív: A Moodle tartalmaz pár beépített kérdőívet, melyek az eredeti kutatási témához lettek
kidolgozva. Ezek egyszerű felvitelére szolgál a felmérés típus.
 Műhely: A műhely egyfajta csoporttársi értékelő tevékenység, melyhez rendkívül sok opció
tartozik. Lehetővé teszi a résztvevők számára egymás projektjének és mintaprojekteknek egy
sor különféle módon való értékelését. Emellett többféleképpen koordinálja ezen értékelések
összegyűjtését és szétosztását.
 Teszt: Ezzel a modullal a tanár teszteket tervezhet és adhat ki, melyek lehetnek feleletválasztós,
igaz-hamis, valamint kiegészítő kérdések. A tesztek lehetővé tehetik a többszöri próbálkozást.
Minden egyes próbálkozás automatikusan pontozódik, a tanár pedig eldönti, hogy kíván-e
visszajelzést adni, vagy inkább a helyes válaszok megjelenítése mellett dönt. A modulnak részét
képezik a pontozási eszközök. A következő kérdéstípusokból lehet választani: feleletválasztós,
igaz/hamis, számjegyes, esszé, stb.
Ezek a kérdések egy kategorizált adatbázisban kapnak helyet, és lehetőség van kurzuson belüli
újbóli felhasználásukra, vagy akár kurzusok közötti kiaknázásukra.

Web 2.0-ás technológiák alkalmazása a Moodle-ben
A web 2.0 (vagy webkettő) kifejezés olyan internetes szolgáltatások gyűjtőneve, amelyek
elsősorban a közösségre épülnek, azaz a felhasználók közösen készítik a tartalmat vagy megosztják
egymás információit. Ellentétben a korábbi szolgáltatásokkal, amelyeknél a tartalmat a szolgáltatást
nyújtó fél biztosította (például a portáloknál), webkettes szolgáltatásoknál a szerver gazdája csak a
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keretrendszert biztosítja, a tartalmat maguk a felhasználók töltik fel, hozzák létre, osztják meg vagy
véleményezik. A felhasználók jellemzően kommunikálnak egymással, és kapcsolatokat alakítanak ki
egymás között. (INTERNET 2)
Az ezredforduló újradefiniálta az internet szerepét. A 90-es évek felhasználója a web-re elsősorban,
mint információ-lelőhelyre tekintett; az internet kollaborációs lehetőségei rejtve maradtak. A
kommunikációs eszközök rendszerint kimerültek az e-mail, esetleg IRC használatában. Az új
generáció számára a Web a kommunikációról, kooperációról, önkifejezésről szól.
A változás első jelei közé tartozott a LiveJournal website megjelenése, valamint a Friendster
szociális hálótérkép növekvő népszerűsége. A szociális hálózatokra épülő szolgáltatások egész hada
jelent meg rövid idő alatt: Tribe, LinkedIn, Google Orkut, Flickr, del.icio.us, Diigo, Facebook,
Twitter.
Az új típusú Web megkapta a Web kettő pont nulla nevet, és rövid időn belül egy új mozgalom
kibontakozásának lehettünk tanúi. A dokumentum alapú Web információ alapúvá lett. A felhasználók
többé már nem a régi információforrás után kutatnak, inkább azokat az eszközöket keresik, melyek a
saját igényeiknek megfelelően képesek az információkat egységes egésszé szervezni (Macmanus Porter, 2005).
A szociális forradalom folyamán a web, mely az információ közvetítése köré épült, platformmá
változik, mely pedig a tartalom létrehozásának, megosztásának, újraszervezésének és disztribúciójának
közegét valósítja meg. A lokalizációs modell hálózatalapúvá alakul.
Semmi nem illusztrálja mindezt jobban, mint a blogolás szférája. Néhány év alatt a blog a különc
weboldalaktól a széles körben elterjedt tartalom-előállító eszközök termékévé lett (Blogger,
WordPress). Az RSS révén a blogok egymással állandó kapcsolatban állnak; ezen egyszerű XML
formátum lehetővé teszi a bloggerek számára, hogy tartalmaikat széles körben eljuttassák olvasóikhoz.
Az online közösségek létrehozása rendkívül egyszerűvé vált az olyan eszközök használata révén,
mint a Plone és Drupal. Jimmy Wales a Wiki kollaborációs technika felhasználásával valóságos
mozgalmat hozott létre Wikipedia címszó alatt. A hanganyagok RSS-sel való kombinálásával létrejött
a podcasting, egy rendkívül gyorsan terjedő jelenség, mely valósággal reformálja a rádióról alkotott
elképzeléseinket. (Kulcsár, 2008)
Mindezen technológiai újítások ellenére azt kell látnunk, hogy a Web 2.0 elsősorban nem
technológiai, hanem szemléletbeli változást jelent. A kettő pont nullás változások végigsöpörnek az
iparág teljes spektrumán, és ez alól az oktatás sem képez kivételt.
A Moodle Wiki modul
Az első wiki rendszert Ward Cunningham készítette 1995-ben. A rendszer a hawaii reptéren
közlekedő buszokról kapta a nevét, amelyet a helyiek wikiwiki-nek neveznek. Wikiwiki hawaiak
nyelvén annyit jelent: gyors. Az eredeti Wikiwiki elnevezés mára Wikire rövidült.
Mára számos „Wiki engine” (Wiki motor) elérhető (pl.:UserModWiki, TWiki, MoinMoin, PmWiki,
ErfurtWiki, MediaWiki). Ezek a wikik vagy önálló webszolgáltatásként működtethetők, vagy
beépülnek valamilyen tartalomkezelő rendszerbe.
A Wiki lehetővé teszi olyan interneten elérhető dokumentumok kezelését, amelyeket egymással
közreműködő emberek tudnak létrehozni és fejleszteni. Az új tartalom létrehozását, illetve a meglévő
szerkesztését, általában senki nem ellenőrzi, és a legtöbb Wiki vagy mindenki számára nyitott és
szabadon szerkeszthető. Természetesen vannak zárt Wiki közösségek is, ahol a tartalom
szerkesztéséhez regisztráció szükséges.
A Wikiben szerkesztett dokumentumok html lapként jelennek meg és wikilapoknak nevezzük őket.
Mivel a wikilapokat bárki szerkesztheti, ezért fennáll a veszélye, hogy a meglévő tartalmat valaki
kitörli, vagy valótlan állításokkal felülírja, ezért a Wikiben alapértelmezett szolgáltatás a lapok korábbi
állapotának visszaállítása. Amennyiben a rendszer gazdája „vandalizmusra” utaló jeleket talál egy
kattintással egyszerűen visszaállítja az utolsó korrekt állapotot.
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Az eredeti Wikiben más wiki lapra hivatkozásokat az úgynevezett Teve Kezdőbetűkkel
(CamelCase) lehetett készíteni: minden szó, ami nagy kezdőbetűvel kezdődik és legalább még egy
nagybetűt tartalmaz az automatikusan hivatkozás lett a szóval megegyező nevű wiki lapra. A wiki
lapok formázását eredetileg speciális Wiki jelölésekkel oldották meg, de ma már jellemzően
WYSIWYG (What You See Is What You Get, amit látsz, azt kapod) szerkesztőket találunk a
Wikikben.
A weben fellelhető legismertebb Wiki a Wikipedia (http://wikipedia.org) webes enciklopédia,
amely számos nyelven köztük magyarul (http://hu.wikipedia.org) is elérhető. Az eredeti Wikipedia
2001 óta működik és az angol nyelvű változata már több mint 500 000 szócikket tartalmaz.
A Moodle az ErfurtWiki-t implementálta, amely képes együttműködni a Moodle által biztosított
szoftverkörnyezettel: Szabályozhatók a lapszerkesztési jogosultságok (oktatók/hallgatók/csoportok
által szerkeszthető wikik).
A Wikit használhatjuk egy adott tudományterület tudásának összegyűjtésére. Oktatóként kézben
tarthatjuk a tartalom szerkesztését, de akár kiadhatjuk feladatként a hallgatóinknak. Természetesen
érdemes rendszeresen kontrollálni a wikilapok tartalmát.
Ennek a módszernek óriási előnye, hogy az Wikiben megjelenő szócikkek automatikusan linkként
fognap viselkedni a tananyagokban, így ha valaki egy sémára ismeretlen fogalommal találkozik egy
kattintással elolvashatja a fogalomhoz tartozó wikilapot (Vágvölgyi - Papp, 2005).
RSS
Egy rövidítés, amelynek feloldása egyáltalán nem egyértelmű (Really Simple Syndication vagy
Rich Site Summary vagy RDF Site Summary), bár lényegében ugyanazt a szolgáltatást takarja. Egy
olyan XML-en alapuló technológiáról van szó, amely lehetővé teszi, hogy egy weboldal tartalmát,
híreit, változásait megosszuk másokkal, anélkül, hogy folyamatosan meg kellene látogatniuk az oldalt.
A változások automatikusan nyomonkövethetők egy másik weblap felületéről vagy egy RSS hírolvasó
program segítségével. Az RSS alapötlete a Netscape fejlesztőitől származik és az eredeti elnevezése
Rich Site Summary (RSS 0.9x és 2.0 verziók) volt. A szabvány egy RDF alapokra történő
átdolgozását (RSS 1.0) szokták RDF Site Summary-ként emlegetni. A mostanában használatos Really
Simple Syndication elnevezést Dave Winer ragasztotta rá a szabványra és ezen az összefoglaló néven
szokták emlegetni az összesen 9 különböző verzióban létező RSS specifikációt. Napjainkban a 0.92 és
a 2.0 változatot használják legtöbben, bár ez a felhasználó számára mellékes, hiszen a korszerű RSS
hírolvasók megbirkóznak a különböző verziókkal. Létezik még egy az RSS-sel rokon technológia az
ATOM, amely szintén XMLalapokon nyugszik és az RSS hírolvasók többsége ezt is támogatja.
Néhány böngésző eleve tartalmaz RSS olvasó modult (pl.: Opera, Safari), másokhoz beépülő
modulként letölthető ilyen alkalmazás (pl: a Firefox böngészőhöz több különböző RSS olvasó
kiterjesztés is elérhető). Néhány levelezőkliens szintén tartalmaz ilyen funkciókat (pl.: a Thunderbird
levelező és hírolvasó szoftver). Végül lehetőségünk van célirányosan erre a célra kifejlesztett
szoftverek használatára (pl.: FeedReader, KlipFolio, Sharpreader)
Az RSS igazi térhódítása az elmúlt hónapokban a blog-ok (weblog) számának jelentős
növekedésével kezdődött meg. Tehát nem csak kedvenc híroldalainkat, hanem a számunkra érdekes
blogok tartalmának változását is nyomon követhetjük a segítségével. Ezek mellet az oktatási
folyamatban is fontos szerepet tölthet be ez a technológia (Vágvölgyi - Papp, 2005).

A Moodle rendszer használata a magyar agrár-felsőoktatásban
Információim szerint a hazai agrár-felsőoktatásban igen elterjedt az e-learning technológia
használata és több intézmény döntött a Moodle keretrendszer alkalmazása mellett. Ezek közül a
következő alkalmazásokat tartom fontosnak megemlíteni:
 A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdaságtudományi Kara a Moodle e-leaning rendszert
használja, mely keretrendszeren belül több kurzus is található az Ökonómiai ismeretek,
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 Szent István Egyetem e-learning portálja szintén a Moodle rendszeren alapul. Itt található a
Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar kurzusai, többek között állatélettan,
termelésélettan, környezetélettan. (http://elearning.szie.hu/course/category.php?id=7).
 Ugyanúgy a Moodle rendszert használja a Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kara
A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán a Moodle keretrendszert
(http://nodes.agr.unideb.hu/moodle) közel egy éves tesztelést, tapasztalatszerzési és

próbaüzemelési időszakot követően 2007 novemberében vezettük be. Az elmúlt két és fél év
során szerzett alkalmazási tapasztalatok azt mutatják, hogy mind az órai munkához, mind az
otthoni felkészüléshez jelentős támogatást tudunk nyújtani az oktatáspedagógiailag korrekten
létrehozott és feltöltött anyagokkal. Ehhez szorosan kapcsolódik az elektronikus
tananyagfejlesztés, mely az uniós HEFOP pályázati projekt keretein belül oktatóink
részvételével több tantárgy esetében már részben megvalósult.
Nagy hangsúlyt fektetünk a rendszer számonkérésre történő használatára, mely tesztek, illetve
feladatok alkalmazásával történik. A Moodle-ban számos tesztkérdés típus között válogathatunk,
ennek megfelelően színes, változatos teszteket hozhatunk létre.
A kari oktatók részére szervezett kurzusokon ismertetjük a rendszer működését, használhatóságát
és mutatjuk be a rendszerben rejlő lehetőségeket. A minden szemeszterben meghirdetésre kerülő
kurzus célja, hogy szakmai támogatásunkkal a kar többi tanszéke is használja az oktatási folyamatban
a Moodle-t, mellyel színesebbé és hatékonyabbá tehetjük a kar képzéseit.
A rendszert az agrármérnöki, AIFSZ, BSc, MSc, PhD, Erasmus képzésekben, illetve külföldön
(Románia) folyó képzésben is használjuk. Tanszékünk emellett ECDL képzésben és a NODES
Projektben is kihasználja a keretrendszer funkcióit.
Miután a kari rendszer használatát kiterjesztettük a teljes Agrártudományi Centrumra 26 szakon
közel 100 oktató 170 kurzussal és több mint 3000 hallgató csatlakozik az e-learning alapú oktatási
folyamatba. A legtöbb kurzus az 5 új típusú alapszakon (Pénzügy és számvitel, Kereskedelem és
marketing, Turizmus-vendéglátás, Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök, Informatikus és
szakigazgatási agrármérnök) található.
A Moodle portál látogatottsági statisztikáját a Google Analytics szolgáltatással készítem. Ennek
segítségével mindig naprakész, pontos információt kapok arról, hányan, honnan, milyen böngészővel,
stb. használják a rendszert, mennyi időt töltenek a rendszerben. Az 5. ábra a 2009. december 14. –
2010. március 31. időszak Moodle használatát mutatja (Lengyel, 2010).
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5. ábra. A DE-GVK Moodle rendszerének látogatottsági statisztikája
Forrás: Google Analytics
Ebbe az időszakba bele tartozik egy vizsgaidőszak, egy félévkezdés és a 2009/2010-es tanév II.
félévének egy jelentős hányada. Az ábrán megfigyelhető, hogy a helyi maximumok hétfői napra
esnek, vagyis ez az a nap, amikor a legtöbb látogatója van a rendszernek, ami hétvégére fokozatosan
csökken.

Integrált e-Learning portál fejlesztése és alkalmazási tapasztalatai
Mint sok más felsőoktatási intézmény, mi is bevezettük DE-GVK-n 2007-ben a Moodle LMS
rendszert. A kar vezetőivel felismertük azt a tényt, hogy be kell vinni a modern technológiákat az
oktatásba, melyet a Moodle rendszerrel valósítottunk meg.
Később meg kellett állapítanunk azt a tényt is, hogy bár a Moodle minden funkciójával biztosítja az
online tanulás, tanítás folyamatát, de nem segíti a multimédiás, interaktív források létrehozását,
melyek fontos elemei az e-Learningnek. (ROSENBERG, 2001)
Az Moodle LMS és az e-Learning adta lehetőségek alapján létrehoztam egy 4-szintű e-Learning
modellt. Ez a modell megmutatja és kifejezi az e-Learning alkalmazásának kiteljesülését, egésszé
válását, minden előnyének kihasználását és ennek a folyamatnak a felépülését a DE-AGTC Moodle
oktatási rendszerben. Ez a modell jól mutatja, hogy a DE-AGTC e-Learning alkalmazása ma melyik
szinten tart és mely szinteket kell még teljesíteni ahhoz, hogy a teljes modell minden szintjével együtt
megfelelően támogassa, működtesse a DE-AGTC e-Learning tevékenységét.
A 4 szintű e-Learning modell (6. ábra):
1. szint: Információs adattár - ez egy olyan Moodle rendszer, ami csak elektronikus
dokumentumokat tartalmaz, mint a kurzusok dokumentumai, tananyagai, PowerPoint
bemutatói. Ez a belépő szintű funkcionalitása a DE-AGK Moodle rendszerének
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2. szint: Online gyakorlat – feleletválasztós, igaz/hamis, párosító, rövid válaszos és más
típusú kérdések létrehozása és ezek megválaszolása, kiértékelése mind támogatott a
Moodle-ben a Kérdésbank, valamint a Teszt tevékenység, mint eszköz használatával.
3. szint: Kommunikáció
a. Egyirányú kommunikáció – ezen a szinten a Moodle-t arra használjuk, hogy
üzeneteket küldjünk a hallgatóknak. Ez vagy e-mail küldésével, vagy Moodle oldal
blokkjának használatával valósul meg.
b. Kétirányú kommunikáció – olyan eszközök használatával, mint a chat vagy fórum,
a Moodle lehetővé teszi a diák-tanár, vagy csoporton belüli kommunikációt,
elősegítve a csoportmunkát, vagy az online oktatói segítség igénybevételét. Kép és
szöveges információkat lehet megosztani, akár zárt csoporton belül is.
4. szint: Learning Objects – a tananyag elemek (LOs) az e-Learning használatának végső
pontjai. Ezekből az elemekből építhető fel egy e-tananyag. A tananyagelemek sokfélék
lehetnek. Az interaktív, multimédiás tananyagelemek létrehozására a Moodle nem
alkalmas, ezért létrehozására más alkalmazást kell használni. Viszont az elkészült LO-k
beépíthetők a Moodle kurzus tananyagaiba, melyre két módszer is van. Az egyik, hogy csak
egyszerűen feltöltjük a tananyagelemet, mint fájlt a rendszerbe, a másik pedig, hogy
hivatkozunk rá a Moodle rendszerből (más rendszerben, szerveren elhelyezett
tananyagelem esetén).

6. ábra. Az 4 szintű e-Learning modell
Saját forrás, 2010
Kezdeti célunk a Moodle LMS bevezetésével az 1. szint elérése volt. Ezt egy tutori képzéssel
támogattuk, melynek célja az volt, hogy létrehozzuk azt a tutori csapatot az oktatókból, akik az 1.
szinten tudják alkalmazni az e-Learninget.
Közel egy éves tesztelést, tapasztalatszerzést és próbaüzemelési időszakot követően 2008
januárjában került sor a tutori képzésekre. Először egy összoktatói értekezlet keretében január 21-én
került sor a rendszer bemutatására. Ezután több alkalommal tartottunk géptermi, gyakorlati oktatást,
hogy felkészítsük az oktatókat az 1. szintű tutori szerepre.
Az 1. szint elérése hamar teljesült. Ehhez meg kell jegyezzem, hogy nem minden oktató látja a
Moodle rendszerben rejlő lehetőséget, így ők nem használják aktívan a rendszert, de az aktív tutorok
rendszerbeli tevékenységeiket megfigyelve a belépő szintű funkcionalitása a DE-GVK Moodle
rendszerének egy év alatt teljesült.
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A szinteket nem lehet élesen elkülöníteni egymástól - az oktatók eltérő aktivitása ezt nem teszi
lehetővé – így a 2. szint már magvalósultnak tekinthető. A modell 3. szintje következhet, melynek
beteljesülése nagyban hozzájárul az e-Learning alkalmazásának sikerességéhez. A kommunikáció
alapvető funkció az e-Learningben, mely nélkül a tanulás nem lehet eredményes. Üzenetek küldésére
már több tutor is használja a rendszer, de a csoportos kommunikációs platformok, mint pl. a fórum,
még nem kapott kitüntető szerepet. Ennek oka, egyrészt a hagyományos oktatási forma
alkalmazásában rejlik, másrészt még nem alakultak ki azok a szokások, melyek az e-Learning
hatékony eszközeit használja.
Az igazi kihívás a 4. szint elérése. Az elkövetkező pár évben a tananyag elemből való kurzus
építkezést fogjuk támogatni. A tananyag elemek alkalmazása nagy előrelépést jelent, hiszen a
tananyag elemek megoszthatók és újra felhasználhatók.
A Moodle rendszeres és kiterjesztett használata következtében megnőtt az igény a géptermi
Moodle teszteken alapuló hallgatói számonkérésekre. A géptermek tanórai kihasználása mellett
biztosítanunk kellett a Moodle számonkérések kiszolgálását is. Így jött létre 2009 nyarán a Debreceni
Egyetem Agrár- és Műszaki Tudományok Centrumának e-Learning portálja (4. ábra). Nevéből
következik, hogy ez már nem egy kari, hanem centrum szintű portál, melyen keresztül a Moodle
mellett elérhető egy online teremfoglaló rendszer, mely teljes mértékben lefedi a teremfoglalás
menetét. Ezt a rendszert is a Moodle accountokkal lehet elérni, de csak oktatói jogkörrel rendelkező
felhasználók férhetnek hozzá. Ezt úgy valósítottuk meg, hogy a teremfoglaló rendszer a Moodle
adatbázisát használja. Jövőbeni terveink között szerepel a Neptun rendszerrel történő integrálás is.
Ennek eredményeként majd Neptun azonosítókkal lehet használni mind a Moodle, mind a
teremfoglaló rendszert.

7. ábra. A DE-AMTC e-Learning portáljának belépési felülete
Forrás: INTERNET 4

Teremfoglaló rendszer Moodle pluginjának fejlesztése
Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában a Gazdasági- és
Agrárinformatika Tanszéken található az a hét számítógépterem, melyekben a számítógéppel
támogatott órák java része zajlik. A Moodle rendszer folyamatos bevezetése az elmúlt években a
hallgatói számonkérések egyre nagyobb számú elektronizálását vonta maga után.
Egyre több oktató dönt amellett, hogy a Moodle rendszer használatán keresztül bizonyosodik meg a
hallgatók tudásáról, tesztek, beszámolók, feladatok formájában. Ez ahhoz a vezetett, hogy biztosítani
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kellet az oktatók számára olyan géptermeket, melyek, mind infrastruktúrájukban, mind időtartamban
alkalmasak ennek támogatására.
A számítógéptermekben szorgalmi időszakban tantermi órát tartunk, melyek beosztását egy Excel
táblázat segítségével tartottuk nyilván. Ezt a nyilvántartást használva foglaltuk le az oktatói
igényeknek megfelelően a termeket az elektronikus számonkérésekhez is. Ez a módszer nem bizonyult
a legjobb megoldásnak, mert a következő problémák merültek fel:


a kért foglalás nem lett felvezetve az Excel táblába,



kettős foglalás ugyanarra az időpontra és teremre,



az oktató elfelejtette mikorra és melyik termet foglalta.

A problémák sora szükségessé tette egy olyan alkalmazás fejlesztését, amelyben online követni
lehet a termek foglaltságát. Fejlesztőként találkoztam olyan rendszerekkel és olyan modulokkal,
melyek egyes részei megfeleltek volna a ezen problémák kiküszöbölésére, de voltak benne
hiányosságok, így teljes mértékben nem tudták a szükségleteinket kielégíteni. Így felmerült fel a saját
fejlesztés lehetősége.
A fejlesztés célja az volt, hogy egy olyan online teremfoglalási alkalmazást készítsünk, ami a
Moodle e-Learning rendszer adatbázisát használja Ezen túl felhasználóbarát legyen, vagyis a
centrumban dolgozók, oktatók és kutatók könnyen és egyszerűen tudják követni a termek foglaltságát
és nehézségek nélkül tudjanak termet foglalni.
Az 5. ábra is mutatja, hogy az alkalmazásnak négy funkciója van, melyek közül kétféle felhasználó
választhat. Az oktatónak joga van termeket lefoglalni, de csak azokat, amelyek még szabadok. Joga
van továbbá a törlésre és a módosításra, de ez szigorúan csak a saját foglalásaira érvényesek, más
felhasználók által foglalt termek szerkesztéséhez nem tud hozzáférni.

8. ábra. A teremfoglaló rendszer Use-Case diagramja
Saját forrás, 2010
A másik felhasználó az adminisztrátor, akinek mindenhez joga van a rendszerben. Rendelkezik
azokkal a jogokkal, amivel az oktató: teremfoglalás, törlés és módosítás, de nem csak saját foglalásait
tudja végrehajtani, hanem bárkinek a nevében tud termet foglalni, törölni és módosítani, vagyis ő tartja
karban az egész rendszert. Ha esetleg valamilyen változtatásra van szükség (például: teremcserére
lenne szükség a terem befogadó képesség miatt), akkor az adminisztrátor bele tud avatkozni a termek
foglalásába.
A rendszer funkciói után az adatbázis megtervezése volt az első lépes. Ezt a folyamatot két részre
választottam, egy elméleti tervezésre és egy fizikai leképzésre, megvalósításra. Át kellett gondolnom,
hogy milyen adatokat fogok tárolni az adatbázisban és ezek az adatok hogyan fognak kapcsolódni
egymáshoz. Mivel az alkalmazás nagy részben a Moodle adatait használja, így csak néhány adattáblát
kellett elkészíteni a rendszerhez. A Moodle adatbázisa 207 táblából áll, ezekből a táblákból kellett
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megtalálni azokat a táblákat, amelyekre az online teremfoglalási rendszernek szüksége van. A
megtervezett adatmodell vizsgálata következett, hogy a séma megfelel-e az elvárt követelményeknek
és következhet-e a fizikai megvalósítás. A fizikai tervezés során inkább arra fektettem a hangsúlyt,
hogy a logikai szerkezet mennyire felel meg a hatékony végrehajtás feltételeinek. Mind a két rendszer
tábláinak elsődleges kulcsa mindig „id” névvel vannak jelölve. A teremfoglaló plugin és a Moodle
rendszer adatmodellje (6. ábra).

9. ábra. A teremfoglaló plugin adatmodellje
Saját forrás, 2010
Az adatmodell összesen hét darab táblát tartalmaz, amelyből három tábla a teremfoglaló rendszer
táblái, a fennmaradó négy tábla pedig a Moodle rendszer adatbázisának egy része.
A Moodle funkciói egy részét blokkokból érhetjük el. Ezek a blokkok szolgáltatnak nekünk
információkat. Az általam fejlesztett plugin a Moodle-ban egy olyan blokk, amely képes megjeleníteni
a termek foglaltságát.

10. ábra. Online teremfoglaló blokk a Moodle rendszerben
Forrás: INTERNET 3
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Mint a 7. ábra is mutatja, a blokkban az aktuális napi teremfoglalás látható, hasonlóan az online
rendszerhez. A Moodle rendszerben a felhasználó nem tud közvetlenül termet foglalni, csak a foglalási
listát látja. Ha használni szeretné a teremfoglaló alkalmazást, akkor a megfelelő linkre kattintva jut el
az online teremfoglaló rendszerhez, amit a moodle account-jával, külön bejelentkezés nélkül
használhatja. Ennek az alkalmazásnak a segítségével, a felhasználók napi szinten követni tudják
mások és saját maguk által foglalt termeket.

Jövőbeni kutatási irányok
A DE-GVK-n a következő években az egyik nagy feladat a 4 szintű e-Learning modell 4.
szintjének teljesítése, ennek megfelelően a tananyag elemből való kurzus építkezés támogatása. A
tananyag elemek alkalmazása nagy előrelépést jelent, hiszen a tananyag elemek megoszthatók és újra
felhasználhatók. Ezt szeretnénk támogatni a tananyagelem tárral, melynek prototípusán dolgozunk.
Másik nagy előrelépést jelenthet, hogy ajánlást adunk a Kar e-Learning stratégiájára, nagy hangsúlyt
fektetve a minőségfejlesztésre. Mivel egy e-Learning rendszernek összetett követelménynek kell
megfelelnie ezért egy olyan szempontrendszert dolgozunk, amely tartalmazza az objektivitás,
érvényesség, megbízhatóság, teljesség és rugalmasság, kvantitatív értékelhetőség elemeket is.
Az e-Learning folyamatos támogatásához szakmai előrelépésre is szükség van, mely érdekében
részt kell vegyünk a különböző e-Learning fórumokon, szakmai napokon, hogy a többi magyarországi
intézményben alkalmazott e-Learning módszereket figyelemmel kísérjük és szakmailag tovább
léphessünk.

Konklúzió
Az e-Learning egyre jobban hozzá tartozik az oktatási folyamatok megvalósításához, így a
mindennapjainkhoz. A Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Karán
bevezetésre került a Moodle keretrendszer, ami nem jelenti azt, hogy nincs további tennivalónk az elearning technológiák használatában. A rendszer szemeszterről szemeszterre hódítja meg az oktatókat
az oktatási folyamat hatékony megvalósításának eszközeként.
Ahhoz, hogy a Moodle egy jól működő rendszer legyen, előnyeit hatékonyan ki kell használni. Ez
nem történhet máshogy, csak ha nagy hangsúlyt fektetünk az oktatók folyamatos képzésére, a
különböző e-Learning eszközök megismerésére, alkalmazására, illetve kérdőívek segítségével
kontrolláljuk a rendszert.
A hagyományos oktatást a nappali képzésben semmiképpen nem válthatja fel teljesen az online
learning technológia alkalmazása, de mindenképpen nagyban segíti az oktatás hatékonyságát. A
blended learning (vegyes oktatás) alkalmazása a helyes út, a képzés tartalmának és a képzési formának
megfelelő arányban véve a hagyományos oktatás–tanulást, illetve az e-Learning alkalmazását.
A Moodle használata nagyban segíti karunk, centrumunk oktatóinak munkáját, és a lehetséges
eszközökkel bővítve, még nagyobb lehetőség rejlik benne. Ezekkel a fejlesztésekkel és tapasztalatok
gyűjtésével színvonalasabbá, hatékonyabbá tehetjük az oktatást.
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ERP rendszerek kiválasztása és értékelése, különös tekintettel az élelmiszeripari
vállalkozásokra
Selection and evaluation of ERP systems, especially regarding to food enterprises

Rózsa Tünde
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Abstract. It is already considered to be a fact, even by the users, that Enterprise Resource Planning systems
do increase efficiency of an enterprise. There are, however, unsuccessful projects which draw attention to
matters previously considered to be insignificant at selecting, implementing and maintaining ERP systems.
This is especially true in an industry where protocols, regulations should strictly be followed or made to be
followed. Such sector is food industry. An ERP project starts with the software selection. If you want a
successful project, industry specific features should be taken into consideration right from the beginning. This
study deals with ERP project selection, comparative analysis and economic evaluation putting extra emphasis
on the features typical for businesses in the food industry. There are, however, great differences between the
various industrial processes within an industry as well as the way an enterprise is managed which make an
evaluation appropriate only in case it is designed for that specific enterprise taking into consideration all the
typical features of the project and the enterprise.
Keywords: ERP selection, ERP evaluation, ERP comparison, ERP food industry.

Összefoglaló. Az integrált vállalatirányítási rendszerek hatékonyságnövelő hatását ma már tényként kezelik a
felhasználók is. Azonban a sok nyilvánosságra kerülő sikertelen projekt következtében felértékelődtek a
kiválasztás, bevezetés és üzemeltetés korábban elhanyagolhatónak ítélt feladatai. Különösen igaz ez egy
olyan ágazat esetén, ahol szabványok, előírások kusza rengetegét kell betartani, vagy betartatni. Ilyen az
élelmiszeripari ágazat is. Egy ERP projekt a rendszerkiválasztással kezdődik. Az iparági sajátosságokat már
az első lépésnél kötelező figyelembe venni, ha sikerrel szeretnék zárni a projektet. A tanulmány az ERP
projektek kiválasztásával, összehasonlító elemzésével és gazdasági értékelésével foglalkozik, kiemelve
azokat a sajátosságokat, amelyek az élelmiszeripari vállalkozásoknál elfordulnak. Figyelembe kell venni
azonban, hogy az ágazaton belül is lényeges eltérések adódnak az egyes gazdasági folyamatok közt, valamint
azt is, hogy az egyes vállalatok is nagyon eltérően szervezik működésüket ezért megfelelő értékelésről csak
akkor beszélhetünk, ha azt egy adott vállalatra készítik, figyelembe véve a projekt és a vállalat minden fontos
sajátosságát.
Kulcsszavak: ERP kiválasztás, ERP értékelés, ERP élelmiszeripar,

Bevezetés
A nagyvállalati és a köz-, illetve államigazgatás területén elért alapvetően a jobb információ
ellátottságból származó sikertörténetek egyenes következménye, hogy az informatikai eszközökön
alapuló üzleti rendszerek alkalmazása felértékelődött az összes piaci szereplőnél, így az agrárterületen
tevékenykedő vállalatok és vállalkozások körében is. Az ERP bevezetések ideje a nagyvállalati
szektorban befejezettnek tekinthető, és a hangsúlyok inkább az integritásra, egyes vállalatoknál a
frissebb verziók bevezetésére, másoknál a használat egyszerűsítésre (Martonffy, 2009)
koncentrálódnak. Azonban a disztribútorok előtt egy újabb lehetőség van, mégpedig a kis és
középvállalati kör. A kis és középvállalatok csekély hányada rendelkezik bevezetett ERP rendszerrel
még annak ellenére is, hogy az utóbbi években a támogatásoknak köszönhetően sok bevezetés történt.
Ebben a vállalkozózói rétegben azonban egyszerre van jelen a nagyfokú fluktuáció, ami természetesen
kedvez az ERP piacnak és a tőkeszegénység ami természetesen gátat szab az ilyen irányú
fejlesztéseknek. Ilyen szempontból nagyfokú kettősség jellemző az ERP piacra egyrészt nagyon sok
kis projekt, másrészt néhány giga méretű nagyprojekt amelyeket leginkább a köz- és államigazgatás
területén indítanak (Mallász, 2009).
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A magyarországi mezőgazdasági termeléssel foglalkozó mikro- és kisvállalkozások egyenként nem
befolyásoló tényezői a piacnak (Samuelson, 2002), erre a vállalkozói rétegre a szétaprózódás a
jellemző (Pintér, 2004). Önállóan egy ERP rendszer bevezetésére szervezetileg is és anyagilag is
képtelenek. Folyamataik bonyolultsága nem is mindig indokolja egy ERP rendszer bevezetését.
Döntéseik támogatásához azonban lehetőségük van különböző rendszerek használatára (Herdon,
2004), melyek speciális működési területekhez kapcsolódóan nyújthatnak segítséget. Ezen
alkalmazások általában az Interneten keresztül letölthetők, vagy Webes felületen használhatók. A piaci
tényezőkön kívül figyelembe kell venni azon melléktevékenységeket is, mint például a csomagolás,
tárolás, mely kiegészítő tevékenységeket csak nagyobb tömeg esetén lehet gazdaságosan
megvalósítani. A fenti okokból kifolyólag az agrártermelők szövetkezetekbe csoportosulnak és együtt
próbálják megoldani a térségben felmerülő problémákat. Ugyancsak a Termelő és Értékesítő
Szervezeteknek létrejöttének kedveznek a törvényi előírások is, mi szerint több támogatási forráshoz is
csak a TÉSZ-eken keresztül juthatnak a termelők.
Az élelmiszeripari vállalkozások folyamati teljesen más képet mutatnak, mint a TÉSZ-é. Az
élelmiszeripari szektor számára funkcionálisan alkalmas ERP rendszereknek megoldást kell kínálniuk
az ágazatra jellemző többlet előírások biztosíthatóságára. Ezek általános esetben az
élelmiszerbiztonság, a nyomonkövethetőség és az azonosíthatóság témakörök köré csoportosulnak
(Furness, 2003). De a törvények és szabványok által elírt kötelezettségeken túl a vállalaton belüli
információellátást is biztosítania kell az ERP rendszernek (Herdon-Füzesi, 2004).
A szektorspecifikus, kimondottan élelmiszeripari alkalmazásokra, a fejlesztő cégek (CSB-System,
SAP, Navison) olyan integrált megoldást kínálnak mellyel eredményesen megoldhatók a felvázolt
problémák. Az élelmiszeriparban felmerülő igényeket csak egy integrált ERP rendszerrel lehet
megvalósítani. Egy üzemi, üzleti folyamatok ERP bevezetéssel történő integrálása garantálja a vállalat
számára a törvényi előírásoknak való megfelelést, amellett, hogy a vállalati igények is maximálisan
figyelembe vehetők.
Vizsgálva az élelmiszeriparban alkalmazott ERP rendszereket, valamint a szektorra vonatkozó
törvényi előírásokat és a vállalaton belüli gazdaságossági követelményeket elmondható, hogy a
szektorspecifikus ERP rendszerek többletfunkciói a termék nyomonkövetésből és a termék teljes körű
azonosíthatóságából adódik a kötelező élelmiszerbiztonsági követelmények betartása okán. Ahhoz,
hogy egy vállalat a saját és a társadalom védelmére kellő információval rendelkezzen egy adott
termékről, kénytelen a termék és a terméket alkotó anyagok, az anyagot szállítók és termelők adatait
olyan rendszerben feldolgozni, hogy biztosítható legyen a termék teljes azonosíthatósága. És ezzel
nem ér véget a figyelési folyamat, hisz ugyancsak a vállalat érdeke a termék végfelhasználóig való
jutásának figyelemmel kísérése. Ezen felül az információáramlást visszafele is meg kell oldani, hisz a
fogyasztónak is kívánalma, hogy tudja milyen folyamatokon ment keresztül az adott termék, amit ő
megvásárolt.
A fogyasztók körében manapság egyre többször merülnek fel különböző aggályok az élelmiszerek
biztonságával és eredetével kapcsolatban (Füzesi-Herdon, 2005). Az utóbbi évek élelmiszerek
biztonságával és eredetével kapcsolatos, a sajtó által néha túlreagált botrányai, alapvetően rendítették
meg a fogyasztók bizalmát a boltokban kapható élelmiszerek iránt. Az élelmiszerek gyártása, elosztása
és kiskereskedelmi forgalmazása rendkívül komplex üzleti tevékenységgé vált.

ERP kiválasztási folyamat
A kiválasztási folyamat kulcskérdése a ERP bevezetésnek. Minden vállalkozás a legideálisabb ERP
kiválasztását tűzi ki célul, azonban ez nem mindig ilyen egyszerű. Mivel az ERP bevezetés tekinthető
egy innováció folyamatnak, legtöbb esetben vállalkozás vezetői maguk sem látják előre, hogy hová
szeretnének eljutni. Arról nem is beszélve, hogy a kínálati piacot nagyon korlátozottan ismerik.
Az ERP bevezetésénél figyelembe kell venni a vállalati sajátosságokat. A piacon fellelhető ERP
rendszerek nagyrészt standard programrendszerek, melyek vállalatra szabhatók, viszont bizonyos
fokig a vállalatok is kénytelenek a rendszerhez igazodni, ez az innovációs folyamat része, és
rendszerint a vállalat előnyére válik. Egy megfelelő bevezetés előnyösen hat a vállalati folyamatokra
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is. Viszont egy vállalati rendszer előnyei nem érvényesülnek, ha a tervezést és a menedzselést nem
végzik megfelelően, nem veszik figyelembe az ismert nehézségeket, különösen az implementáció
fázisában. Széles értelemben egy vállalati rendszer életciklusa a kiválasztás, tervezés, implementálás,
stabilizáció, folyamatos javítás, átalakítás fázisokból állhat. Mindegyik fázisban az előnyök követik a
vállalati rendszer különböző aspektusait (Chi-Tai et al., 2005). A fő okok, amiért az üzleti
alkalmazások sikertelenek, az hogy nem tudják realizálni a vállalati rendszerek előnyeit. A kritikus
faktorok figyelembe vétele záloga lehet egy sikeres projektnek. A kritikus faktorok az 4. táblázatban
kerültek összefoglalásra.
4. táblázat A bevezetés kritikus faktorai
Fázis
Tervezés,
implementálás

Kiválasztás

Kritikus faktorok
Az implementációs
partner
érdekeltségének a
hiánya

Leírás
Az implementációs partner érdekeltségének a hiánya, azt jelenti,
hogy a tanácsadó-, bevezető cégeknek, elsődleges célja, hogy a
telepített rendszer megfelelően működjön. Az, hogy egy vállalat
ebből mit kíván és tud kihasználni és profitálni azt már nem
mindig tekintik feladatuknak. Legtöbbször azonban a bevezetési
projektek, alapvetően a nagy versenynek köszönhetően, nem
megfelelő időkerettel indulnak, így a tanácsadóknak nincs
lehetőségük a partnerek üzleti folyamataikat átszervezni.
Legtöbb esetben csak utalhatnak rá, hogy egy-egy gazdasági
feladat nem megfelelő.

Tehervagon effektus
a kezdeti időszakban

Tehervagon effektus az ERP rendszerek tömeges bevezetésének
kezdeti időszakában jelentkezik. Így például 1996-1998 között
sok szervezet kívánt vállalati rendszert bevezetni valódi
igényeinek elemzését figyelmen kívül hagyva. A szoftver
szállítók kiválasztása inkább a szállítók piaci népszerűségén
alapult, mint a részletes szoftver elemzésén és a szállítók
teljesítményének értékelésén. Ez jellemző napjainkban a KKVk esetén is.
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Fázis
Kiválasztás,
Tervezés,
Implementálás,
Stabilizáció

Kritikus faktorok
Gyenge projekt terv

Leírás
Gyenge projekt terv is lehet az okozója a rendszer bevezetések
kudarcának. A projekt terv definiálása épp olyan fontos, mint a
legjobban illeszkedő szoftver csomag kiválasztása. Sok vezető
túl ambiciózus projektet tervezett anélkül, hogy a vállalati
rendszer implementációk komplexitását felmérte volna. Sok
ambiciózus terv a pénzügyi és idő feltételek újra tervezéséhez
vezetett.

A megfelelő ERP
tanácsadók
alkalmazása

A tanácsadók jelenléte
egy bevezetési projektben
elkerülhetetlen. Figyelembe kell venni azonban, hogy a
különböző fázisokban más-más tanácsadót érdemes felkérni. A
kiválasztási fázisban olyan tanácsadóra van szükség aki, több
ERP rendszert, esetleg disztribútort ismer, mindamellett nagyon
fontos, hogy független legyen, ne legyen egyetlen rendszer és
egyetlen disztribútorral szemben sem elkötelezett. A tervezési
fázisban olyan tanácsadót érdemes felkérni, aki a kiválasztott
ERP rendszerre teljes rálátással bír.

Implementáció,
Folyamatos
javítás

Folyamatok újra
tervezése

Az ERP bevezetés, mint innovációs folyamat csak akkor
teljesedhet ki, ha teljes összhang alakul ki a vállalati folyamatok
és az ERP rendszer között. Ezért nélkülözhetetlen a folyamatok
újra tervezése és optimalizálása. Annál is inkább mivel az ERP
bevezetés amúgy is megköveteli a folyamatok felülvizsgálatát.

Teljes életciklus

Csak a technológiai
vonatkozásokra
koncentrálnak,
figyelmen kívül
hagyják az üzleti
aspektusokat

A szervezet csak a technikai vonatkozásokra koncentrál, és nem
ismeri fel az üzleti folyamatok javításának igényét a saját
szervezetében, mielőtt telepíti a vállalati rendszert. A
szervezetek közül sokan egyszerű technológiai cserének,
fejlesztésnek tekintik az integrált rendszer bevezetését,
figyelmen kívül hagyják az üzleti folyamatok átgondolását,
újratervezését. Számos szervezet úgy gondolja, hogy a
változásokat implementálni fogja, ha a rendszer bevezetése
megtörténik.
Ebben
az
esetben
azonban
jelentős
többletköltséget igényel az újra implementálás.

Gyengeségek a
vállalati
rendszertervezési
megközelítésben

Gyengeségek a vállalati rendszertervezési megközelítésben hiba
elkerüléséhez alapvetően szükséges annak a megértése, hogy
egy vállalati rendszer a szervezet összes funkciójához
kapcsolódik. Ezért valamely folyamat egyetlen hibája jelentős
hatást generál a szervezet egészére. Ennek figyelmen kívül
hagyása a vállalati rendszer teljesítményét csökkenti.
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Fázis
Teljes életciklus

Kritikus faktorok
Vállalati rendszer
életciklusának
aktuális állapota

Leírás
Vállalati rendszer életciklusának aktuális állapota is fontos
tényezője a sikeres implementációnak. Az állapot nem pontos és
nem megfelelő figyelembe vétele hibák elkövetésének forrása
lehet. Az előnyök, melyeket egy rendszer implementálás
kapcsán a szervezet elérhet, nagyban függenek a szervezet
életciklus fázisától. Ez egy természetes következménye számos
IT implementációnak. Bizonyos szervezetek szeretnék látni a
vállalati rendszer előnyeit, mihelyt implementálták azt. De
sajnos ilyen eset nem gyakran fordul elő. Ezért fontos elemezni,
hogy melyik fázisban (a vállalati rendszer életcikluson belül)
működik aktuálisan a szervezet azért, hogy a tervezett előnyöket
realizálni lehessen.

A felső vezetés
elkötelezettsége

Az ERP projektek elemzésből kitűnik, hogy a munkavállalók
alapvetően az újítások ellenzői. Az hogy ez mennyire gyakorol
hatást az ERP bevezetésre és üzemeltetésre az attól függ, hogy
milyen a vezetői réteg elkötelezettsége. Elmondható, hogy
vezetés elkötelezettsége egyik kulcsfontosságú tényezője a
sikeres ERP bevezetésnek.

A rendszerintegráció

Nagyon fontos, hogy a teljes szervezet, folyamatokat, ERP
rendszert úgy kell kezelni, mint egyetlen rendszert, ahol az
egyes elemek rendszerbe való integrálását meg kell oldani.

Az idő- és
költségmenedzsment

Az idővel és pénzzel való gazdálkodást a célokkal és elérhető
eredményekkel együtt, összhangra törekedve kell kezelni.

Ismeretmenedzsment
hiánya

Az ERP bevezetésnél érdemes az ismerettel való gazdálkodásra
is hangsúlyt fektetni. Több esetben voltam tanúja, hogy a
kiválasztott projektmenedzser, vagy kulcsfelhasználó elhagyta a
céget és vele együtt a tudás is eltűnt..

Megfelelő
alkalmazottak
kiválasztása

A projektben résztvevő alkalmazottak kiválasztása is fontos.
Fontos, hogy olyan résztvevőket válasszanak, akik nem ellenzik
a projektet, kellő kreativitást tanúsítanak a projekt időtartama
alatt. A team kialakításánál figyelembe kell venni a szervezeti
felépítést, hogy minden működési terület képviseltesse magát.

Megfelelő képzés és
projekt menedzsment
biztosítása

A képzésre minden fázisban nagy hangsúlyt kell fektetni.

Teljesítménymérési
modell kialakítása

Teljesítménymérési modell igénye ugyancsak fontos tényezője a
sikeres ERP bevezetésnek. Hogy mérni lehessen egy vállalati
rendszer sikerét és, hogy meg tudják határozni a megvalósított
folyamatok előnyeit, egy megfelelő teljesítményértékelési
modell szükséges.

Az általános gyakorlatban a legtöbb üzleti teljesítménymérés pénzügyi elv szerint történik. A
befektetés megtérülés (ROI) és a befektetett tőke megtérülés (ROCE) a leggyakrabban alkalmazott
mérési módszer az üzleti tevékenység pénzügyi sikerének a mérésére. Azonban ebben az információs
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korban a pénzügyi mérés használata a szervezet sikerének értékelésében félrevezető lehet. Sokan
egyetértenek azzal, hogy a mérési modellbe bele kell foglalni a számszerűsíthető és nem
számszerűsíthető tényezőket is. Több szakértő egyetért azzal, hogy napjaink üzleti környezetének nem
számszerűsíthető eszközei (nem tárgyi eszközök) alkotják a szervezet értékének 80 százalékát. Nem
tárgyi eszközök hosszú távon befolyásolják a szervezet fenntartható előnyeit, míg a pénzügyi előnyök
főleg a rövid-távú javításokra fókuszálnak. Nem vitás azonban, hogy a pénzügyi előnyöknek is
érvényesülni kell hosszútávon is. Azt is fontos tudni, hogy egy szervezet mérésének pénzügyi
szempontjai az IST projekt múltbeli és valós hatásain alapul-e, különösen ha ez egy vállalati rendszer
implementációs projekt (Choon Seong et al., 2002). Szükséges azonban megértenünk, hogy minden
szervezeti hatás-mérésnek nemcsak pénzügyi hatásai, tényezői vannak (Processpromfg, 2004). Létezik
néhány értékelési modell, amely átfogóan értékeli a szervezet eredményeit.
Függetlenül attól, hogy milyen ERP rendszert vezetnek be, a bevezetésnek megvannak a követendő
lépései. Természetesen a kiválasztási folyamat nem mindig követi az előírtat. Itt is meg kell találni azt
az utat, ami úgy költség szempontjából, mint implementáció szempontjából megfelelő. Egy ERP
rendszer kiválasztásának folyamatát mutatja be a 1. ábra (Herzog, 2006).
Vállalati folyamatok
elemzése
ERP csomagok
koncepcióinak elemzése
Elõszelekció:
csak olyan csomagok,
melyek támogatják a vállatati folyamatokat

Kiválasztás
bemutatók és többfaktoros értékelés után
Tervezés, testreszabás
Erõfeszítések, elõnyök
Implementáció

1. ábra. Egy ERP projekt állomásai
Forrás: Herzog, 2006
Vállalati folyamatok elemzése
Egy ERP kiválasztás előtt a mélypontok, illetve buktatók elkerülése érdekében célszerű átvilágítani
és optimalizálni a vállalkozás üzleti folyamatait (Ward, 1995). A folyamatokat a szerint érdemes
átgondolni, hogy egy integrált rendszeren az adatokat és információkat a keletkezésük helyén érdemes
a rendszerbe rögzíteni. Gyakran azonban ez nem valósul meg. Rendszerint problémát okoz, hogy
például a beérkező számlák „jóváhagyása, ellenőrzése”, ami egyidejűleg a beérkező számla
rendszerben való rögzítését is jelenti, elsődlegesen nem a könyvelő feladata, mint korábban, hanem
azé a személyé aki legtöbb információval rendelkezik az adott ügyletről (rendelés, szállítás,
árubeérkezés). A vállalkozások többsége, főleg a kis- és középvállalkozások elhanyagolják ezt a
lépést. Az elhanyagolás oka, hogy egy informatikai beruházást nagyrészt technikai fejlesztésnek
tekintenek. A tapasztalatok szerint a folyamatok átszervezésére a bevezetési fázisban kerül sor, amikor
már az üzletmenetet veszélyezteti egy-egy rosszul szabályozott folyamat.
ERP csomagok koncepcióinak elemzése
A kiválasztás egyik legnehezebb lépése, főleg kis- és középvállalkozások esetén. Míg egy nagyobb
vállalat pályázat kiírással lehetőséget teremthet saját maga számára, hogy az ERP-k koncepcióit
összehasonlítsa, addig egy kisvállalkozás nagyrészt reklámanyagokra, előadásokra (pl. a Piac és Profit
rendszerint szervez hasonló bemutatkozó napokat), esetleg bemutatókra alapozhat.
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Elő-szelekció
Az elő-szelekció, tulajdonképpen egy funkcionális megfelelőség-vizsgálat. Itt történik azon
termékek kiválasztása, melyek támogatják a vállalkozás üzleti folyamatait. Ezt a lépést segítheti egy
szelekciós eljárás alkalmazása, ahol a főbb jellemzők szerint kaphatnánk egy listát a potenciális
termékekről, esetleg a szállító cégekről.
Kiválasztás
Az elő-szelekciót követően újabb megmérettetéseknek kellene következni, ahol a rendelkezésre
álló projektkeretnek megfelelően a legalkalmasabb termék kiválasztása történik.
Tervezés, újratervezés
Különösen kényelmes a kis- és költségérzékeny vállalkozások számára egy kész ERP rendszer
használata. Alapvetően egy vállalat adaptálni tudja folyamatait egy ERP rendszerhez, amely általában
a legjobb gyakorlat szerinti folyamatokat használja. Az adaptálás ilyen esetekben a vállalati
folyamatok újratervezését is eredményezi. „Bárki, aki megkísérli az üzleti eljárások kismértékű
változtatását tudja, hogy ez fájdalmas feladat. Ha az aktuális folyamatok nagymértékű változtatást
igényelnek, ezek az alkalmazottak ellenállását válthatják ki, és változás menedzsmentre lehet szükség.
Az ERP implementáción eluralkodik egy változás menedzsment projekt.” (Herzog, 2006)
Felhasználói igényekhez való igazítás
Kész ERP rendszerek olyan területeken használatosak, amelyek nem tartoznak a vállalkozások
legfontosabb kompetenciájába. A legfontosabb kompetencia területek egyedi folyamatok, amelyeknek
kompetitív előnyei vannak és jobbak, mint a „best-practice” folyamatok, amelyeket az ERP rendszerek
nyújtanak. Például az UPS (United Parcel Services) logisztikai vállalat nem használ kész ERP
rendszert a csomagok nyomon követésére, készletezésére, szállítására, logisztikai és
szállításirányításra, mivel ez a terület az, amelyet saját maguk jobban ismernek. Ebben az esetben az
ERP csomagokat az igényekhez kell igazítani, amelyek egyedi, különleges üzleti folyamatok. „A
testre szabás egy nehéz feladat.” (Herzog, 2006) Ráadásul a kezdeti testre szabási költségeken túl
további költségek szükségesek, mivel az alapcsomag verzióváltása után is szükséges lesz az ismételt
testre szabás. Ez függ a választott szoftver flexibilitásától.
Az ERP szoftver fejlesztése önállóan
Az ERP rendszer által nem támogatott specifikus követelmények kielégítésére egyedi modulok
fejlesztése és integrálása szükséges. A fejlesztés alapja lehet akár a választott rendszerünk technológiai
problémái, vagy az igényelt keretprogram. Egy keretprogram egy szoftverkönyvtár, amely a
szoftverek speciális osztályait újra felhasználhatóvá teszi. Hatékonysági szempontokból az ERP
szoftvert általában nem teljesen elölről fejlesztik, hanem használhatunk nyílt forráskódokat, zárt
forrásokat, vagy saját magunk fejleszthetünk kiegészítéseket. Mindegyik szoftver, amelyet ismételt
felhasználásokra terveztek és változhatnak, szintén egy keretprogramként használatos a tervezett
alkalmazási területen, amelynek megvan a forráskódja és jó interfész dokumentációval rendelkezik.
Egy nyílt forráskódú ERP rendszer esetén ez lehet egy érdekesség, illetve értékesség, mivel
megvan a lehetőség a keretrendszer adaptálására, könnyen terjeszthetők a javítások, vagy az újonnan
fejlesztett modulokkal való bővítés könnyű. Ez elvezethet a rendszerfelhasználó vezérelt
adaptációjához, amelyre a piacnak szüksége van. Ez egy sima átmenet a flexibilis ERP
programcsomagok között, amelyeket a felhasználóhoz kell igazítani és a keretprogram rendszer között
különösen a nyílt forráskódú ERP rendszerek területén.
A legjobb alkalmazások integrációja
Alapvetően végtelen választási lehetőségünk van a folyamatok IT eszközökkel való támogatására.
Minél kisebb a vállalat és minél szűkösebb a költségvetés annál inkább szükséges a szabványos
megoldások alkalmazása, vagyis a kész rendszermegoldások és a könnyű fenntartható igényekhez való
igazítás. A felső vezetők azt mondják, hogy az eredeti termékek hosszú implementációs időt
igényelnek, további munkaráfordítással és növekvő komplikációk jelentkeznek a kiegészítések esetén.
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Az integrációs költségek megtakarításához ez a megközelítés csak közepes és nagy vállalatok
esetén ajánlott. Egy sikeres esettanulmányban az SAP R/3-as alkalmazást az Oracle Applications 11i
HRMS megoldással csökkentették az igényekhez való igazítás költségeit.

2. ábra. Flexibilis ERP-k implementációja
Forrás: Macvittie, 2005
Ha a flexibilitás a prioritás, akkor különösen figyelnünk kell a választott rendszer vagy
keretrendszer technikai koncepciójára (architektúrájára). A vegyes rendszerek csökkenthetik a
flexibilitást, és változtatási hatásokat idézhetnek elő több rendszerben. Különösen, ha egy üzleti
folyamat több rendszer által van lefedve (2. ábra). Kis és közepes méretű vállalkozások integrációs
költsége túlságosan magas lehet.
Rugalmas ERP programcsomagok használatának előnyei
A különböző szoftvermodulok integrációja komplex és költség intenzív, mind az implementáció,
mind pedig a működtetés során. A teljes ERP rendszer fejlesztése ismételt tőkebefektetést igényel. A
kész rendszermegoldások nem tartják fontosnak a flexibilitást és adaptálást az egyedi folyamatoknál.
Fontos, hogy a választott ERP programcsomag funkcionálisan jól illeszkedjen a vállalati üzleti
folyamatokhoz, mivel ez csökkenti az adaptálási költségeket és az implementálás időszükségletét
(Macvittie, 2005). Ha azonban a folytonos folyamatjavítási képességet részesítjük előnyben, akkor
flexibilitás és adaptálási képesség a fontosabb. A rendszer jó illeszkedése a vállalati folyamatokhoz és
igényekhez általában alacsony üzemeltetési költséget eredményez. A flexibilitási követelmény miatt
nagyon fontos, hogy milyen a választott ERP rendszer technológiai koncepciója és szoftver
architektúrája. Az adaptálási lehetőségektől eltekintve a flexibilitás jelentheti, hogy modulokat és
interfészeket fejleszthetünk a választott ERP programcsomag technológiájára alapozva. Ez jelenthet
integrációs költség megtakarítást, mivel a nem flexibilis ERP programcsomagok által nyújtott
funkciókat megvalósíthatunk adaptálással és egyedi fejlesztéssel.
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Meta adat testre szabás megközelítés előnyei
Meta adat jelentése adat az adatról. Egy rugalmas ERP rendszer magas szintű testre szabási
lehetőséget biztosít a meta adatok szerkesztésével és alacsony szintű testreszabási lehetőséget a
kódolás (programozás) szintjén. A magas szintű testreszabhatóság előnye, az, hogy nem szükséges a
programozási nyelvet ismernünk. Ez a lehetőség a funkció részek és struktúrák absztrakcióján
keresztül valósul meg, az ERP rendszerek viselkedése meta adatokba van ágyazva (Müller et al.,
2003). Ez azt jelenti, hogy az ERP rendszernek biztosítani kell egy központi vagy szolgáltatás modult
(motor), amely a beolvasott meta adatokból űrlapokat, adatstruktúrát valamint az űrlapok közötti
munkafolyamatokat (workflow) generál. Ebben az esetben a meta adatok definiálják az alkalmazás
modellt.
A következő legmagasabb szintjét az ERP testreszabásnak az jelenti, amikor (metaadat szerkesztés)
grafikus eszközöket használunk és szoftver eszközökkel támogatjuk a testreszabást. Például,
használhatjuk az általánosan alkalmazott UML (Unified Modeling Language) eszközöket egy-egy
modell definiálására és ezt követően transzformálhatjuk ezt a modellt ERP rendszer meta adatokká
(ERP specifikus modell), hogy ezt követően futtathassuk az ERP motort. Az ERP testreszabás
körfolyamata az, hogy az ERP meta adatokból UML modelleket generálunk, ezeket szerkesztjük,
módosítjuk egy UML szoftver eszközzel és visszaalakítjuk meta adatokká, hogy egy ERP szolgáltatás
modullal (engine) végrehajtsuk. Ráadásul a struktúra és működés absztrakciója a meta adat
testreszabás megközelítés olyan előnyét is nyújtja, hogy a meta adatokat általános szoftver fejlesztő
eszközökkel generálhatjuk, amelyek automatikusan generálják a dokumentációkat is.
Értékelési kritériumok
A kritériumrendszer alatt egy hierarchikus struktúrába szervezett ( 5. táblázat) szempontok
összessége és úgy használhatjuk, mint a személyes adaptáció egy kiindulópontja. A legtöbb kritérium
nem számszerűsíthető, de ha szükségünk van egy szabályos értékelési folyamatra alkalmazhatunk
szubjektív mérlegelést (Chun-Chin et al., 2005).
Mindegyik értékelési kritériumnak van hatása a költségekre is (Eskilsson et al., 2003). A
flexibilitás mutatja a funkcionalitási rés áthidalásának lehetőségeit. A támogatás jelzi a tudástranszfer
igényt az implementáláshoz és működtetéshez. A folyamatosság a projekt fenntarthatóságát és az ERP
szállítótól való függetlenséget fejezi ki. A kiforrottság kimutatja a rendszer választás kockázatát a
minőségi hiányosságokkal, amelyek azt jelezhetik, hogy a termék még nincs teljesen kész.
Az ERP rendszerek esetében fontosak a teljes költségek, amelyek magukba foglalják a tanácsadási,
elemzési, licence, implementálás, testreszabás, oktatás, integrációs, szerviz, karbantartás és a
folyamatokhoz történő állandó adaptálási költségeket (Macvittie, 2001) (Stoy, 2005).
A funkcionális illeszkedést a vállalati elvárásokra alkalmazzuk. A funkcionális illeszkedés fogalma
a funkcionalitással kapcsolatos elvárásokat fejezi ki. Az illeszkedés egyszerűen azt jelenti, hogy nincs
szükségünk használhatatlan funkciókra. Ez a választott ERP rendszer megfelelőségi foka, vagyis a
kész rendszer illeszkedik a vállalat üzleti folyamataihoz. Minél magasabb az illeszkedés mértéke annál
alacsonyabb a testreszabási és implementálási költség. A funkcionális illeszkedésnek jelentős hatása
van a teljes költségre és az implementáció időtartamára.
A flexibilitás lehetővé teszi a kész rendszer és a testreszabott rendszer közötti funkcionális
szakadék áthidalását. Lehetőséget biztosít a rendszer üzleti folyamatokhoz való optimális
adaptálásához, lehetővé teszi a könnyű használatot és adminisztrációt. A flexibilis rendszerrel
szemben támasztott követelmény a testreszabhatóság: A testreszabás igény fokától és az ERP rendszer
szakértők képzettségétől függően a testreszabást különböző szinten kell nyújtani. Ezért a testreszabási
erőfeszítéseket sok résztvevő között kell megosztani (Fischer et al., 2004).
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5. táblázat Funkció szerinti értékelési kritériumok
Kritérium csoport
Flexibilitás

Támogatás
Folyamatosság

Kiforrottság, fejlettség

Kritérium
Testreszabhatóság
Rugalmas javítási lehetőségek,
Internacionalizmus,
Felhasználó barátság,
Architektúra,
Skálázhatóság,
Biztonság,
Operációs rendszer függetlenség,
Adatbázis függetlenség,
Programozási nyelv
Támogatási infrastruktúra,
Képzés,
Dokumentáció
Projekt struktúra,
Transzparencia,
Frissítési gyakoriság.
Fejlesztési státus,
Referenciák

A magas szintű testreszabás metaadat szerkesztéssel, azt jelenti, hogy a rendszer testreszabható
könnyen olvasható és érthető adatok szerkesztésével, ahelyett, hogy alacsony szintű programozási
nyelven történő kódolást kellene végezni. Egy üzleti témában jártas szakértő képes a rendszer
testreszabását elvégezni mélyebb programozási ismeret nélkül. A cél az, hogy csökkentsük a tanulási
terhet mialatt a feladatok széles körére próbálunk jelentős támogatást nyújtani (FISCHER et al., 2004).
Erőteljes magas-szintű testreszabhatósági lehetőség biztosítása egy fontos termelékenységi faktor az
implementáció idejének csökkentéséhez és a folyamatokhoz történő folyamatos adaptáció
biztosításához (Herzog, 2006).
Kis vállalatok gyorsan elérik az első „go live” mérföldkövet, de az előnyök határozottan átlagosak.
Az Aberdeen csoport összehasonlította az implementálás időszükségletét kis, közepes és
nagyvállalatok között. Mint ahogyan várható volt ez az időszükséglet a vállalat méretével növekszik.
A kis vállalatok 86 %-a az első „go live” mérföldkövet eléri egy éven belül, míg a közepes
vállalatoknak 64%-a, a nagy vállalatoknak pedig 47%-a jut el egy éven belül az első mérföldkőig. A
bevezetési életciklus végét tekintve a felmérésben részt vett kis vállalatok egyike sem töltött több időt
mint 2 év a rendszer bevezetésével, ez az érték a közepes vállalatok körében 6%, míg a nagy
vállalatoknak 18%-a töltött több időt a bevezetésre. Mialatt az összes vállalat átlagosan az ERP
funkcionalitását 27.6%-os mértékben használja ki, a kis vállalatok még kisebb mértékben használják
ki (25.7%) és funkcióra vetítve többet TCO-t fizetnek (Herzog, 2006).
Bár a kis- és középvállalatok vezetői még mindig nem tartják fontosnak egy a funkcionális
területeket átfedő integrált informatikai megoldás bevezetését, előbb vagy utóbb rájönnek, hogy a
közös Európa Uniós piacon olyan versenytársakkal állnak szemben, akik nagyobb tapasztalattal
rendelkeznek a hatékony vállalatvezetés eszközrendszerének, mint például az ERP, használatában. A
hatékonyabb vállalatvezetés azonban valós-idejű információk nélkül elképzelhetetlen, ami egy
növekvő vállalkozás esetén ERP rendszer meglétét követeli.

A kiválasztási eljárás és a kiválasztást segítő módszerek
A szoftver kiválasztás első lépése, hogy a beruházni szándékozó vállalkozás felismeri a keletkezett
hiányosságokat és ezeken javítani próbálván elhatározza, hogy milyen jellegű informatikai beruházást
szeretne megvalósítani (kizárólag csak IT fejlesztést, vagy az üzleti folyamatok fejlesztésére irányuló
IT beruházást, vagy esetleg termék és szolgáltatás-fejlesztéssel egybekötött innovatív jellegű IT
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beruházást). Amennyiben meghatározásra került a beruházás mértéke, a vállalkozás vezetői két
lehetőség közül választhatnak, vagy saját „erőből”, értem ezalatt, hogy belső munkatársak
segítségével, vagy külső szakértői vállalat bevonásával megkezdődhet a beruházás első lépése, a
tervezés. A tervezés első lépéseként említhetjük a bevezetendő rendszerek funkcióinak
meghatározását, melyben tisztázódnak a vállalkozás vezetőinek elvárásai, ez a lépés az első
eszközszűkítés az IT eszközök piacán lévő kínálatból. Következő lépésként eldöntésre kerül, hogy
saját fejlesztésű vagy már kész rendszer vásárlása, vagy a legtöbb esetre jellemzően, ezek
kombinációja kerül-e bevezetésre. A kis- és középvállalkozások esetén a saját fejlesztés az esetek
többségében nem megoldható.
További nehézségek merülnek fel a potenciális szállítók meghatározásánál. Az első körben nagyon
széles kínálatból kell és lehet választani, mindenképpen a rendszerek előminősítése, bemutató szinten
történő megtekintése része kell, hogy legyen a döntési folyamatnak. Gyakorlatilag egy ilyen
többlépcsős kiválasztás végére már csak maximum 6-7 szállító jut el (Michelberger, 2002).
Az informatikai beruházást elhatározó vállalkozások nagy része nem szoftvert, hardvert keres,
hanem megoldást az üzleti folyamatok leképezésére, megoldására. A beruházásra hatással van az
eddigi üzletmenet, viszont az összefüggés fordítva is igaz, hogy egy integrált rendszer bevezetése is
korszerűsítheti, átalakíthatja, racionalizálhatja a meglévő üzleti folyamatokat.
A kiválasztáshoz olyan szakemberekre lenne szükség, akik;


tisztában vannak a felhasználó vállalat folyamataival, speciális igényeivel,



ismerik a versenyben lévő ERP rendszerek „testre-szabhatóságát” és folyamatmodellező
képességét,



nincsenek elkötelezve egyetlen forgalmazó illetve gyártó irányába sem (Michelberger, 2002).

Egy kis- és középvállalkozás az alábbi segítségeket veheti igénybe:


Külső tanácsadó vállalatok, rendszerintegrátorok bevonása,
Előnye: több rendszer forgalmazásával foglalkoznak, informatikai és gazdasági szakemberek,
tesztelt rendszerek, testreszabhatóságban is segítséget nyújthatnak,
Hátránya: sokszor elfogultak egy-egy rendszerrel szemben, költségesebb.



Különböző ajánlások, szabványok és módszertanok,



Informatikai Vállalkozások Szövetségének ajánlása informatikai eszközök és szolgáltatások
kiválasztási eljárására és szempontrendszerére.

Az ERP beruházás eredményessége legtöbb esetben a megfelelő előkészítésen, az előkalkulációk
minőségén és mélységén is múlik. Az informatikai beruházások értékelésére első esetben a beruházás
előkészítési fázisában kerül sor, és többek közt a kiválasztás, mint döntés alapját képezi.
Az értékelési modellekről, módszerekről elmondható, hogy egy-két módszer alapján elvégzett
számítások nem nyújtanak megfelelő és biztonságos alapot a döntéshez. A helyes döntéshez
szükségszerű az IT beruházások elemzésére használatos módszerek közül azokat alkalmazni melyek a
felmerülő probléma eldöntésére alkalmas mutatókat szolgáltatnak. A döntési folyamatban viszont nem
csupán a módszerek bírnak jelentőséggel, hanem a módszereket alkalmazók is. Ezért elkerülhetetlen
megfelelő informatikai, pénzügyi és szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek alkalmazása a
döntési folyamat során.
Az itt vizsgált módszerek felsorolása korántsem tekinthető teljes körűnek. Igyekeztem olyan
értékelési módszereket válogatni, melyek az IT beruházásokhoz kapcsolódó vizsgálati módszerek
különböző kategóriájához tartoznak és a kutatásom szempontjából a vállalatirányítási rendszerek
kiválasztására alkalmas döntési támogatást szolgáltatnak.
Az informatikai beruházás megvalósítása folytán az Euromethod módszer az információs
rendszerek beszerzésénél, fejlesztésénél és a rendszer adaptációjánál alkalmazható módszertan.
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Alkalmazható a teljes beruházási folyamat vagy esetleg egy-egy projekt bevezetése esetén is. A
módszer gyakorlatilag egy közös nyelvet generál a beruházó és szállító közt. Magyarországra az MTA
Információtechnológiai Alapítvány hozta. (Euromethod projekt – MTA Információtechnológiai
Alapítvány,1994)
A módszertan felépítése a következő (Michelberger, 2002):


Áttekintés (bevezető a módszer alkalmazásához),



Vevői útmutató,



Szállítói útmutató,



Kivitelezés tervezési útmutató (az információs rendszer kezdő és végállapotának pontos
leírásához),



Útmutató a vevőnél és a szállítóknál használt adaptálási módszerek közötti különbségek
áthidalására,



Esettanulmányok,



Euromethod fogalmi kézikönyvek (modellek a vevő-szállító kapcsolatra, az információs
rendszer meghatározására és az adaptációs projekt kockázatának kezelésére),



Euromethod szótár (a felhasznált kifejezések lehetőleg szabványos (ISO) értelmezése).

A benchmarking olyan speciális elemző-értékelő módszer, mely kiválóan alkalmazható az
informatikai beruházás azon szakaszán, amikor gyakorlatilag azonos, vagy nagyon hasonló terméket
ajánló szállítókat kell, összehasonlítani. Az összehasonlítások középpontjában általában az idő, a
költség és a minőség áll, de egyéb, főleg a különbözőségekre vonatkozó szempontok közül is lehet
számtalan tényezőt választani (Koncz, 2003).
„Az ún. funkcionális benchmarking keretében olyan partnereket keresnek meg a vállalatirányítási
információs rendszert alkalmazni kívánó vállalatok, akik hasonló módon, de más üzletágakban
dolgoznak, és már bevezették saját rendszerüket. A kapcsolat nem csak egy egyszerű
referencialátogatást jelent. Megpróbálják egymás tapasztalatait felhasználni. Sajnos, annak aki a
feladat elején tart, meg kell keresni a megfelelő „cserealapot” a benchmarking szerződés
megkötéséhez. Ez lehet akár disztribúcióval, logisztikával, vagy beszállítókkal kapcsolatos
ismeretanyag is.” (Michelberger, 2002). A benchmarking módszer alkalmazásának további terülte
lehet a tervezett beruházási szcenáriók közti döntés előkészítése is.
A többtényezős értékelési eljárás alapja, hogy létrehozunk valamilyen többdimenziós
szempontrendszert, vagy kritériumrendszert melynek alapján elvégezzük a rendszer értékelését. A
rendszer előnye, hogy az esetleg nem számszerűsíthető tényezők is beépíthetők a kiválasztás
folyamatába vagy az elemzésbe, hátránya viszont, hogy a kritériumrendszer kialakítására nincsenek
szabványok, egyedileg változhatnak és összeállításukhoz több szakember tudására, munkájára van
szükség.
A szempontokat célszerű több csoportba sorolni:


Kizáró szempontok: alapkövetelmények,



Soroló szempontok: kívánatos jellemzők.

A szempontrendszer összeállítás során támaszkodni lehet az ismert módszertanokra is mint az
Euromethod ISO/IEC 9126. A szempontrendszerrel összhangban meg kell határoznunk a szempontok
számszerűsíthető súlyát. Az értékelési szempontok páronkénti, vagy csoportonkénti
összehasonlításával felállítható preferencia mátrixok segítségével megadhatók az egyéni súlyozott
szempontrendszerek (Michelberger, 2002), melynek segítségével meghozható a megfelelő beruházási
döntés. A módszer kiválóan alkalmas a megvalósított beruházás elemzésére is.
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A kiválasztás első ajánlott lépése
A saját felmérésem adataiból is kiderült, hogy nagymértékben befolyásolják az ERP rendszert
bevezetni szándékozók véleményét az ajánlások, főleg a működésben érintett személyek ajánlása.
Ezek az ajánlások jelentik sok esetben az első szelekciót. Véleményem szerint az első szelekciót az
ERP rendszerek funkcionalitása, a rendelkezésre álló pénzügyi keretek, valamint a megoldás szállítók
jellemzői szerint kell megtenni. Tanulmányozva a különböző külföldi forrásokat, megállapítható, hogy
léteznek
az
első
szelekciós
lépésre
alkalmazható
segítőeszközök.
A
http://erp.technologyevaluation.com/ oldalon meghatározott lépéseket végrehajtva kapok egy listát a
vállalkozásom számára megfelelő ERP rendszerekről, valamint ezek összehasonlításáról. A
szolgáltatás az ajánlásig ingyenes, az összehasonlításért fizetni kell. Magyarországon is történtek
kezdeményezések, ilyen például a http://www.erport.hu, vagy ilyen volt a nemrég megszűnő
http://www.ugyvitelbazis.hu.
Több esetben tapasztaltam, hogy a tudatosabb vállalatvezetők tanácsadót, vagy tanácsadó
csoportokat kértek fel a rendszerkiválasztás érdekében, még a pályázatkiírás előtt. A pályáztatás kiváló
lehetőség az értékelés előkészítésre, hiszen itt lehetőség van olyan szempontokat megadni, amelyek
később segíthetik az összehasonlítást az egyes projektek között.
ERP kiválasztási értékelésre alkalmas döntéstámogató eszköz (ERPCompare)
Kutatásom során a Michelberger 2004-ben készült doktori értekezésében (Michelberger, 2004)
megjelent többtényezős értékelési modellt alakítottam át a kis- és középvállalkozások számára. Az
általam készített döntéstámogató eszköz több potenciális ERP projekt összehasonlítására alkalmas. A
bemutatott ábrákon és táblázatokon két projekt szerepel (3. ábra, 4. ábra, 5. ábra). A modell fantázia
nevének az ERPCompare nevet adtam, utalva arra, hogy ERP rendszerek összehasonlítását támogató
értékelési rendszerről beszélünk.
A modell kialakítása folyamán az értékelési szempontokat hierarchikus függőség szerint
szerveztem. Ez alapján a modellben beszélhetünk főszempontokról, szempontokról, illetve
alszempontokról. Három főszempontot különböztetek meg a modellben, mégpedig:


Felhasználói főszempont (3. ábra),



Gazdasági főszempont (4. ábra),



Szállítói értékeléshez kapcsolódó főszempont (5. ábra).

Mindhárom főszempont felbontásra került szempontokra, a szempontokat pedig tovább
részleteztem így alakultak ki a hierarchia alsó szintjén álló alszempontok. Egy összehasonlító
értékeléshez, a modellben meg kell adni az alábbi adatokat (a modellben ezek a cellák fehér háttérrel
rendelkeznek):


I fokú súlyszint tartozik a főszempontokhoz. Összértékük 100% kell legyen.



II fokú súlyszint tartozik az második hierarchia szinten megadott szempontokhoz.



Súlyok tartoznak a harmadik hierarchiaszint alatt megadott alszempontokhoz.
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3. ábra. Felhasználói szempontok a modellben
Saját forrás, 2006
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4. ábra. Gazdasági szempontok a modellben
Saját forrás, 2006
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5. ábra. Szállítói szempontok a modellben
Saját forrás, 2006
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A Pontigény az a minimális pontszám, amit megkövetelünk bármilyen rendszerrel kapcsolatosan.
Csak a harmadik hierarchia szinthez kell megadni értéket. A szempontokhoz, illetve a
főszempontokhoz tartozó pontszámokat a modell számolja.



A Max.pont az egyes szempontokhoz tartozó maximális pontszám. Csak a harmadik hierarchia
szinthez kell megadni értéket, a felsőbb szintek ez alapján számolódnak.



Az A és B projektekhez tartozó pontszámok. Csak a harmadik hierarchia szinthez kell megadni
értéket.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy az egyes projektekhez pontszámokat csak abban az esetben
rendelhetek, ha már valamilyen előismerettel rendelkezek az adott rendszerekről és szállítókról. Ebből az
is következik, hogy az ERPCompare segédeszköz csak a kiválasztás második szakaszában alkalmazható. A
megadott adatok alapján a modell kiszámolja a megfelelő al- és főszempontokhoz tartozó súlyozott
pontszámokat, diagramokat képez az egyes pontszámok könnyebb összehasonlítása érdekében. A modell
bármikor bővíthető, akár újabb szempontokkal, akár újabb projektekkel, ha esetleg több megoldást
szeretnénk vele értékelni.
A 6. ábra tartalmaz egy diagramot, amelyen ábrázolásra kerültek a felhasználói főszempontokhoz
tartozó szempontok egy A és B projekt esetén. Az értékelés mindaddig egyszerű, amíg az egyik projekt a
domináns.
Funkcionalitás
30

Bevezetés utáni szállítói vállalások

25
20

Szállítói vállalások

15

Használhatóság
Nyitottság, együttműködőképesség

10
5

Általános megítélés

Megbízhatóság

0

Üzemeltetési költségek

Karbantarthatóság és hordozhatóság

Fizetési feltételek

Hatékonyság
Ár

Súlyozott A

Biztonság és integritás

Súlyozott B

Súlyozott minimum

6. ábra. Felhasználói főszempontok szerinti értékelés az ERPCompare modellben
Saját forrás, 2008
Ha megfigyeljük a 6. ábra „Bevezetés utáni szállítói vállalások”, valamint a „Funkcionalitás”
szempontokat feltehetjük a kérdést melyik szempont ér többet. Ehhez a döntéshez nyújthat segítséget az
alszempont szerinti értékelés. Az ERPCompare alkalmazásával elérhető a potenciális megoldások
rangsorolása és ez által a választási döntés elősegítése. Másik gyakorlati haszna, hogy a beruházás előtt
kérhetjük a potenciális ERP szállítókat, hogy a pályázatukat ilyen szempontok alapján állítsák össze, így
később a döntés fázisában könnyebb lesz az értékelés.
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Gazdasági értékelés
Ma Magyarországon, az ERP értékesítők véleménye szerint az ERP rendszerek bevezetésére irányuló
döntések meghozatala alapvetően két dimenzió mentén történik. Egyik a funkcionális megfelelősség, a
másik a bekerülési költség. Természetesen e két tényező közel sem elégséges a jó döntés meghozatalához,
így sajnos az esetek több-kevesebb részénél, már a bevezetés fázisában derül ki, mennyire alkalmas a
kiválasztott termék a vállalkozásnak. Ilyenkor azonban már csak kivételes esetekben lehetséges a projektet
leállítani és újra kezdeni. Ez természetesen sok pénzzel és nem utolsó sorban a dolgozók
bizalmatlanságának növekedésével jár, ami a következő projektet is megnehezítheti. Amennyiben a
költségeket, kiadásokat, bevételeket és árbevételeket megfelelően meg tudjuk határozni, joggal
mondhatjuk, hogy az informatikai beruházásoknál is használhatók azok a pénzügyi elemzési módszerek,
amelyeket egyéb beruházások értékelésére szoktak alkalmazni. Leggyakrabban a pénzügyi elemzéseknél
kizárólag számszerűsíthető, mérhető árbevétel és költség kategóriákkal számolunk. Vagyis abból indulunk
ki, hogy egy beruházás a vállalkozás számára „pénzt teremt”. Tehát a lehetséges beruházási folyamatokat
jellegüktől függetlenül az alapján kell rangsorolni (pénzügyi mutatók alapján), hogy mennyivel járulnak
hozzá a vállalkozás növekedéséhez.
Alkalmazásuk esetén azonban korlátokkal találjuk szembe magunkat. Kérdéses, hogy az alábbi
szempontokat vizsgálva miként értékelhető a növekedéshez való hozzájárulás:


Munkahelyteremtés,



Gyorsabb döntési mechanizmus,



Nemzetgazdasági érdekek.

Mindenesetre a vezetők dolga az, hogy a különböző területekről jelentkező igényeket
kiegyensúlyozzák, és hogy a döntési célfüggvényeik az anyagi hasznon kívül sok egyebet is
tartalmazzanak (Bőgel-Forgács, 2003). A befektetők szempontjából a pénzügyi megtérülés minden
bizonnyal a legfontosabb tényező a beruházás szempontjából. A beruházás céljainak és kritériumainak
sokféleségén és összetettségén kívül a pénzügyi elemzések elvégzésénél azzal is szembe kell nézni, hogy
az összetettebb, mondjuk termék és szolgáltatásfejlesztéssel egybekötött innovatív IT fejlesztési projekt
élettartama több év. Ilyen esetben árbevétel és költség meghatározásoknál becslésekre hagyatkozhatunk.
Becslések esetén az idő intervallum hosszára tekintettel egyre több bizonytalansági tényező jelentkezik,
melyek legjobb esetben pontatlanná teszik, rosszabb esetben teljesen elferdítik a becsült értékeket.
Az elemzések készítésénél nemcsak az időbeli hatály okoz problémát, hanem a beruházás üzleti
folyamatokra gyakorolt hatásának összetettsége is: egy adott projekt sokféle és többszörös áttételeken
keresztül hathat különböző helyeken és időpontokban jelentkező pénzáramlásokra, bevételekre és
kiadásokra. Az informatikai beruházásokra sajnos további sajátosságok is jellemzőek (Bőgel-Forgács,
2003):


az esetek nagy részében nem egy projektet kell menedzselni, hanem többet párhuzamosan,
bonyolult kapcsolatokkal, közös forrásokból gazdálkodva,



nagy komplexitású, sokféle funkcióból, modulból álló, bonyolult külső és belső kölcsönös
összefüggésekkel bíró, sokféle szakértelmet igénylő szoftvert kell integráltan kezelni, és azt egy
komplex és "eleven" vállalati modellel kell összhangba hozni,



a projekt gyakran több, esetenként egymástól földrajzilag távol lévő helyszínen zajlik (ma már nem
ritkák a több országra kiterjedő, roll-out jellegű bevezetések sem),



a célrendszer sokelemű és összetett, ráadásul az indításnál gyakran nem világosak a pontos célok, a
projekt határvonalai (gyakran csak menet közben derül ki, hogy a sikeres rendszerbevezetés
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érdekében milyen vállalati politikákat, folyamatokat, rendszereket, szabályokat, normákat stb. kell
megváltoztatni, és milyen mélységben),


a technológia menet közben megváltozik, hiányoznak az új verziók alkalmazásával kapcsolatos
tapasztalatok, többféle technológiát kell integrálni,



a legtöbb közreműködő csak részmunkaidőben dolgozik a projektnek, ingázik az egyes feladatok
és csapatok között (a nagy létszám- és költségcsökkentések korában kevés vállalat engedheti meg
magának, hogy projektekhez függetlenített embereket rendeljen, bár a módszertanok a "dedikált
erőforrások" fontosságát hangsúlyozzák),



a projektek hosszúak és bonyolultak, nem lehet pontosan tudni, hogy mikor van végük, mikor
tekinthetők sikeresnek és lezártnak, mikortól lehet azt mondani, hogy "működik a rendszer",



a sok helyi sajátosság miatt szinte minden projekt különleges.

Az elemzéshez használt mutatók, módszerek
Az egyik legegyszerűbb és a vállalkozások vezetőit nagyban befolyásoló mutató a teljes birtoklási
költség, azaz a TCO (Total Cost of Ownership). A TCO mutató tartalmazza a rendszer hasznos
élettartama alatt a vállalkozásnál a beruházás és fenntartás érdekében felmerült összes kiadást, a döntés
előkészítéstől kezdődően (Verhoef, 2005). Egy ERP rendszer bevezetése esetén 15 évvel is számolhatunk,
tekintettel a vállalatirányítási rendszerek hosszú-távú befolyására. Az, hogy a konkrét esetben milyen idő
intervallummal számolunk a vállalkozás egyéni döntése.
6. táblázat TCO előnye-hátránya
A TCO előnyei:

A TCO hátrányai:












Elsősorban beszerzési
döntéseknél használatos,
A beruházás teljes életciklusára
számol,
Az életciklus alatt felmerülő
összes költséggel kalkulál,
Egyszerű adatgyűjtés és kezelés,
Erőforrások szerint tagolt
kategóriák,
Külföldön elterjedt módszer.





Az irányításhoz nem használható,
Nincs csatolva teljesítmény
egység,
Nem rugalmas, nem
változtatható,
Sokféle értelmezése van,
Kiegészítő nyilvántartást igényel
(PORGÁNYI, 2004).

A Public ROI módszertant az SAP támogatásával dolgozta ki a New York-i Egyetemen működő
Center for Technology in Goverment. (Webmethods, 2005). A gazdasági folyamatok integrációjára való
törekvés egyike a vállalkozás elsődleges törekvéseinek. A gazdasági folyamatok rendszerbe szervezése
egy IT-vel támogatott beruházás következménye lehet. A hatékonyság és gazdaságosság mérésére
alkalmas ROI mutatót ma is a döntés egyik leglényegesebb elemének tekintik a vezetők. A ROI (Return
on Investment), azaz a befektetés megtérülése mutató, az IT beruházások leggyakrabban használt
indikátora (Boyd, 2004). A ROI azt mutatja meg, hogy a beruházás következtében származó „haszon”
hány százalékát képezi a befektetett tőkének. A folyamatok integrálása egy komplex kérdés, aminek
értékelésére egy sor különböző tényezőt szükséges számításba venni a döntés megalapozásához.
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A keletkező hozamok, az értékelés és meghatározás szempontjából két nagy csoportra oszthatók.
Egyrészt beszélhetünk közvetlen hozamról, ezek számszerűsítése rendszerint egyszerűbb feladat, és
beszélhetünk közvetett hozamról (Bőgel, 2009). A közvetett hozamok rendszerint a vállalkozás gazdasági
folyamatait átszövik és e kusza szövődményből kell az értékelhető tényezőket kiszűrni és számszerűsíteni.
Az, hogy mindezt teljes körűen fel tudjuk mérni arra nagyon kevés az esély.
Az ERP beruházás következtében megvalósuló integráció megtérülése egyaránt tartalmazhatja a
pénzben megtestesülő nyereséget valamint a szubjektív üzleti érték növekedést. A 7. ábra összegzi a
tipikus megtérülési spektrumot és a területet.

7. ábra. Az integráció előnyei - megtérülés területei
Forrás: Webmetods, 2005
A beruházás elemzésben és értékelésben a leggyakrabban használt mutatók egyike a nettó jelenérték,
NPV (Net Present Value). A NPV kiszámolásánál csak a realizálódó bevételeket és kiadásokat lehet
figyelembe venni. A számviteli rendszerben történő eseményrögzítés csak korrekció után használható az
NPV számoláshoz (Brealey-Mayers, 1996). A nettó jelenérték számításánál fontos, hogy úgy állapítsuk
meg a pénzáramokat, hogy figyelembe vegyük az összes tényezőt. Ha például egy banki információs
rendszer a kamatadó bevezetése előtt nem rendelkezett kamatadó számolási és kezelési funkcióval, nem
kérdés, hogy a teljes betétállomány kezelés, mint gazdasági tevékenység veszélybe került. Tehát amikor a
funkció bevezetése mellett döntünk ezt is számításba kell venni.
A megtérülési idő számításánál azt az időintervallumot szokás meghatározni, amikor a nettó
pénzáramok fedezik a befektetés költségeit. Sajnos a megtérülési idő számításánál ugyanazon problémák
jelennek meg, mint a nettó jelenérték meghatározásánál. A nagyobb vállalatok minden beruházásnál
úgynevezett maximális megtérülési időtávot írnak elő, azok nettó jelenértékétől vagy tőkemegtérülési
mutatójától függetlenül.
George Pinchesnek szavai a keletkező bizonytalanságokról a következők:
"A bizonytalanságok és a vállalati kereteket túllépő következmények miatt a hasznok és a költségek
meghatározása egyre bonyolultabb feladattá válik, miközben csökken a becslésekbe vetett bizalom. Ilyen
esetben a vállalatok két lehetőség közül választhatnak. Először is lemondhatnak a hasznok és a költségek
kvantifikálásáról, és konkrét számok nélkül hozhatnak döntéseket. Másodszor, elvégzik a számításokat,
miközben ügyelnek arra, hogy a döntéshozók tisztában legyenek a bizonytalanságokkal. A magam
részéről egyértelműen a második megoldás mellett török lándzsát: számszerűsíts mindent, amit csak tudsz,
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tudass a döntéshozókkal minden feltételezést és bizonytalanságot, majd kezeld valahogy a nem
számszerűsíthető tényezőket. Így lehet elérni, hogy a beruházások értékelésénél jól informált vezetők
értéket maximalizáló döntéseket hozzanak." (Bőgel, 2003). Teljes biztonsággal csak a pénzügyi elemző
módszerek kombinációi és átalakított változatai használhatók a helyes döntés meghozatalához.
Az értékelésre kifejlesztett döntéstámogató eszköz (ERPEco)
ERP rendszert bevezetni szándékozó vállalatok és forgalmazók számára, valamint a kutatás keretében
végzendő vizsgálatokra, kifejlesztettem egy értékelésre alkalmas döntéstámogató kalkulátor rendszert,
melyben az előző fejezetben bemutatott értékelési eljárások segítségével értékelhető egy rendszer. A
kalkulátor rendszernek az ERPEco nevet adtam utalva az ERP rendszerek gazdasági értékelésre, mint
főfunkcióra. Az ERPEco tíz évre számol. Az ERPEco kalkulátor rendszer képernyőképei a 3 sz. mellékletben
láthatók. Szerkezetét tekintve a rendszer több funkcionálisan elkülöníthető modulból áll (8. ábra).

8. ábra. Az értékelési kalkulátor felépítése
Saját forrás, 2008
A Licence modul tartalmazza a fontosabb ERP funkciókat a modulszerkezetbe ágyazva. Amennyiben
az ajánlatok ennek megfelelően vannak elkészítve, könnyen használható a modul bevezetési döntés
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előkészítésre, vagy akár későbbi bővítés hatásainak a mérésére is. A funkcionálisan elkülönülő modulok
integráltan működnek. Az egyes modulok közti információáramlást mutatja be az 9. ábra.

9. ábra. Az ERPEco blokk diagramja
Saját forrás, 2008
Az ERPEco bizonyos pénzügyi alapadatokkal dolgozik, mint például:


Elvárt hozam,



Diszkont ráta,



Átlagos adókulcs.

Az ERP rendszerek értékelésének fontos lépése, hogy a mutatók számolásához szükséges adatokat
tematikusan összegyűjtsük. Két nagy csoport határozható meg a kiadások és a hozamok.
A kiadások alatt értek minden olyan pénzkifizetéshez kötődő gazdasági eseményt, amely
összefüggésbe hozható az ERP beruházással. A hozamok meghatározása kicsit összetettebb. Ide soroltam
a bevételeket, illetve a megtakarításokat, amelyek közvetlen vagy közvetett módon köthetők az ERP
rendszer bevezetéséhez (Yusuf et al., 2006).
Kiadások
A kiadásokat több csoportra bontottam. A kalkulátor kitöltésénél vigyázni kell, hogy egy adott kiadás
tételt csak egy kategóriába soroljunk be. Amennyibe a szétválogatás nehézségbe ütközik, a kiadást
arányosítjuk.


Szoftver kiadások és költségek (10. ábra). Az élelmiszeripari projekteknél figyelni kell arra, hogy
több hardver eszköz közötti integrációt kell a szoftvernek biztosítani. Ebből az okból kifolyólag a
nagyobb licence díjra lehet számítani.
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Szoftver kiadások és költségek

A szoftver kiadásokba beleltartoznak az ERP licencek dijai, más támogató szoftverek licence dijai,
valamint azok a szoftver eszközök, melyek biztosítják az integrációt.
Egyéb költségek lehetnek az operációs rendszerek költségei, a hálózati szoftverek költségei.
Szoftver kiadások

ERP szerver licence költsége
ERP átvizsgálási költség
Adatbázis
Operációs rendszer
Kiegészítő szerver szoftver
Kiegészítő hálózati szoftver
Egyéb
Fenntartási költség
Összes szoftver kiadás

Start

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

6 év

7 év

8 év

9 év

6 000 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

200 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

400 eFt

600 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

50 eFt

1 100 eFt

120 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

40 eFt

520 eFt

100 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

150 eFt

150 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

300 eFt

150 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

250 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

1 776 eFt

17 760 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

2 116 eFt

28 480 eFt

7 320 eFt

10 év Összesen
8 000 eFt

10. ábra. Szoftver kiadások a kalkulátorban
Saját forrás, 2008


Szoftver értékcsökkenés korrekciós tényezőként került beépítésre és az adófizetés becslését segíti
elő.



Hardver kiadások (11. ábra) esetén szintén figyelembe kell venni az élelmiszeripari sajátosságokat,
hiszen rendszerint akkor támogatható felhasználóbarát módon a folyamat, ha speciális eszközöket
használnak. Nem mindegy, hogy egy mobil eszközzel csak „lecsipogják” a kellő információt, vagy
egy terminálnál kézzel kell rögzíteni minden szükséges adatot. Élelmiszeriparban fontos a sarzsok,
érvényességi idők, lejárati idők, stb. nyilvántartása.
Hardver költségek

A hardver költségek magukba foglalják az ERP bevezetésekor jelentkező eszköz költséget,
legyen az számítógép, hálózati kiépítés, szervergép, vagy akár egy digitális mérleg, vagy kamera.
A fenntartási költségeket a modell állandónak veszi. Eltérő esetben lehetőség van a módosításra.
A költségek értékcsökkenést ne tartalmazzanak!
Hardver kiadások
Munkaállomások
Szerver gép
Hálózati eszközök
Mobil eszközök
Egyéb
Egyéb
Fenntartási költség
Összes hardver kiadás

Start

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

6 év

7 év

8 év

9 év

1 000 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

500 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

10 év Összesen
15 eFt

1 615 eFt

300 eFt

3 eFt

3 eFt

3 eFt

3 eFt

150 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

512 eFt

500 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

250 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

795 eFt

0 eFt

100 eFt

2 eFt

2 eFt

2 eFt

2 eFt

2 eFt

110 eFt

0 eFt

100 eFt

3 eFt

3 eFt

3 eFt

3 eFt

3 eFt

115 eFt

0 eFt

1 800 eFt

0 eFt
90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

90 eFt

900 eFt

108 eFt

108 eFt

108 eFt

308 eFt

990 eFt

125 eFt

125 eFt

125 eFt

125 eFt

125 eFt

4 047 eFt

11. ábra. Hardver kiadások a kalkulátorban
Saját forrás, 2008
 Hardver értékcsökkenés hasonlóan a szoftverhez, korrekciós tételt képvisel.
 Tanácsadásra, konzultációra (12. ábra) vonatkozó kiadások alapvetően két nagyobb csoportra
oszthatók, egyrészt a saját munkaerő erre fordított ideje, másrészt a disztribútor által biztosított
tanácsadó ideje.
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Tanácsadás
Ebben a fejezetben azokat a költségeket kell feltüntetni, amelyeket az ERP bevezetése és
fenntartása érdekében tanácsadás, konzultáció címén felmerülnek mind belső, mint külső személyek
közreműködésével.
Tanácsadás, konzultáció (nap)

Start

Belső tanácsadás (Ft)
előzetes helyzetfelmérés
törzsadat feltöltés
testreszabások előkészítése
egyéb
Külső tanácsadás (Ft)
előzetes helyzetfelmérés
törzsadat feltöltés
testreszabások előkészítése
egyéb
Egyéb (Ft)
Egyéb (Ft)
Tanácsadás, konzultáció összesen

Összesen

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

6 év

7 év

8 év

9 év

10 év

656 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

2 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

2 nap

50 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

20 nap

250 nap

25 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

25 nap

5 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

5 nap

4736

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 736 eFt

2 256 eFt

2 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

2 nap

10 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

10 nap

25 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

25 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

0 nap

5 392 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

160 eFt

6 992 eFt

0 eFt

12. ábra. Tanácsadás, konzultációs kiadások a kalkulátorban
Saját forrás, 2008

 Oktatásra fordított kiadások (13. ábra) szintén lényeges tétele a projektnek. Itt beszélhetünk kezdeti
kiadásokról, valamint folyamatos, főleg belső erőforrással megoldott oktatásról.
Oktatás
Az oktatási költségek nagy része a kezdeti időszakban, az éles indulás előtt zajlik.
Viszont, gyakran előfordul, hogy kulcsfelhasználókat képeznek ki, akik mint belső erőforrás, később a bevezetés különböző szakaszaiban oktatja a fehasználókat.
A modell az oktatási idő 5 szörösével számol az alkalmazottak kieső munkaidejénél (modósítható).
Oktatási költségek

Start

Start költségek
2 520 eFt
Oktatási költség (külső)
15 nap
Kiszállási dijak
0 nap
Alkalmazottak kieső munkaideje
75 nap
Folyamatos költségek
Üzemeltetés: adminisztráció
Üzemeltetés: technikai fejlesztés tesztelés
Üzemeltetés: menedzsment, tervezés
Üzemeltetés: kimutatás, elszámolás
Egyéb (Ft)
Egyéb (Ft)
15 eFt
Oktatási költségek
2 535 eFt

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

6 év

7 év

8 év

9 év

10 év

Összesen

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

344 eFt

5 960 eFt

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

35 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

10 nap

175 nap

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

56 eFt

560 eFt

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

10 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

2 nap

20 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

1 nap

10 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

3 nap

30 nap

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

15 eFt

165 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

415 eFt

6 685 eFt

0 eFt

13. ábra. Oktatásra fordított kiadások
Saját forrás, 2008
 Egyéb kiadások (14. ábra) közt tartandó számon például az előszelekciós eljáráshoz kapcsolódó
piackutatási költség.
Egyéb kiadások, költségek
Ide tartoznak mindazok a költségek, amelyek a bevezetés, vagy üzemeltetés során felmerülhetnek, de a korábbiakban, nem voltak nevesítve.
Egyéb kiadások, költségek
Kiküldetési és utazási költségek
Piackutatásra fordított kiadások
Telekommunikációs költségek
Áramdíj
Egyéb
Egyéb
Egyéb összesen
Összes kiadás

1 év

2 év

3 év

4 év

5 év

6 év

7 év

8 év

9 év

10 év

Összesen

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

20 eFt

900 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

100 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

10 eFt

100 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

5 eFt

50 eFt

800 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

45 eFt

1 250 eFt

18 743 Ft

3 852 Ft

3 852 Ft

4 100 Ft

4 052 Ft

4 734 Ft

4 117 Ft

3 869 Ft

3 869 Ft

4 117 Ft

3 869 Ft

59 174 Ft

Start
700 eFt

100 eFt

100 eFt

0 eFt

14. ábra. Egyéb kiadások, költségek
Saját forrás, 2008
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Hozamok
A hozamok keletkezhetnek közvetlen, vagy közvetett módon. Ha egy vállalkozás bevezet egy
webshopot is akkor a webes felületen történő értékesítés egy közvetlen hozamnak tekinthető. A közetlen
kategóriába tartoznak azon bevétel növekmények, vagy költség csökkenések tartoznak, amelyek
bizonyíthatóan szoros következményei az ERP bevezetésnek (16. ábra).
A közvetett kategóriába azon bevétel növekmények és költség csökkenések tartoznak, melyekre az
ERP bevezetésnek hatása van, viszont nem bizonyítható egyértelmű kapcsolat. A hozamot az alábbi
tényezők generálhatnak:
 Javuló információ ellátás,
 Javuló technológiai menedzsment,
 Javuló folyamat menedzsment,
 Javuló partnerkapcsolat, ezen belül a vevőkapcsolat ír nagy jelentőséggel,
 Jövedelem tőkésítési lehetőség,
 Vállalati struktúra előnyös változása,
 Raktárkészlet optimalizálása,
 Logisztikai költségek csökkenése,
 Hatékonyság javulás.
A hozamok számszerűsítése az alábbi módszerek segítségével történhet:
 Konkrét mérési eredmény,
 Becslés, befolyásoló tényezők alapján,
 Felmérés, a gyakorolt hatásról a szervezeten belül,
 Piackutatás alapján készült esettanulmányok adatait felhasználva,
 Pilot és tesztüzemek eredményei,
 ERP forgalmazók referencia eseteinek tanulságait felhasználva.
A közvetlen hozamok számszerű adatai megadhatók gyors-kalkulátorok segítségével (15. ábra), illetve
numerikus értékként (16. ábra).

15. ábra. Gyors-kalkulátor az eszközállomány csökkenéséből származó hozam számszerűsítésére
Saját forrás, 2008
A gyors-kalkulátorok alkalmazása az esetek többségében eltér. Így minden értékelésnél figyelmet kell
fordítani ezek helyes megalkotására, illetve a tényezők közti függőségi viszonyok felderítésére.
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Közvetlen
Közvetett
Eszköz állomány csökkenésének költsége
Elosztásból származó profitnövekmény (distributor)
Kereszt értékesítési bevételek növekedése
Visszatérő kezelési költségek csökkenése
Értéknövelő eladások (up-selling) profit növekedése
Hatékonyabb értékesítésből származó többlet profit
Csökkentett személyzeti állomány
Posta és nyomtatási költségek csökkenése
Az értékesített árúk csökkenő költsége
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Egyéb
Összes-közvetlen

Alap

1 év

2 év 3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év

10 év Összesen

3 000 eFt

3 000 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

3 000 eFt

33 000 eFt

500 eFt

500 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

500 eFt

5 500 eFt

600 eFt

600 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

600 eFt

6 600 eFt

2 400 eFt

2 400 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

2 400 eFt

26 400 eFt

5 000 eFt

5 000 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

5 000 eFt

55 000 eFt

3 000 eFt

3 000 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

3 000 eFt

33 000 eFt

400 eFt

400 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

400 eFt

4 400 eFt

1 266 eFt

1 266 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

1 266 eFt

13 926 eFt

2 252 eFt

2 252 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

2 252 eFt

24 772 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt

0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt 0 eFt

0 eFt

0 eFt

18 418 eFt ##### #### #### #### #### #### #### ####

18 418 eFt

202 598 eFt

18 418 eFt

16. ábra: Közvetlen hozamok
Saját forrás, 2008
A közvetlen hozamok számszerűsítése is ERP projektenként történik. A bemutatás céljára a
folyamatmenedzsment javulás (Kinare, 2005) bemutatását választom. A folyamat menedzsment javulása
közvetett módon az alábbi tényezőkkel mérhető:
 Adminisztratív költségek csökkenése (mérési alap lehet az információ előállításra fordított idő
csökkenése),
 Tévedésből és hibákból eredő költségek csökkenése (speciális mérőszám, projektenként egyedileg
lehet a hibákat mérni),
 Kommunikációs költségek csökkenése (belső és a vállalat közvetlen környezetével folytatott
kommunikációs költségekről van szó, mérhető lehet a munkaidő csökkenéssel, a postaköltség
csökkenéssel),
 Szabályszerű iktatási és jóváhagyási műveletekből származó költség csökkenés (mérési vagy
becslési alap lehet a munkaidő).
Kiadások, költségek
Hardver költségek
Szoftver költségek
Tanácsadás
Személyi költségek
Oktatás
Egyéb
Összes
Kumulált kiadások

1 év

Start

2 év

1 800

108

7 320

2 116

5 392

160

896

1 008

2 535

415

800

45

3 év 4 év 5 év 6 év 7 év 8 év 9 év
108 108 308 990 125 125

10 év

Összesen

125

125

125

4 047

2 116 #### #### #### #### #### ####

2 116

2 116

28 480

160

160

160

6 992

1 008 #### #### #### #### #### ####

160 160 160 160 160 160

1 256

1 008

11 720

415

415

415

6 685

45

45

45

1 250
59 174

415 415 415 415 415 415
45

45

45

45

45

45

18 743

3 852

3 852 #### #### #### #### #### ####

4 117

3 869

18 743

22 595

26 447 #### #### #### #### #### ####

55 305

59 174

17. ábra. Kiadások összegzése
Saját forrás, 2008
A kiadások és hozamok számszerű megadása után az „Összegzés” modulban a szükséges értékek
összegződnek (17. ábra) és kiszámolódnak a beállított elemzésre alkalmas mutatószámok (18. ábra).
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ROI- direct és indirect
ROI (direct)
NPV (direct és indirect)
### ###
NPV (direct)
### ###
Megtérülési idő
### ###
Éves átlagos birtoklási költség
Diszkontált éves átlagos birtoklási költség
### ###
10-Éves IRR
TCO

### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ### ### ### ###

202%
148%
66 876
69 603
<3
5 917
5 550
76%
59 174

18. ábra. A kiszámolt pénzügyi mutatók
Saját forrás, 2008
A diagramok modulban kerül ábrázolásra a TCO mutató, a hozamok megoszlása, az összes kiadás
megoszlása (19. ábra), egy összehasonlítás az elvárt és megvalósult eredmény közt, illetve a nettó
jelenérték alakulása különböző diszkontráták mellett.

19. ábra. TCO, illetve összes kiadás megoszlása
Saját forrás, 2008
Az értékelés szerves részét kell képezze egy szöveges értékelés is, ami a számítások eredményét
magyarázza és rávilágít azokra az okokra amik előidézhették a különböző számítások eredményét.

Jövőbeni kutatási irányok
Az elkövetkezendő időben szeretnénk mindkét modellt finomítani, pontosítani. A gazdasági értékelő
modell esetén kidolgozni kívánjuk az egyes közvetett és közvetlen kategóriába tartozó hozamok
tényezőkhöz való hozzárendelését.
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A kutatási céljaink között szerepel a modellek webes megvalósítása. A webes közzététel lehetőséget
biztosítana a modell javítására, valamint a kutatás további fázisaihoz első kézből származó tapasztalatok
összegyűjtésére. A statisztikai módszereken alapuló elemzés több jelenleg még csak hipotézis állapotban
lévő feltételezést igazolhatna, vagy cáfolhatna. Mivel a jelenleg piacon lévő összehasonlításra vonatkozó
kedvezményezések piaci alapokon nyugszanak, lényeges lenne egy független platform.
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Klímakockázati adatbázisok a gyümölcstermesztésben
Climate risk databases in fruit production
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Abstract: Similarly to other agrarian sectors, fruit production is permanently exposed to the extreme effects of
weather. Beside meteorological forecast, knowledge about long-term tendencies is also of great importance in
agriculture. Since some decisions can generate long-term investments, such kind of information can help choosing
the varieties, the production site as well as the plant protection and production technology of the lowest risk.
Besides historical databases, the development and analysis of scenarios dealing with long-term meteorological
tendencies have been focused in the past decades. In this article we introduce a complex information system with
high spatial and temporal resolution. We demonstrate some general risk-analysis methods that are supported by
the system and present a case study on the precipitation distribution risk of cherry production together with its
advantageous and disadvantageous impacts.
Keywords: fruit production, information system, climatic risk, indicators

Összefoglaló: A gyümölcstermesztés, hasonlóan más mezőgazdasági ágazatokhoz, folyamatosan ki van téve az
időjárás okozta szélsőséges hatásoknak. A mezőgazdaság szempontjából a konkrét meteorológiai előrejelzések
mellett a hosszú távú tendenciák ismerete is alapvető fontosságú, hogy a lehető legkevesebb termelési kockázatot
jelentő fajta, termőhely, termesztési- és növényvédelmi technológiák kerüljenek kiválasztásra. Ezen döntések
meghozatala ugyanis nem egy esetbe évekre, évtizedekre szóló beruházásokat tételez fel. A korábban is
rendelkezésre álló történeti adatsorok mellett felértékelődtek a hosszú távú meteorológiai tendenciák
előrejelzésével foglalkozó szcenáriók mind szélesebb körben való kidolgozásának, és ezen adatsorokra épülő
elemzések, értékelések felhasználásának igénye. Jelen cikkünkben egy szerteágazó, ugyanakkor térben és időben
kellő részletezettségű új információs rendszert mutatunk be. Ismertetjük az általa elvégezhető általános
kockázatelemzési eljárásokat, ugyanakkor egy konkrét alkalmazás keretében kitérünk a csapadékeloszlások
kockázatának a cseresznyetermesztést érintő előnyös és hátrányos hatására is.
Kulcsszavak: gyümölcstermesztés, információs rendszer, klimatikus kockázatok, indikátorok

Bevezetés
A FRUIT-MET információs rendszer kiépítésének célja a Budapesti Corvinus Egyetem Matematika és
Informatika Tanszékén folyó – a klímaváltozás kockázati, gazdasági és társadalmi hatásaira irányuló kutatások adatbázisainak összegyűjtése, az elméleti vizsgálatok alapjainak megteremtése és támogatása. A
közös adatbázis mentesíti a kutatócsoport egyes tagjait attól a feladattól, hogy a szerteágazó adatforrásokat
külön-külön felderítsék, leválogassák és kidolgozzák az alkalmanként korántsem egyszerű konverziós
eljárásokat. Az adatbázishoz kapcsolódó programrendszer biztosítja a teljes központi adatbázis
áttekintését, az adatszűrés és leválogatás tetszőleges szempontok szerinti végrehajtását, illetve nagy
futásidőt igénylő – vagy szokványos statisztikai eszközökkel el nem végezhető, ezért speciális programok
írását feltételező – elemzések elvégzését.
Nagyon fontos annak az adatvagyonnak az áttekintése, amelyek rendelkezésre állnak az alábbiakban
részletesen ismertetésre kerülő programok futtatásához.
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a. Napi meteorológiai adatsorok
Debrecenben Látókép meteorológiai állomás adatai (1984-2004)
Debrecen base (1960-1990 tényadatok szimulációs futásokhoz)
Debrecen GF 25-34 (2025-2034 re vonatkozó szimulációs adatsorok)
Debrecen GF 55-64 (2055-2064 re vonatkozó szimulációs adatsorok)
Debrecen UKHI (31 évi szimulációs adatsorok)
Debrecen UKLO (31 évi szimulációs adatsorok)
Debrecen UKTR 31 (31 évi szimulációs adatsorok)
Győr base (1960-1990 tényadatok szimulációs adatsorok)
Győr GF 25-34 (2025-2034 re vonatkozó szimulációs adatsorok)
Győr GF 55-64 (2055-2064 re vonatkozó szimulációs adatsorok)
Győr UKHI (31 évi szimulációs adatsorok)
Győr UKLO (31 évi szimulációs adatsorok)
Győr UKTR 31 (31 évi szimulációs adatsorok)
Budapest (1901-2000) tényadatok
Debrecen (1901-2000) tényadatok
Szeged (1901-2000) tényadatok
b. Tíz városra vonatkozó szimulációs adatsorok
Budapest (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Debrecen (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Kalocsa (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Miskolc (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Mosonmagyaróvár (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek)
Pécs (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Siófok (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Szeged (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
Szolnok(2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
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Zalaegerszeg (2070-2100 Headly Center A2, Headly Center B2, Max Plank Ins. A2 modellek, 31 év
szimulációs futtatás eredménye)
c. Megyei reprezentáns mérőállomások eredményei
Baranya megye (1951-2010)
Bács-Kiskun megye (1951-2010)
Békés megye (1951-2010)
Borsod-Abaúj-Zemplén megye (1951-2010)
Csongrád megye (1951-2010)
Fejér megye (1951-2010)
Győr-Moson-Sopron megye (1951-2010)
Hajdú-Bihar megye (1951-2010)
Heves megye (1951-2010)
Jász-Nagykun-Szolnok megye (1951-2010)
Komárom-Esztergom megye (1951-2010)
Nógrád megye (1951-2010)
Pest megye (1951-2010)
Somogy megye (1951-2010)
Szabolcs-Szatmár megye (1951-2010)
Tolna megye (1951-2010)
Vas megye (1951-2010)
Veszprém megye (1951-2010)
Zala megye (1951-2010)
d. Havi adatsorok
Tényadatok 1901-2000 Csapadék
1901-2000 Átlaghőmérséklet
1901-2000 Felhőborítottság
1901-2000 Napi átlageltérések havi átlaga
1901-2000 Páratartalom
Szcenáriók 2001-2100 Csapadék
2001-2100 Átlaghőmérséklet
2001-2100 Felhőborítottság
2001-2100 Napi átlageltérések havi átlaga
2001-2100 Páratartalom 2001-2100
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Ez utóbbi szcenáriók esetében az előrejelzéseket A1, A2, B1 és B2 modellek szerint is elkészíthetjük.
Az adatbázis kiválasztása után sor kerülhet a különböző elemzések végrehajtására. Mivel európai
adatbázisról van szó, a program lehetőséget biztosít a kutatási célterület térben és időben történő
lehatárolására. A térbeli lehatárolást a Tyndall-koordináták segítségével valósíthatjuk meg. Az időbeli
lehatárolást a szokásos évszámkorlátozással valósítjuk meg.
A fenti felsorolásból látható, hogy az elérhető adatbázisok közül hiányzik Magyarország teljes területét
napi szinten lefedő szisztematikus adatbázis rendszer, melynek segítségével a hosszú távú kockázati
tendenciák mérhetők és kiértékelhetők lennének. E hiányosság kiküszöbölése érdekében az ELTE
Meteorológiai Tanszéke közreműködésével rendszerbe illesztettük a RegCM3 adatbázist, ami megnyitja
az utat a további mezőgazdasági vizsgálatok, elemzések előtt.

Az adatbázis kialakításához felhasznált regionális klímamodell: RegCM3
Az alábbiakban bemutatásra kerülő regionális klímamodellt (Regional Climate Model, RegCM)
eredetileg az amerikai Légköri Kutatások Nemzeti Központjában (National Center for Atmospheric
Research, NCAR) fejlesztették ki. A modellt regionális klímakutatásokhoz és évszakos előrejelzésekhez
használják
világszerte.
A
RegCM
az
alábbi
címen
érhető
el
a
világhálón:
http://www.ictp.trieste.it/~pubregcm/RegCM3.
A globális klímamodellek jellemzően 100 km (vagy annál durvább) felbontású eredményeinek
finomabb rácshálózatra történő leskálázása több módon történhet. Az egyik gyakran alkalmazott módszer
a statisztikai leskálázás. Ezen eljárás során olyan statisztikai kapcsolatot tételezünk fel a nagyskálájú és
finomabb skálájú folyamatok között, ami a jövőben is fenn fog állni. Ez a megközelítés azonban igen
erőteljes megszorítást jelent, hiszen ebben az esetben gyakorlatilag az éghajlat változatlanságának
feltételével élünk. Finomabb térbeli eredmények elérésének érdekében változó felbontású modellek is
használatosak. A kutatás szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró régió felett a modell finomabb
rácshálózaton végzi el a számításokat, mint azokon a területeken, amik nem képezik a vizsgálat tárgyát.
Széles körben elterjedt eljárás a globális modell eredmények dinamikai alapú leskálázása terén a
beágyazásos technika. A regionális modellnek a globális modell szolgáltatja a futáshoz szükséges kezdetiés peremfeltételeket. A regionális modell a durvább felbontású globális klímamodellbe beágyazva, egy
kisebb régióra, finomabb felbontás mellett végzi el a számításokat, ezáltal regionális szintű információkat
szolgáltatva a felhasználónak. A RegCM-mel a beágyazásos módszert alkalmazták a regionális A1B
éghajlati jövőkép elkészítéséhez az ELTE Meteorológiai Tanszékén (Bartholy et al., 2007, 2009 és 2010),
ahol 2005 óta folynak RegCM-en alapuló kutatások a CECILIA Európai Uniós projekt
(http://www.cecilia-eu.org) keretében. A módosított RegCM3 (Torma et al., 2008) modell futtatásához az
ECHAM5 (Roeckner et al., 2003) globális éghajlati modell biztosította a kezdeti- és peremfeltételeket. A
modellt először 25 km horizontális felbontás mellett integrálták az ICTP (International Centre for
Theoretical Physics, Trieszt) Éghajlat-fizikai Osztályán (Earth System Physics, ESP). Az ELTE
Meteorológiai Tanszékén a dupla beágyazást alkalmazva 10 km-es horizontális felbontást értek el,
melyhez a kiindulási adatokat az ICTP 25 km-es szimulációja szolgáltatta. Az adatbázisban elérhető
adatok horizontális felbontása 10 km.

Történeti áttekintés
A korlátos tartományú modellek regionális tanulmányok készítéséhez való felhasználásának ötlete
először Dickinson et al., (1989) és Giorgi (1990) kutatók műveiben vetődött fel. Az ötlet az egyszeri
beágyazásos módszeren alapult (one-way nesting), mely során a globális cirkulációs modellekből (GCM)
származtatott nagyskálájú meteorológiai mezők szolgálnak a kezdeti - és időtől függő peremfeltételekként
a finomabb felbontású regionális klímamodellek (RCM) számára, úgy hogy az RCM-ek és az őket irányító
GCM-ek között egyirányú a kapcsolat, azaz a GCM nem kap visszajelzést a globális modell adatait
felhasználó RCM-től.
127

Agrárinformatikai Tanulmányok (2010) I. kötet

Az NCAR RegCM modell első generációjának kidolgozásául az NCAR-Pennsylvania Állami Egyetem
(Pennsylvania State University, PSU) 4-es verziószámú mezoskálájú modellje (MM4) szolgált alapul az
1980-as évek végén (Giorgi, 1989). A modell dinamikáért felelős része az MM4 modellből származott,
ami egy összenyomható, véges differenciál hidrosztatikus modell -koordinátarendszerben. Később a
meglévő egyenleteket a túlzott topográfiai gradiensekből fakadó horizontális diffúziót csillapítandó
kiegészítették egy algoritmussal (Giorgi et al., 1993a,b). Végeredményben a RegCM dinamikai magja
hasonló az 5-ös verzió számmal jelzett hidrosztatikai mezoskálájú modelléhez (MM5) (Grell et al., 1994).
Az MM4 klímakutatásokhoz való felhasználása érdekében több fizikai parametrizációt lecseréltek,
döntően a sugárzási energiaátviteli és a felszíni fizikai folyamatok terén, mely változtatások végül a
RegCM első generációjához vezettek (Dickinson et al., 1989, Giorgi, 1990). A RegCM első generációja
magában foglalta a Bioszféra-Atmoszféra-Transzfer-Sémát, BATS (Dickinson et al., 1986) a felszíni
folyamatokat leírandó, a sugárzási energiaátviteli sémáját az első verziószámú Klíma Közösség
Modellnek (Climate Community Model, CCM1), egy közepes felbontású lokális planetáris határréteg
sémát, a Kuo-típusú cumulus konvektív sémát (Anthes, 1977) és egy explicit nedvesség sémát (Hsie et al.,
1984).
A modell fizikájának és numerikus sémáinak első nagymértékű fejlesztését Giorgi és munkatársai
dokumentálták 1993-ban (Giorgi et al., 1993a,b), mely fejlesztések során a modell második generációját
állították elő (ezek után RegCM2). A RegCM2-ben a fizikai folyamatokat leíró eljárásokhoz az alapot az
NCAR második verziószámú CCM (CCM2) (Hack et al., 1993) és a mezoskálájú MM5 (Grell et al.,
1994) modellek szolgáltatták. A legfontosabb fejlesztések összefoglalva: (1) a CCM2 sugárzási átviteli
csomagja hívatott a sugárzási számítások elvégzésére; (2) nem lokális határréteg séma (Holtslag et al.,
1990) alkalmazása; (3) a modellt kiegészítették egy újabb, felhőzet hatását leíró sémával (Grell, 1993); (4)
a BATS akkori legújabb verziójára a BATS1E-re (Dickinson et al., 1993) cserélték.
Az elmúlt évek során újabb fizikai eljárások váltak elérhetővé a RegCM számára, mely újítások
többnyire a CCM legutóbbi verziójú modell (CCM3) (Kiehl et al., 1996) fizikáján alapultak. Elsőként a
CCM2 sugárzási átviteli csomagját a CCM3-ban alkalmazott eljárás váltotta le. A CCM2-ben alkalmazott
leírás figyelembe vette a H2O, O3, O2, CO2 hatásait. A modell ezen verziója a rövidhullámú sugárzási
átvitelt
-Eddington közelítéssel kezelte, míg a felhők közötti sugárzást három felhő paraméter
függvényében számította ki, úgy mint a felhővel való borítottság, a felhő folyékony víztartalma és a felhő
effektív cseppsugara. A CCM3 megtartotta az előző, CCM2 által alkalmazott eljárásokat, de újabb
tagokkal kibővítve azt úgy, mint a következő üvegházhatású gázok: NO 2, CH4, CFC gázok, és az aeroszol
részecskék és a felhőjég hatásainak leírása.
További jelentősebb változtatások a modell felhőzetet és a csapadék folyamatait leíró tagokban mentek
végbe. Az eredetileg alkalmazott explicit nedvesség sémát (Hsie et al., 1984) egy leegyszerűsített
kifejezéssel cserélte fel, mivel az eredeti változat túl nagy számításigénnyel bírt ahhoz, hogy klimatikus
szimulációkban alkalmazzák. Az egyszerűsített séma csupán egy, a felhővízre vonatkozó prognosztikai
egyenletet tartalmaz, mely figyelembe veszi a felhővíz képződést, az advekciót és a turbulens
átkeveredést, a reevaporációt nem telített környezetben, és a csapadékképződést. A legfőbb újdonsága
ennek az eljárásnak természetesen nem merül ki az egyszerűbb mikrofizikában, ezen fejlesztés tartalmazza
az előrejelzett vízváltozók közvetlen felhasználását a felhő sugárzási számításai során. A modell korábbi
verzióiban a sugárzási számításokhoz felhasznált vízváltozókat a helyi relatív páratartalom által kifejezett
tagokkal fejezték ki. Ez a fejlesztése a modellnek nagyon fontos eleme a szimulált hidrológiai ciklus és az
energiaháztartás közötti kölcsönhatások leírásában.
A modell fizikájában elvégzett változtatások tartalmazzák a nagyskálájú felhőzet és csapadék sémát
(Pal et al., 2000), új óceán felszíni fluxusok parametrizációit (Zeng et al., 1998), és egy új cumulus
konvektív sémát (Emanuel, 1991; Emanuel és Zivkovic-Rothman, 1999). Újdonság a modellben továbbá
egy mozaik-típusú parametrizációja a rácspont távolságnál finomabb felbontású felszínnek és
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domborzatnak (Giorgi et al., 2003b). A RegCM3 további fejlesztéseit a bemeneti adatok tartalmazzák. A
területi fájlok létrehozása során már az Egyesült Államok Geológiai Felmérés Globális Felszín Borítottság
Jellemzés- (USGS Global Land Cover Characterization) és a Globális 30 Ívmásodperces Domborzati
(Global 30 Arc-Second Elevation) adatbázisai kerülnek felhasználásra. Továbbá az NCEP (National
Centers for Environmental Prediction) és az Európai Középtávú Időjárási Előrejelző Központ (ECMWF)
globális reanalízis adatai használhatók fel a kezdeti - és peremfeltételek előállításához. Végül további
fejlesztéseket végeztek a modellen, hogy annak futtatása, használata még könnyebb legyen. Egy új
honlapot hoztak létre, ahonnan a felhasználók szabadon letölthetik a teljes RegCM rendszert, csakúgy,
mint a szimulációhoz elengedhetetlen bemeneti adatokat.
A RegCM modell három nagyobb egységre osztható: előfeldolgozás, a modell integrálása, és
utófeldolgozás. A RegCM előfeldolgozási folyamatai során a területi változók (beleértve a domborzatot, a
földtípust és a tengerfelszíni hőmérsékletet) és a háromdimenziós izobárikus meteorológiai adatok
horizontális interpolációja történik egy szélesség-hosszúság hálózatról egy finomabb felbontású
rácshálózatra, elforgatott (vagy normál) Mercator, Lambert területtartó, vagy polár sztereografikus
leképezéssel. A modell szintén elvégzi a nyomási szintek -koordinátarendszerbe való vertikális
interpolációját. A -felületek a felszínhez közel felszínkövetőek, míg a magasabb -felületek jó
közelítéssel tekinthetők izobár felületeknek. A modell vertikális és horizontális felbontásának, illetve a
céltartomány méretének függvényében természetesen változik a modell számításigénye. Az
utófeldolgozási részben lehetőség nyílik a nyers adatok feldolgozására (Pl.: napi és havi átlagok
előállítása).

A RegCM modell rácshálózata
A modell ismertetését a modell rácshálózatának a bemutatásával folytatjuk. A modell számára
általában nyomási szintekre vonatkozóan állnak rendelkezésre adatok, azonban ezeket át kell interpolálni a
modell saját vertikális rácshálózatára még mielőtt bemeneti adatként megadnánk a modellnek. A modell
függőleges irányú koordinátarendszere felszínkövető (1. ábra), mely azt jelenti, hogy az alacsonyabb
rácsszintek követik a felszín változásait, míg az alacsonyabb nyomású felületeket reprezentáló rácsszintek
szinte egyeneseket képezve futnak. A középső szintek folyamatosan egyenesednek ki, ahogyan
közeledünk a modellben képviselt legalacsonyabb nyomási szintek felé. Dimenzió nélküli koordináták
használatosak a modell szintjeit definiálni, ahol p a nyomást, pt a modellben leírt légkör tetején lévő
nyomást, míg ps a felszíni nyomást jelölik.



( p  pt )
( p s  pt )

Mind az egyenletből mind, pedig az 1. ábráról leolvasható, hogy a rendszer tetején 0, míg a felszínen 1
értéket vesz fel, és minden egyes modellszint önálló értékeként van definiálva. A modell vertikális szintjei
0 és 1 közötti értékeket vehetnek fel, de az ezek által létrehozott hálózat nem ekvidisztans. Többnyire a
szintek sűrűbben helyezkednek el a határrétegben, mint felette. A szintek száma a kitűzött cél
függvényében változtatható.
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1. ábra. A modell vertikális felépítésének sematikus ábrázolása.
A fenti ábra 16 vertikális rétegre mutat példát. A szaggatott vonalak fél-szigma szinteket, míg a
folytonos vonalak egész szigma szinteket jelölnek. (A PSU/NCAR Mesoscale Modeling System Tutorial
Class Notes and User‟s Guide alapján.)
A horizontális rácshálózat Arakawa-Lamb B elosztású. Ezt a 2. ábrán mutatjuk be, ahol az látható,
hogy a skalárok (T,p,q…) a rácsközéppontokban vannak definiálva, míg a keleti (u) és északi (v) sebesség
komponensek a rácspontokon helyezkednek el. A négyzetrácsok közepén elhelyezkedő x-ek jelölik a
cellaközéppontokat, míg a pontok a rácssarkokat. Ennek értelmében a horizontális sebességek a
pontokban vannak meghatározva. A kiindulási adatok beadása után a modell az előfeldolgozási részben a
megfelelő, az előbb bemutatott rácsozatra interpolálja azokat.

2. ábra. Rácspontos és rácsközéppontos sematikus ábrázolása az Arakawa-B rácshálózatnak.
A fentebb említett összes változó a vertikális szintek közepére van definiálva, melyek fél-szinteket
jelentenek, és amiket szaggatott vonallal ábrázoltunk az 1. ábrán. A modell minden egész szinten
szolgáltat vertikális sebességet, melyet ebben az esetben folyamatos vonallal jelöltünk. A szigma szintek
definiálása során csupán az egész szinteket veszi figyelembe a rendszer, melynek értelmében a modell
rétegek száma mindig eggyel kevesebb, mint az egész szigma szintek száma.
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Letérképezés a modell rácshálózatára
A modell négy letérképezési eljárás lehetőségét kínálja fel a felhasználónak. A Lambert területtartó
letérképezés használata a közepes földrajzi szélességekre, a polár sztereografikus a magasabb
szélességekre, a normál Mercator az alacsony szélességekre, míg az elforgatott Mercator egyéni
elképzelés szerinti felhasználásra ajánlott. A modell integrálása során a Lambert területtartó letérképezést
alkalmazták az ELTE Meteorológiai Tanszékén. A normál Mercator leképezésen kívül a modellben
használatos x és y irányok nem a nyugat-kelet, illetve az észak-dél irányokat jelölik, éppen ezért a
megfigyelési széladatokat a modell rácshálózatára kell elforgatni, valamint a modell u és v komponenseit
el kell forgatni mielőtt azokat össze kívánjuk vetni a mérési eredményekkel. Ezek a szükséges
transzformációkat elvégző számítások rendelkezésre állnak a modell előfeldolgozási részében, ahol a
szimulációhoz a kiindulási mező a modell rácshálózatára előáll, továbbá az utó-feldolgozási részben is. A
leképezésből adódó torzítás, m definíciója a következő
m= (rácspont távolság)/(aktuális távolság a Földön),
és amelynek értéke általában egyhez közeli, földrajzi szélességtől függően. A modell által alkalmazott
leképezések a kis területek alakját megőrzik, tehát dx=dy feltétel teljesül mindenütt, azonban a rácspontok
közötti távolság változó a teljes területre vonatkozóan. Ez a torzítás a gömbi felszín egy síkfelületre
történő leképezéséből adódik. Ezt a tényezőt figyelembe kell venni minden egyes modellegyenletben, ahol
a horizontális gradiens jelen van.

FRUIT-MET klímakockázati információs rendszer
A FRUIT-MET programrendszere és a hozzá kapcsolódó adatbázis a BCE Matematika és Informatika
Tanszékének szerverén került elhelyezésre, melyet az Egyetem belső hálózatán a megfelelő jogosultsággal
rendelkező oktatók és kutatók érhetnek el (Herdon és Rózsa, 2008): A kutatók a programrendszert és a
háttér adatbázist DVD lemezek segítségével a saját számítógépükre is átvihetik, de a program
működtetéséhez egy telepítő eljárást is le kell futtatni. A FRUIT-MET programrendszer Windows-XP
környezetben való használatához a fejlesztők biztosítják a telepítő programcsomagot, melyet a szokásos
Setup.exe program elindításával végezhetünk el.
A programrendszer a központi szerveren a képen látható ikon felhasználásával, vagy a
megfelelő mappába belépve a KKIR.EXE program aktivizálásával indítható el. Ugyanilyen
kényelmes indítási feltételt mindenki létrehozhat a telepítés után a saját számítógépén is.
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3. ábra. KKIR bejelentkező képernyő
Az indítás után a mellékelt (3.ábra) bejelentkező képernyővel találkozunk. Az indításkor minden
felhasználónak meg kell adni a legalább egy karakterből álló azonosítót, ami azonban nem a szokásos
belépési feltétel (hiszen az adatbázis elérése már eleve csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező kutatók
számára biztosított). Az azonosítók használata itt a kutatókhoz rendelt gyűjtő konténerek létrehozását,
illetve a későbbiek során azok ismételt megnyitását biztosítja, melyekbe a program használata során
keletkezett kutatási eredményeiket (adatszűrések, indikátorok, speciális lekérdezések eredményei)
tárolhatják. A kutató által választott konténernév egy Access adatbázis létrehozását eredményezi. A
kutatási eredmények ezen adatbázison belül különböző táblázatokba kerülnek. A táblázatok tartalmát a
későbbiek során minden gond nélkül exportálhatjuk Excel vagy Text (stb.) típusú adatállományokba,
melyek a további igényes – meghatározott adatállomány struktúrát feltételező - vizsgálatok előtt is
megnyitják a lehetőséget.
A FRUIT-MET KKIR menürendszere
A KKIR programokat a felhasznált adattáblák szerkezete, illetve a lekérdezés típusa alapján az alábbi
menürendszer szerint csoportosítottuk (4.ábra).

4. ábra. KKIR főmenü
A napi indikátorok menüpont alatt a napi hőmérsékleti adatokból következtethető változások
leszűrését, vizsgálatát biztosítja a programrendszer (Erdélyi et.al., 2006). A nemzetközi szakirodalom a
132

Agrárinformatikai Tanulmányok (2010) I. kötet

klímaváltozásokra vonatkozó következtetésekhez huszonhat hivatalos indikátort vezetett be (Ladányi et
al., 2010).
A klimatikus profil-indikátorok menürendszere nem a szokásos meteorológiai paraméter-vizsgálatokat
biztosítja, hanem a meteorológiai jelenségek adott növények fejlődése vagy rovarpopuláció dinamika
szempontjából kedvező vagy kedvezőtlen karakterisztikáit térképezi fel (Szuróczki és Tőkei, 1985).
Hosszú idősorok elsősorban az átlagos havi (tényleges és szcenárió idősorok) adatok elemzését teszik
lehetővé. Az adatsorok elemzése túlmutat Magyarország határain, és biztosítja az európai
összehasonlítások lehetőségét.
A növények menürendszer a búza, a kukorica, az árpa és a szőlő termőterület és termésátlag változásait
biztosítja az idő, illetve az időjárás függvényében. A szőlők esetében a nemzetközi szakirodalomban
használatos – speciálisan kialakított – indikátorok vizsgálatára is sort keríthetünk.
A rovarok menüpont alatt a magyarországi rovarcsapdák eredményeit és lekérdezését biztosító
programok találhatók meg. A folyamatos mérések eredményei a hatvanas évek elejétől váltak
rendszeressé. A rendszerműveletek menüpont alatt néhány adatkonverziós eljárást gyűjtöttünk össze,
melyek a központi adatbázis végső kialakításához (szcenáriók, növényi adatsorok) használtunk fel, illetve
az adatbázisok esetenkénti tömörítését is lehetővé teszik. A rendszerműveletek keretében van lehetőség a
RegCM adatbázis adatvagyonának átkonvertálására a strukturális különbségek áthidalását biztosító metaadatbázis segítségével.
Napi indikátorok
A napi indikátorokhoz tartozó menüsor programjait a mellékelt ábrán adjuk közre (5.ábra). A napi
adatok vizsgálatát végző programok az alábbi karakteresen különböző lehetőségeket biztosítják a
kutatócsoport számára: napi adatsorok szűrése, a hivatalos indikátorok(26 db) számítása, speciális (RAS)
vegetációs időszak számítás, eloszlási karakterisztikák, hőhullámok gyakorisága és intenzitása

5. ábra. Indikátorok listája
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Napi adatsorok szűrése

6. ábra. Napi adatok szűrése
A napi adatsorokat bármelyik kiválasztott meteorológiai paraméter mentén kiszűrhetjük, (sugárzás,
minimum-, átlag- és maximum hőmérséklet, csapadék), de kialakíthatjuk az egyes paraméterekre
vonatkozó tól-ig határok tetszőleges kombinációját is az adatok szimultán leválogatása érdekében (6.
ábra). Az alábbi ábrán egy szimultán leválogatás eredményeit adjuk közre, ahol az elmúlt század azon
budapesti adatait láthatjuk, ahol a napi sugárzás legalább 10 egység, és a napi középhőmérséklet
meghaladja a 30 fokot. Érdekességként megemlítjük, hogy a kapott 12 extrém értékből 5 az utolsó
évtizedben jelentkezett.
A Képernyő nyomtatása funkció révén -– amelyet önálló parancsgomb biztosít – mind a szűrési
feltételeket, mind a leválogatás eredménytáblájának a képen megjelenő részét nyomtatott formában is
megkaphatjuk. Amennyiben a leválogatás
eredménye túlmutat a látható területen, akkor az
Eredménylista
nyomtatása
parancsgomb
segítségével a teljes listát a nyomtatóra
küldhetjük. A meggondolatlan nyomtatások
elindítása és a nagytömegű papírfelhasználás
elkerülése érdekében minden nyomtatás előtt
megkérdezi a számítógép, hogy tényleg ki
akarjuk nyomtatni az esetenként több ezer
adatsorból álló eredménylistát
7. ábra. Lekérdezések tárolása
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Ha a kapott eredményeket további (pl. hasonlósági) vizsgálatoknak kívánjuk alávetni, abban az esetben
az Eredménylista tárolása parancsgombot szükséges aktivizálni, és a lista egy Access adattáblába kerül
(7. ábra), a felhasználó által kialakított konténer adatbázison belül.
Napi meteorológiai statisztikák

8. ábra. FD, SU, ID, TR statisztikák
A napi meteorológiai statisztikák menüpont biztosítja számunkra, hogy a korábban megismert
meteorológiai paraméterekre felállított szűrőfeltételeknek megfelelő napok számát összeszámoljuk.
Lehetőség van csupán egyetlen meteorológiai tényező vizsgálatára, de ugyanúgy végezhetünk szimultán
vizsgálatokat is, mint ahogy azt az előző menüpontban megismertük. A mellékelt táblázatban azon
debreceni adatsort adjuk közre, melyben a napi maximum hőmérséklet meghaladja a 25 Celsius fokot (8.
ábra).
A menüpont egyben négy (különböző meteorológiai paraméterre vonatkozó) hivatalos indikátor FD,
SU, ID, TR kiszámítását is biztosítja:
FD (1) Number of frost days:
SU (2) Number of summer days:
ID (3) Number of icing days:
TR (4) Number of tropical days:

napi minimum hőmérséklet < 0 °C
napi maximum hőmérséklet >25 °C
napi maximum hőmérséklet < 0 °C
napi minimum hőmérséklet > 20 °C

A peremfeltételek kombinált szabályozása további, finomabb lekérdezéseket is biztosít, például a
kombinált szűrőfeltételekbe a csapadékviszonyok vizsgálatát is beépíthetjük.
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GSL vegetációs időszak számítás
A hasznos hőegyenérték adott referenciahőmérséklet feletti átlaghőmérsékletekből, a napi
átlaghőmérséklet és a referenciahőmérséklet különbsége alapján számítódik. Ha az átlaghőmérséklet adott
napon az előírt, adott hőmérséklet felett van, akkor naponként számított hasznos hőegyenértékek
akkumulálódnak, így a különböző növények számára meghatározhatjuk a vegetációs időszak hosszúságát.
Az ilyen típusú számítások mind a tényadatok, mind a korábbi évek átlagából számított idősorok, mind a
tudományos műhelyek által kidolgozott szcenáriók esetében elvégezhetők.
A program indításához meg kell adni az adott növényre jellemző referencia középhőmérsékletet, amit
legalább hat napon keresztül el kell érni a vetés indításához. A másik megadandó indulási paraméter az a
hasznos hőegyenérték mennyiség (HHE), amennyit a szóban forgó növény esetében el kell érnünk. Az
eredménytáblában található adatok sorrendben a következők:
a vizsgált év száma
a bázis (vegetációs időszak ) kezdete (az év hányadik napja)
a 900 HHE eléréséhez tartozó napok száma
a bázis (vegetációs időszak ) vége (az év hányadik napja)
- az adott évben elérhető teljes HHE érték
RAS vegetációs időszak számítás
A RAS vegetációs időszak számítás a a GSL számításon alapul, de két további parametrizálási
lehetőséggel. Itt a minimumhőmérsékletnek is meg kell haladni egy tetszőlegesen megadható
küszöbértéket. Egy további parametrizálási lehetőség a vetéshez szükséges bázisnapok napok számának
megadása.
Havi hőmérséklet minimumok és maximumok
A négy különböző statisztikát a KKIR program egyetlen futás eredményeként hozza létre. A futás előtt
az évekre, illetve ezen belül a hónapok sorszámára írhatunk elő korlátozó feltételeket. E lehetőség
birtokában könnyedén lekérdezhetjük például a márciusi minimumhőmérséklet adatokat a számítógépben
tárolt teljes időszakra, s az eredményeket önálló táblában tárolva akár Excel feldolgozásnak is alávethetjük
a későbbiek során.
A címben használt nemzetközi rövidítések az alábbi statisztikákat takarják:
TNN = a napi minimumhőmérséklet adatok havi minimumértéke
TXN = a napi maximumhőmérséklet adatok havi minimumértéke
TNX = a napi minimumhőmérséklet adatok havi maximumértéke
TXX = a napi maximumhőmérséklet adatok havi maximumértéke
Az alábbi 9. ábrán egy olyan lekérdezés eredményeit láthatjuk, amely 1984-től kezdve folyamatosan
kigyűjtötte a havi hőmérsékleti szélsőértékeket.
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9. ábra. Extrém minimum és maximum hőmérsékletek
Hőmérséklet 10 %-os és 90 %-os gyakoriságok (TN10p, TX10p, TN90p, TX90p)
A statisztika azon napok százalékát adja meg, ahol a hőmérséklet a 10 %-os szint alatt, illetve 90 %-os
szint felett van. A számítógép először kiszámítja az általunk tetszőlegesen kijelölt időszakra vonatkozó
négy küszöbértéket, amelyek a 10 %-nál, illetve a 90%-nál a rangsorban megtalálhatók. A
referenciaszintek a képernyő baloldalán láthatók, amelyek a teljes vizsgálati időszakra vonatkoztatott 10
%-os illetve 90 %-os küszöbérték számítás elvégzése után jelennek meg (10. ábra).
A teljes időszakra vonatkozó küszöbértékek felhasználásával a számítógép évenként kiszámítja az
adott érték alá eső, illetve fölé eső % - értékeket, mely szerint az adott évben a maximum és minimum
értékek 10 %-nál nagyobb vagy kisebb arányban esnek a szélsőséges tartományokba. Egyenletes eloszlás
esetén minden táblázatbeli értéknek a 10 %-ot kellene mutatnia.
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10. ábra. 10 % alatti és 90 % feletti hőmérséklet gyakorisági értékek
Hideg és meleg és hideg periódusok indexe (WSDI, CSDI)
A hideg és meleg periódusok indexének kiszámítása a napi hőmérséklet minimumok 10 %-os alsó
küszöbértékének, illetve a hőmérséklet maximumok 90 %-os felső küszöbértékének a meghatározásával
kezdődik. Ezen küszöbérték alatti hideg periódusban levő napok számának, illetve a küszöbérték feletti
meleg periódusban levő napok számának az összegzésével fejeződik be.
A hivatalos WSDI illetve CSDI indexek egyaránt legalább 6 napos periódusokra vonatkoznak. Az
általunk elkészített KKIR program segítségével tetszőleges periódushosszúságot vizsgálhatunk és
elemezhetünk, a minimális periódus hosszát paraméterként magunk adhatjuk meg.
Napi hőmérsékletkülönbségek havi átlagai (DTR)
A program az előre meghatározott időszakban határozza meg azon átlagértékeket, amelyeket a napi
maximum és napi minimumhőmérsékletek közti különbségek átlagolásával kapunk meg. A vizsgálatot
tetszőleges évekre, illetve ezen belül a napok sorszámával megadható tetszőleges időszakra is
lekorlátozhatjuk, módot teremtve ezzel arra, hogy akár egyetlen hónap átlagos eltéréseit hasonlítsuk össze
a különböző évekhez tartozó idősor-adatokkal. A számítógép a napi adatok hónapokba sorolását
automatikusan elvégzi, figyelembe véve a szökőévek által okozott anomáliákat is.
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Csapadék maximumok havonként (R1D, R5D)
A klímaváltozáshoz kidolgozott egynapos és ötnapos csapadékmaximumok havi indexeit a KKIR
program szintén parametrizálta, azaz tetszőleges hosszúságú periódusok vizsgálatát is elvégezhetjük. A
mellékelt 11. ábrán például egy 2-napos vizsgálat eredményeit tekinthetjük meg.

11. ábra. Parametrizált csapadékmaximumok
A számítógép a hónapok lehatárolását ezen programpontban is automatikusan végzi el. A kapott
eredmények a két napon keresztül esett eső maximális mennyiségeit tartalmazzák mm-ben
Csapadék mennyiség és intenzitási (SDII, R10, R20, Rxx, PRC )
A programpont újabb négy hivatalos statisztika kiszámítását integrálja egyetlen menüpontba
SDII = szimpla csapadék intenzitási index
R10 = 10 mm feletti csapadékos napok száma
R20 = 20 mm feletti csapadékos napok száma
Rxx = a felhasználó által meghatározott küszöbérték feletti napok száma
PRC = Csapadékösszeg
A program indítása a szokásos vizsgálati időszak beállításán túl bekéri azt a minimális
csapadékmennyiséget (mm) ami felett a csapadék mennyiségét és a csapadékos napok számát évenként
összegezzük, és a hozzátartozó indexeket kiszámítjuk. Az index az adott szint felett lehullott csapadék
éves összegét az éves csapadékos napok számával osztja, így a csapadék összege mellett a napi átlagos
csapadékindex is rendelkezésünkre áll.
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Maximális száraz és nedves időszakok (CDD, CWD)
Az egybefüggő száraz napok, illetve az egybefüggő csapadékos napok maximális hosszának évenkénti
meghatározásához a felhasználónak meg kell adni azt a küszöbértéket, ami alatt a száraz, illetve a nedves
napokat meghatározzuk (12. ábra). Ez az érték normál esetben 1 mm csapadékot jelent, de a különböző
vizsgálatokhoz a felhasználó ettől eltérő küszöbszámokat is megadhat.

12. ábra. Csapadékhiány és csapadéktöbblet periódusok
Csapadékmennyiségek számított szintek felett (R95, R99)
A csapadékra vonatkozó utolsó menüpont két hivatalos statisztika kiszámítását végzi el:
R95 = a teljes időszakra érvényes 95 %-os szint feletti csapadékos napok száma
R99 = a teljes időszakra érvényes 99 %-os szint feletti csapadékos napok száma
A számítógép évenként meghatározza a napi rangsor szerint kiszámított 95 %-os és 99 %-os csapadék
küszöbértékeket, majd a következő futáskor az e csapadékszintek feletti napok százalékát, és az e napokon
lehullott csapadék összmennyiségét (mm) is. A jelzett indexeknek normál esetben az 5%, illetve az 1 %
körül kellene ingadoznia. A megjelenő anomáliák a csapadékeloszlás egyenetlenségeire hívják fel a
figyelmet.
Sugárzás-, hőmérséklet- és csapadék eloszlások
Az eddig leírt 27 hivatalos nemzetközi indikátoron túl fontosnak tartottuk két további index
bevezetését is, hogy a klimatikus anomáliák feltérképezéséhez további eszközök álljanak a
rendelkezésünkre.
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Az osztályok meghatározásához három paraméter szükséges. Az értékelés alá eső adattartomány alsó
és felső határértékei, és ezen tartományra vonatkozó osztályok száma a három feltétlenül megadandó
érték. A számítógép egy tizedes pontossággal kiszámítja az osztályok alsó határait, amihez viszonyítva az
adatbázisban található meteorológiai adatok kiértékelésre kerülnek. Egy meteorológiai adat abba a
legmagasabb osztályba kerül, amely osztálynak alsó határát eléri, illetve meghaladja. A legmagasabb
osztályba mindazon értékek bekerülnek, amelyek ezen legfelső osztály alsó határát elérik, vagy
meghaladják (13. ábra). Ez az egy osztály tehát felülről nyitott.

13. ábra. Minimum hőmérséklet gyakoriságok
A vizsgálatokat – hasonlóan a korábbi programlehetőségekhez – tényadatokra és időjárás szcenáriókra
egyaránt elvégezhetjük. A vizsgálatokat a maximális széllökésre, a minimális, átlagos és maximális
hőmérsékleti adatokra, illetve a csapadékadatokra is kiterjeszthetjük. Az itt látható példa azt a gyakorisági
táblázatot ismerteti, ami a minimumhőmérsékletek gyakoriságát –40 foktól +20 Celsius fokig terjedő
intervallumban – tíz fokos osztályközökkel – meghatározza.
A statisztikák elkészítése után azonnal visszaléphetünk az alapparaméterek beállításához,
változtatásához, és egy új adatsor összeállítását is kezdeményezhetjük a számítógépünkön. Az új
eredménytábla generálásához a képernyőn látható bármelyik paraméter megváltoztatható, s ugyanígy
változtathatjuk a vizsgálat alá vont adattípust is a sugárzástól a hőmérsékleteken át a csapadékig.
Amennyiben számunkra érdekes az alsó küszöbérték alatti számok gyakorisága is, akkor annak
felfedéséhez egy új önálló futtatásra van szükség. A vizsgálati terület alsó határa ilyenkor egy irreálisan
alacsony érték, és a felső korlát az ettől az értéktől a küszöbértékig számított távolság kétszerese, és a
vizsgált osztályok száma most kettő. A két osztályban ekkor a küszöb alatti és a küszöb feletti értékek
számossága jelenik meg.
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A kapott eredmény képernyőn látható adataiból rögtön látható, hogy a –20 fok alatti
minimumhőmérsékletek csökkenő tendenciát mutatnak, míg a 0 fok feletti minimumértékek száma egyre
nagyobb ingadozásokkal, de összességében növekvő tendenciát mutat. A mellékelt példánk módszertani
minta, most nem az a szerepe, hogy tudományos következtetéseket vonjuk le belőle, de rávilágít arra,
hogy e program mennyire rugalmasan használható a relatív gyakoriságok karakterisztikus sajátosságainak
felfedéséhez. Az eredmények tárolása menügombra kattintva az itt látható eredmények egy Access táblába
kerülnek, ahonnan könnyen exportálhatjuk tetszőleges más adatformátumba (pl. Excel), hogy tudományos
vizsgálatainkat a számunkra legkényelmesebb informatikai környezetben elvégezhessük.
Sugárzás-, csapadék-, és hőhullámok
A meteorológiai adatok feldolgozása során további nehézségeket okoz a meteorológiai anomáliák
egzakt feldolgozásakor az anomáliák időtartamának paraméterezése. Az alábbi ábrán látható lista utolsó
menüpontjában előzetes tartamparaméterek megadása nélkül is működő lekérdező programot hoztunk
létre, ami a sugárzás, a minimális, átlagos és maximális hőmérséklet, illetve a csapadékhullámok
automatikus feltérképezését és lekérdezését biztosítja (14. ábra).

14. ábra. Sugárzás, csapadék és hőhullámok értékelése
A program mind a tényleges adatok, mind a szcenáriók napi adatai esetében alkalmazható, de
indításkor ki kell választani a vizsgálatba bevont meteorológiai adatbázist, a vizsgálandó meteorológiai
paramétert, illetve azon küszöbértékeket, amelyek alatt illetve felett a számunkra fontos extremális
meteorológiai állapot bekövetkezik.
Az adatbázis kiválasztása most is a szokásos módon történik. A fenti ábrán a jelenlegi napi adatokat
tartalmazó táblázatok láthatók. Az adattábla kiválasztása után a pontos vizsgálati peremfeltételek
beállításához az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésünkre:
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- a vizsgálat időtartamának a meghatározása (évtől-évig). A peremfeltételekkel a ténylegesen
rendelkezésre álló idősorok hosszának a korlátozására van lehetőségünk. A maximális időintervallum a
program indításakor a képernyőn automatikusan megjelenik.
- a vizsgálat évközi időszakának meghatározása (napsorszámtól napsorszámig). Segítségével
meghatározhatjuk azt az időszakot (pl. növények esetében a vegetációs időszak lehet ez), ahol a
szélsőséges feltételek hatással vannak az egyedek fejlődésére
- a vizsgálat alsó-felső küszöbértékének meghatározása, mely értékek a meteorológiai anomália
bekövetkezését jelzik
- adatválasztás, ahol az egér segítségével kijelölhetjük azt a meteorológiai paramétert, amire az alsó
felső küszöbértékek vonatkoznak.
A tényleges adatok esetében a program a napi minimum-hőmérsékletek gyakoriságát jeleníti meg. Az
eredmények egy kétdimenziós nyitott táblázatban láthatók. Az oszlopok számát a beállított, illetve a
maximálisan elérhető évek száma határozza meg. A további évek adatait a vízszintes gördítősáv
segítségével érhetjük el.
A táblázat sorainak száma minden egyes lekérdezés esetében szintén dinamikusan változik. Annyi
sorból fog állni, ahány napig tartott az adott paraméterre vonatkozó leghosszabb periódus. A táblázat
belsejében levő számok a periódusok darabszámát adják meg, ugyanis egy adott hosszúságú periódus
többször is előfordulhat. A táblázat eredményeinél maradva például az 1995-ös évben januárban két olyan
periódus volt, amikor a hőmérséklet -12 fok alá süllyedt. Az egyik öt napig, a másik 11 napig tartott.
1987-ben viszont négy egynapos, egy kétnapos és két három napos periódus fordult elő .
Most is lehetőségünk van a képernyőn levő adatok kinyomtatására, mind a kezdeti peremfeltételek
beállításakor, mind a lekérdezés eredményeinek rögzítése érdekében. Mivel az eredmények dinamikus
táblában jelennek meg, javasolható a lekérdezés eredményeinek önálló táblázatban való elmentése, illetve
a későbbiek során ezen elmentett adatok Excel táblázatokba való átemelése, ahonnan a nyomtatás a
felhasználó szerinti particionálás szerint.
Klimatikus profilindikátorok
A klimatikus anomáliák vizsgálata mellett érdeklődésre tart számot a meghatározott klimatikus
profilok teljesülésének, illetve nem teljesülésének a bekövetkezése, akár növényi, akár állati egyedek
létfeltételeinek, növekedés illetve szaporodásbiológia klimatikus feltételeinek teljesüléséről, illetve
hiányáról van szó (Horváth L. et al., 2003). A klimatikus profilindexek kidolgozásának szükségessége
először növényi kártevők szaporodási feltételeinek vizsgálata során merült fel, s az első vizsgálatok a
globális havi adatok profilvizsgálatára korlátozódtak
Napi profil-indikátorok definiálása

15. ábra. Klimatikus profilindikátor választás menürendszere
A profil kialakítása (15. ábra) mindig egy adott évre vonatkozik, a szokásos öt meteorológiai paraméter
mentén valósítható meg, ahol az alsó illetve a felső korlátokat törött vonalakkal írhatjuk le. Tehát amikor
egy hőmérsékleti paraméterre mondjuk a 0-31 napos intervallumban legalább -5 fokot előírunk, akkor a
napokhoz az 1 és 31-es értékeket írjuk be, majd a változó értékekhez a -5 és -5 értékeket. Amennyiben az
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adott hónapban mondjuk emelkedő alsó korlátot kívánunk felállítani, akkor a változó értékekhez például a
-5 és 0 adatokat írhatjuk be. A korlát hozzáadása után a korábbi értékek (pl. –99, vagy más korábban
megadott értékek) törlődnek, és január hónapban már az új szempontok élnek. Klimatikus profilokat bárki
létrehozhat a szerveren, illetve a saját számítógépen. A későbbi azonosítás érdekében célszerű a profil
nevét és szerzőjét pontosan rögzíteni.
A vizsgálatot a kiválasztott adatállományon belül leszűkíthetjük adott évekre, azon belül adott napokra.
Amennyiben fontos számunkra, kérhetjük az eredményeket havonkénti bontásban, hogy mely hónapokban
nem feleltek meg a klimatikus viszonyok a karakterisztikus elvárásoknak. Amennyiben csak arra vagyunk
kíváncsiak, hogy mely években teljesültek az elvárások, akkor elég az éves eredmények lekérése.
Havi profilindikátorok
Napi-havi konvertálás elkészíti azokat a havi idősorokat, amelyek a rendelkezésre álló
csapadékadatokból havi összesítéseket, míg a napi három hőmérsékleti adatból havi átlagokat számol. A
rendelkezésre álló napi adatok konvertálása már megtörtént, így a programmal jelenleg nem hozhatunk
létre új adatállományt.

16. ábra. Havi profilindikátorok definiálása
Az egyedi profilok kialakításának első képernyőoldala látható a 16. ábrán, ahol a felhasználó saját
maga definiálhatja mindazokat a peremfeltételeket, amelyekkel egy növényi vagy állati egyed fenológiai,
fejlődésbiológiai klimatikus profiljait kívánja vizsgálni. A Felvitel parancsgomb segítségével tetszőleges
számú klimatikus profil rögzíthető és nevezhető el a felhasználó elképzelése szerint. Amennyiben több
felhasználó által előállított klimatikus profil látható a képernyőn megjelenő, névsorba rendezett listában,
köztük a profil nevének kezdőbetűivel választhatunk a leggyorsabban.
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A számítógépben tárolt minden egyes klimatikus profil önálló indikátornak tekinthető, melynek
segítségével mind a tényleges meteorológiai adatok, mind a hivatalos klimatikus szcenáriók adatait
osztályozhatjuk.
A klimatikus profilok három hőmérsékleti adatra, illetve a csapadék mennyiségére korlátozódnak.
Minden hónapban meg kell adni a jelzett négy meteorológiai paraméter alsó és felső korlátját, azaz 12 x 8
= 96 adatot. Nem szükséges minden adatot megváltoztatnunk, ugyanis a számítógép által automatikusan
beírt (-99 és +999) értékek olyan határokat jelentenek, amelyekbe a gyakorlatban soha nem ütközünk bele.
Csak azokat az értékeket kell megváltoztatnunk, ahol a vizsgálat szempontjából tényleges korlátozó
feltételekkel szeretnénk élni.
A profilok létrehozása után lehetőségünk van azok későbbi módosítására (17. ábra), amennyiben új
vizsgálataink ezt megkövetelik, illetve a már feleslegessé vált profil-definíciók törlésére is, ami a
könnyebb áttekinthetőség érdekében feltétlenül ajánlott.

17. ábra. Havi profilindikátorok módosítása
A fenti teszt-adatsorban az átlagos havi hőmérséklet alakulására írtunk elő egy alsó küszöbprofilt.
Természetesen meghatározott profil előírását minden paraméter esetében alsó és felső küszöbként is
létrehozhatjuk. A profilok kiértékelésénél csak a teljesült illetve nem teljesült válaszokat kapunk vissza a
számítógéptől.
A konkrét vizsgálat végrehajtását a harmadik almenü-pontban kezdeményezhetjük. A program első
lépése most is – mint korábban mindig – a szükséges meteorológiai adattáblázat kiválasztása, ami
szcenáriókat, illetve tényleges meteorológiai adatokat egyaránt jelenthet.
A meteorológiai bázis kiválasztása után további korlátozásokat érvényesíthetünk a vizsgálat terjedelme
(évtől évig), illetve a vizsgálat évközi szakaszának (hónaptól hónapig terjedő) kijelölése. A profilvizsgálat
csak az így meghatározott hónapokra terjed ki, függetlenül attól, hogy a profil definiálásakor további
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hónapokra vonatkozó korlátozó beállítások léteznek. A program futása során ezeket a feltételeket a
számítógép figyelmen kívül hagyja.
A program indítása előtt az utolsó lépés a korábban definiált indikátorok közül az aktuális profilindikátor kiválasztása. Az aktuális profilt rekord előtt álló fekete háromszög jelzi. A végrehajtást most is
kétféle módon kezdeményezhetjük. Amennyiben kíváncsiak vagyunk, hogy az általunk előírt klimatikus
profilok mely hónapokban teljesültek, s melyekben nem, akkor a Havi profil értékelés parancsgombra
kell kattintanunk.

18. ábra. Profilindikátor eredménytábla
Ekkor minden klimatikus paraméter esetében megkapjuk az eredményt, hogy az adott hónapban beírt
feltételek megvalósultak vagy sem (18. ábra). Az eredmények könnyebb áttekinthetősége érdekében csak
azokban az esetekben küld jelzést a számítógép (No), amikor a megkövetelt feltételek nem teljesülnek.
Az eredményeket a képernyő nyomtatásával papír alapon is dokumentálhatjuk. Mivel az eredmények
csak függőleges irányban változnak dinamikusan, az eredmények listás nyomtatása ajánlott inkább abban
az esetben, ha mindenképpen nyomtatott adatokat szeretnénk látni. Természetesen most is van lehetőség
az eredmények archiválására, Excel táblázatokba való átemelésre is, ahol további szerkesztési és
nyomtatási lehetőségekkel élhetünk.
Amennyiben az Éves profil értékelés parancsgombot választjuk, az eredmény leegyszerűsödik, és a
havi részletezettség helyett most már az éves összegzés lép. Az adott év abban a pillanatban megkapja a
No elutasító jelzőt, amennyiben akár egyetlen hónapban nem teljesülnek az általunk előírt klimatikus
követelmények.
Az Eredménylista tárolása most is abban az adatbázisban történik, amelyet a felhasználó a programba
való belépéskor a saját maga számára (azonosítóval) kijelölt.
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Hosszú idősorok

19. ábra. Hosszú idősorokra vonatkozó menürendszer
A hosszú idősorok havi átlagadatokat tartalmaznak, és rendkívül gazdag választékát használhatják a
tanszéki kutatócsoport tagjai (19. ábra).

20. ábra. A Tyndall adatbázis
Az adatbázis legfontosabb alapja az egész Európát hozzávetőlegesen 10 km-es rácspontokban lefedő
Tyndall-adatbázis, amelyet brit kutatók bocsátottak a klímakutatók rendelkezésére (20. ábra).
A Tyndall koordináták módosítása után a nekik megfelelő földrajzi koordináták szélességi és
hosszúsági értékeinek a megváltozását is maga után vonja. Ez a konverzió lehetővé teszi, hogy a földrajzi
koordináták ismeretében Magyarország, vagy akár Európa tetszőleges régióját feltérképezzük (21. ábra).
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21. ábra. Tyndall adatbázis szűrése
Még egy rendkívül fontos szolgáltatását kell a programnak megemlítenünk. A mintegy 31 ezer mérési
pontban rendelkezésre álló európai adatsorokat lekérdezhetjük évenkénti átlagolás vagy rácspontok
szerinti csoportosításban. Évenkénti (year) átlagolásnál a kijelölt földrajzi területre vonatkozó összes
mérési pont adatai évenként átlagolva minden évben egyetlen egy soron jelennek meg.
Amennyiben a rácspontonkénti (grid) átlagolást választjuk, akkor az eredménytáblában évszám
megjelöléssel nem találkozunk, viszont a kijelölt földrajzi területhez tartozó rácspontokban az idősorok
átlagolása megtörténik.
Magyarország földrajzi koordinátái
Adott magyarországi településhez legközelebbi Tyndall rácspont kiválasztását külön menüponttal

támogatja a programrendszer, melynek nyitó oldalán az adatoszlopok nevére kattintva sorba rendezhetjük
az adatokat a település neve, a földrajzi szélesség, illetve a földrajzi hosszúság mentén is. A község neve
szerinti keresése mellett a földrajzi szélesség és hosszúság adatokkal kijelölhetjük egy nagyobb geográfiai
területet is, amelynek határain belül a meteorológiai idősorokat le szeretnénk kérdezni. Mindkét
megközelítés esetén megkapjuk a szükséges Tyndall szélességi és hosszúsági adatokat, amelyeket
visszatérve az előző menüpontba, most már input adatként használhatunk.
A szűrőfeltételekben megadott földrajzi koordináták a konvertálás után a neki megfelelő Tyndallkoordináta rendszerben jelennek meg, hol egész, hol tört alakban. Mivel a Tyndall adatbázis rácspontjai
egész értékek mentén vannak rendezve, a szükséges kerekítéseket a felhasználónak mindenképpen el kell
végeznie (Solymosi et al., 2008).
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Szőlő indikátorok
A szőlőtermesztés kockázatának vizsgálatához további lehetőségeket biztosít a szőlő indikátorok
menüpont. A menüpontban napi meteorológiai adatokra épülő tizenhat olyan indikátort gyűjtöttünk össze,
melyeket kifejezetten a szőlőtermesztés potenciális lehetőségeinek vizsgálatára dolgoztak ki, és
használnak fel. A szóban forgó indikátorok felsorolását a mellékelt ábrán adjuk közre (22. ábra).
Havi hőegyenérték
A havi hőegyenértékek számítása a napi
maximum és minimum hőmérsékletek felhasználásával számított napi átlaghőmérsékleten
alapul.
Amennyiben
az
átlaghőmérséklet
meghaladja a 10 fokot, az e fölötti rész vehető
figyelembe
a
havi
hőegyenértékek
meghatározásánál. Az eredménytábla mentése révén
az éves hasznos hőegyenértékek pl. akár Excel
táblázatok
segítségével
is
kiszámíthatók,
integrálhatók.

22. ábra. Szőlőtermesztési indikátorok
Éves (biológiailag) hasznos hőegyenérték
Az éves hasznos hőegyenértéknél most is a napi maximum és minimum hőmérsékletekből indulunk ki,
segítségükkel meghatározzuk a napi átlaghőmérsékletet. Amennyiben az átlaghőmérséklet meghaladja a
10 fokot, az e fölötti rész vehető figyelembe. Ha az átlaghőmérséklet meghaladja a 19 fokot, az e feletti
rész viszont már nem vehető figyelembe, mert a növény az e fölötti részt a hőháztartás egyensúlyának
megtartásához felhasználja.
Földrajzi szélesség - júliusi hőmérséklet index
A menüpont indításakor meg kell adni, a kívánt szőlőterület földrajzi szélességét, és ki kell választani a
szőlőterülethez legközelebb levő, az ottani viszonyokat leginkább reprezentáló meteorológiai adatsort. A
földrajzi szélességhez tartozó júliusi hőmérsékleti indexet (jix) a kiválasztott adattáblázat júliusi
átlaghőmérsékletének a (már korábban megismert módon való) kiszámításával végzi a program. A
földrajzi szélességhez tartozó indexet végül egy korrekciós számítás után kapjuk meg LTT = jix * (60 –
lat), ahol a lat a szőlő termőhelyre vonatkozó, induláskor megadott földrajzi szélesség fokban. A képletből
megállapítható, hogy mennél jobban megközelítjük a szőlőtermesztés elméleti északi szélességét (60 fok),
ez az index egyre alacsonyabb értéket fog kapni.
Április-októberi hőegyenérték összeg
A vegetációs időszakra vonatkozó számítás logikailag megegyezik az éves biológiailag hasznos
hőegyenérték számítással, de csak az áprilistól októberig terjedő időszakot veszi most figyelembe a
számítógép.
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Éves csapadékösszeg
Szőlőtermesztés szempontjából általánosan elfogadott elv, hogy legalább 500 mm csapadék szükséges
a szőlőültetvények produktivitásának megőrzéséhez. Tehát gyakorlatilag kötelező a lehullott, illetve a
szcenáriók esetében a várható csapadék mennyiségének a meghatározása.
Júliusi átlaghőmérséklet
A júliusi átlaghőmérséklet – a korábban bemutatott szélességi korrekció nélkül is - fontos mutatószám
a mind magasabb cukortartalmú, így magasabb minőségű szőlőalapanyagok előállításához.

23. ábra. Kontinentalitási index
Téli minimumhőmérséklet (Dec.-Febr.)
A szélsőségesen hideg téli minimumhőmérsékletek előfordulási gyakorisága a fagykár kockázatának
egyik meghatározó mutatószáma.
Szüreti (Jún.-Szept.) maximum hőmérséklet átlaga
A szüreti maximumhőmérséklet – a korábban bemutatott júliusi átlaghőmérséklet mellett - szintén a
mind magasabb cukortartalmú, így magasabb minőségű szőlőalapanyagok előállításához szükséges
feltétel.
Nyári csapadékmennyiség
A nyári csapadékmennyiség menüpontban a június-július-augusztus hónapokban lehullott csapadék
mennyiségét összegzi a számítógép.
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Napi hőmérséklet ingadozás átlag
Kiszámítása a napi maximum és napi minimum hőmérsékletek különbségeinek az éves átlagát adja
meg.
Júliusi maximális hőmérséklet eltérés
Kiszámítása az évenkénti júliusi maximális és minimális hőmérsékletek megkeresésén és kivonásán
alapszik.
Kontinentalitás
Az itt jelzett index (23. ábra) az évenkénti januári illetve a júliusi középhőmérsékletek különbségét
jelenti.
Tavaszi (Ápr.-Máj.) fagyindex
Kiszámítása a két hónap együttes átlagos átlaghőmérsékletének illetve a két hónap együttes és átlagos
minimumhőmérsékletének a különbségéből számítódik.
Tenyészidei (Ápr.-Okt.) csapadék
A számítógép felgyűjti az áprilistól október végéig leesett csapadék mennyiségét.
Szüret előtti 30 nap csapadéka
A szüret előtti 30 napban leesett csapadéknak a vegetáció szempontjából már nincs jelentősége, viszont
a nagy mennyiségű és gyakori csapadékeloszlás a rothadási veszteség, illetve a cukortartalom veszteség
szempontjából erős kockázati tényező.
A program futtatása előtt két paramétert kell megadnunk, a szüret jellemző időpontját illetve azt a
minimális csapadékmennyiséget, amit a programnak a futás során már feltétlenül figyelembe kell vennie.
A program segítségével lehetőségünk nyílik a korai, a közepes illetve a késői szüretelésű szőlőfajták
minőségi kockázatainak vizsgálatára.
Napsütéses órák száma
A számítógép a napi adatokból összegzi az évenkénti napos órák számát. Itt jegyezzük meg, hogy
bizonyos idősorok a napos órák helyett a napi sugárzási adatokat tartalmazzák, míg egyes szcenáriókban a
napos órák helyett a várható maximális széllökések adatai érhetők el. Természetesen ez utóbbi esetben a
benne levő adatok összegzése szakmailag értékelhetetlen.
Rovarok
A rovarpopulációk dinamikája, annak az időjárással összefüggő változása szintén fontos kockázati
elem a mezőgazdaságban - A rovarok - hasonlóan a növényekhez - biológiai életciklusaikat szorosan
hozzákötik az aktuális klimatikus viszonyokhoz. Így megjelenésűk, populáció-számosságuk,
diverzifikációjuk térbeli és időbeli változása kiemelt szerepet tölthet be a klímaváltozások sokszor nem is
annyira szembetűnő változásainak észleléséhez. A rovarpopuláció vizsgálatokat az alábbi képernyő szerint
állíthatjuk be (24. ábra).
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24. ábra. Rovarpopulációk szűrése
Napi adatok szűrése
A napi adatok szűrésénél minden eddigi mérési adat elérhető, s a szűrési feltételek beállítása után a
számítógép sebességétől függ, hogy a kívánt adatokat milyen gyorsan kapjuk meg. A szűrési lehetőségek
a csapda kódjára, a rovarfaj kódjára, az évre és a hónapokra vonatkozhat. A megadott feltételek szerinti
szűrést csak akkor hajtja végre a számítógép, a képernyő bal alsó sarkában látható Szűrés parancsgombra
kattintunk.
Az adatok elérést elősegíti egy keresési funkció is, ahol a keresett rovarcsapda helyének kódszámát
adhatjuk meg. Az elemzési feladatainkat tovább könnyítheti a vizsgálati eredmények különböző
szempontok szerinti sorrendbe rakása. Négy adatmező szerint rakhatjuk sorrendbe az adatokat: A csapda
kódszáma szerint, a rovarfaj kódszáma szerint, az évszám szerint, és a hónapok szerint. A sorrendbe rakást
úgy tudjuk végrehajtani, hogy egyszerűen rákattintunk az aktuális oszlop tetején álló mezőnévre.
Minden hónap adatrekordja után 31 napi mérésnek helyet adó adatcella következik, melyekben a napi
előfordulások darabszáma található rovarfajonként.
A rovarcsapda adatok leszűrt adatait a korábban leírtak szerint most is eltárolhatjuk önálló
táblázatokba, ahonnan tetszőleges adatformátumba exportálhatjuk. A nyomtatási lehetőségeink kicsit
eltérnek a képernyőn látható adatoktól, ugyanis a nyomtatott lista a napi adatok helyett a dekádonként
összegzett darabszámokat, illetve a teljes havi összegzést tartalmazza.
Havi adatok szűrése
A havi adatok szűrése technikailag ugyanúgy megy végbe, mint a napi adatok szűrése, de itt a
képernyőn a napi adatok helyett a dekádonkénti adatok és a havi összegek jelennek meg. A havi adatok
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előállítását az indokolja, hogy kiküszöböli a csapdaeredmények ingadozásait, és az adatbázis áttekintésére,
a tendenciák leszűrésére több lehetőségünk nyílik.
A rovarcsapda adatok legértékesebb feldolgozását a Havi statisztikák menüpont alatt érhetjük el.
Ugyanazok a tól-ig szűrőfeltételek itt is megtalálhatók, mint a havi adatok szűrésénél, de a speciális
vizsgálatok végrehajtásához további finomítások szükségesek.
Ha több földrajzi körzetben szeretnénk vizsgálati eredményeket kapni, akkor szükség van a kijelölési
funkciók használatára. Az Egyedi kijelölés segítségével bármelyik csapdahelyet bevonhatjuk, illetve egy
következő kattintással törölhetjük a vizsgálati körzetekből. Az Összes kijelölés parancsgombbal minden
csapdahely kijelölésre kerül, míg a Kijelölések törlése parancsgombbal minden csapdahely kijelölése
törlődik.

25. ábra Rovarcsapda eredmények lekérdezése
Ugyanígy nagyon fontos egyes kártevő csoportok kijelölésének finomítása. Az előzőekben leírtakhoz
hasonlón választhatjuk ki az aktuális rovarfajokat, illetve törölhetjük azokat, de most családnév illetve
fajnév szerinti együttes kijelölésre vagy törlésre is lehetőségünk van.
A kijelölés további új funkciója, hogy kijelölhetjük azokat a rovarpopulációkat, amelyek egy másik
európai országban léteznek, lekérdezhetjük a magyarországi előfordulási gyakoriságaikat, s összehasonlító
hasonlósági vizsgálatokat végezhetünk a kapott értékek alapján. E másik ország rovarpopulációjának
automatikus kijelölése előtt fontos, hogy a számítógépben minden korábbi kijelölést töröljünk.
A vizsgálati feltételek beállítása után elindíthatjuk a Rovarfaj statisztika (Insect statistics) parancsgomb
segítségével a feldolgozó programot, ami az alapadatbázis meglehetősen nagy mérete miatt esetenként
jelentős feldolgozási időt igényel. A feldolgozási idő becslését jelentősen elősegítheti a képernyő
baloldalán található fekete háromszög, ami tudatja velünk, hogy melyik rovarfaj feldolgozását végzi éppen
a számítógép.
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Az adatokat két formában közli a számítógép. Egyrészt megadja az összes kijelölt rovarfajra az
évenkénti észlelési darabszámot, másrészt megoszlási statisztikákat készít, hogy adott évben melyik
rovarfaj milyen arányban részesedett a teljes évi észlelés-darabszámhoz viszonyítva.
Az eredmények archiválása a korábban leírtakhoz hasonló módon megy végbe. A tároláskor meg kell
adni azt a táblanevet, amelyben a kapott eredményeinket meg szeretnénk őrizni.
A nyomtatás egy kicsit eltér a korábban leírtaktól, mivel itt a nyomtatás a nagy adatbázis méret miatt
oldalanként mindig csak egy rovarfajra korlátozódik. Az eredménylapon az adott rovar kódján és nevén
kívül két idősor látható. Az első az észlelések darabszámát, míg a második az észlelések egymáshoz
viszonyított évenkénti arányát tartalmazza százalékos formában.
A mellékelt ábrán négy rovarfajra vonatkozó évenkénti statisztikai adatok láthatók (25. ábra). A
százalékos megoszlások összege ezért minden oszlopban 100 %, az egész értékre kerekítés következtében
fellépő hibák miatt ezen összeg ettől 1-2 százalékkal eltérhet.
Külön-külön lehet archiválni az abszolút előfordulásokat, és a relatív gyakoriságokat. Ezért ha a
tovább-feldolgozás érdekében mindkettőre szükségünk van, akkor ezeket az eredményeket két eltérő nevű
táblázatban kell elhelyeznünk. Egy külön táblázatban a fajok számára is rákérdezhetünk.

Csapadékeloszlások és a minőségi cseresznyetermelés egyes összefüggései
Vizsgálataink során olyan időjárási eseményekkel foglalkoztunk, amelyek jelentősen befolyásolhatják
a nyugat-magyarországi gyümölcstermesztést. Az eső okozta gyümölcsrepedés elsősorban a cseresznyeés meggytermesztők számára kritikus probléma. Ennek vizsgálatára egy számítógépes programot
fejlesztettünk, ami az első eredmények alapján elég jól becsüli a cseresznyerepedés kockázatát. A fő
virágzási időszaknak vehető áprilisban a gyümölcsfák kifejezetten érzékenyek az időjárási anomáliákra.
Az abszolút minimum hőmérséklet estén a szórás szignifikáns növekedése mutatható ki a vizsgált
helyeken. A vizsgált területek közül Nagykanizsa mutatja a legnagyobb áprilisi fagykockázatot, de a többi
helyen is érdemes a fagyvédelmi rendszer kiépítését megfontolni. Jégeső tekintetében az ország nyugati
fele kedvezőbb helyzetben van, mint a keleti országrész, a jégesők havi megoszlása a vizsgált
állomásokon eltérő.
A cseresznye közepes vízigényű növény, a meggyhez hasonlóan 550-600 mm évi csapadék mellett jól
fejlődik. Száraz körülmények között fejlődő gyümölcs kevésbé tűri a betakarításkor hulló csapadékot, akár
50-60%-ban felrepedhet ezzel lehetetlenné téve az eredményes szüretet. A kritikus időszak a virágzást
követő 1-1,5 hónap, Magyarországon ez általában Április 15 – Június 15 közti időszak. Április-május
hónapokban ritkán fordul elő a heti szinten egyenletes csapadék ellátottság, így ez kivétel nélkül minden
évben problémát okoz. Betakarításkor már kisebb mennyiségű 5-10 mm csapadék is repedést okoz. Ha
szüret idő alatt 2-3 alkalommal jelentkezik 5 mm-nél nagyobb csapadék, az szinte biztosan a gyümölcsök
30%-nál nagyobb arányú repedésével jár. A szüreti idő általában május 3. dekád és július 1. dekád között
van. Öntözött körülmények között, ahol a vízellátás egyenletes, a gyümölcsrepedés kevésbé jelentkezik. A
cseresznye repedését számos tényező befolyásolja, és jelentős eltérések vannak a fajták között is (Simon,
2006; Simon et al., 2008). Jelen dolgozat a Nyugat-Magyarországra vonatkozó hasznos és káros
csapadékeloszlási események vizsgálatának az eredményeit adja közre.
A gyümölcsök fejlődése szempontjából az éves minimális vízigény mellett alapvető jelentőségű, azok
időbeli és térbeli eloszlása is. A cseresznye termelése szempontjából alapvetően két szempont a
legfontosabb:
- A virágzás és a szüret közötti időszak csapadékellátása a lehető legegyenletesebb legyen, nevezetesen
heti rendszerességgel 10-15 mm csapadék biztosítja gyümölcsök optimális tömegnövekedését, és egyben
kondicionálja azokat, hogy a szüreti időszakban csapadékosra forduló körülmények között se
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szenvedjenek túlontúl nagy károsodást a repedés, illetve az azokhoz köthető rothadás következtében
fellépő minőségi romlást, piacvesztést, illetve jelentős árbevétel kiesést.
- A másik szempont, hogy a szüretet megelőző időszak lehetőleg esőmentes napokból álljon, mert a
cseresznyeszemeken megtapadó esőcseppek által megnövekvő belső ozmózis-nyomás a cseresznyék
repedési hajlamának megnövekedését, illetve a cseresznyék megrepedését eredményezhetik, ami
lehetetlenné teheti a gépi szüretet, s legfeljebb légyártási alapanyagként értékesíthető a jóval drágább
étkezési cseresznye helyett.
Csapadékkockázati mutatószámok
Amennyiben rendelkezésre állnak megfelelő meteorológiai adatsorok, ötven-száz évre visszamenőleg
elemezhetjük, hogy az elmúlt években mindezen minőségi elvárások és kockázati tényezők milyen szinten
következtek be, és ezáltal mennyiben elégítették ki a cseresznye optimális fejlődési feltételeit, illetve
emelték a cseresznye-termelés kockázati szintjét. Az egyenletes vízellátás mérése számítógép
felhasználásával viszonylag könnyen megvalósítható, tetszőleges időhorizontra visszamenve könnyedén
meghatározható, mely években hány héten keresztül esett megfelelő 10-15 mm csapadék, vagy hány héten
keresztül nem teljesültek ezen elvárások. A vizsgált időszak minden termőhely esetében április 15.-től a
különböző szüreti időpontokig tartó, ezért változó hosszúságú vegetációs időszakszakok elemzését és
kiértékelését foglalta magába. A szüreti időpontokat május 25.-től július 10.-ig futtattuk, azaz a korai,
középérésű és késői fajták egyaránt az elemzés tárgyát képezték, s így a váltakozó hosszúságú vegetációs
időszak képzett vízellátottsági kockázati mutatókat külön-külön számoltuk, majd évenként átlagoltuk
azokat. Ezáltal egy általános K1 kockázati mutatószám keletkezett, ami az áprilisi-júniusi csapadékhozam
mérése mellett annak egyenletes, a gyümölcs növekedése szempontjából optimális eloszlás meglétéről is
tájékoztat bennünket.
A szüreti időszakot május 25. és július 10., azaz az év 145. napja és 191. napja között határoztuk meg,
számításainkat erre az időszakra összpontosítottuk. Minden betakarítási naphoz négy kockázati értéket
határoztunk meg az alábbi algoritmusok alapján:
K2 kockázati tényező: a szüret előtt 10.-6. napon legalább 15 mm csapadék esik 1x=0,15; 2x=0,4;
3x=0,7
K3 kockázati tényező: a szüret előtt 5.-1. napon legalább 10 mm csapadék esik 1x=0,2; 2x=0,5; 3x=0,8
K4 kockázati tényező: a szüret alatt legalább 5 mm csapadék esik 1x=0,8; 2x=1
Ugyancsak képeztük a szüreti csapadék együttes kockázatának a mutatószámát az alábbiak szerint:
K5=K2+K3+K4, de ha K5>1 lenne, akkor K5=1.
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26. ábra. Cseresznye tenyészidei vízellátottsága (K1) megyénként
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Az itt ismertetett algoritmusok elvégzésére a felhasználó tetszése szerint paraméterezhető és ciklikusan
hívható számítógépes programmodulokat fejlesztettünk ki: A paraméterezés segítségével tetszőleges
termőhelyre, tetszőleges időhorizonton (1 évre, egy évtizedre, több évtizedre, vagy akár évszázadra)
gyorsan és hibamentesen végezhetjük el a szükséges számításainkat. A paraméterezésben rejlő további
lehetőség a vegetációs időszak szerinti szegmentálás lehetősége (korai, középérésű, késői fajták), így
lehetőség nyílik a teljes szüreti időszak akár hetenként változó kockázati szintjeinek több évtizedre
visszanyúló becslésére.
A cseresznye minőségét előnyösen befolyásoló csapadékeloszlások
Vizsgálatainkat négy nyugat-magyarországi megyére (Győr-Sopron, Vas, Zala és Somogy), és ezen
belül hat meteorológiai állomásra végeztük el. Első lépésben április 15.-től – egy átlagos
cseresznyevirágzási időponttól – számítottuk ki minden egyes szüreti időpontig a heti csapadékösszegeket,
és hetenként elemeztük, hogy leesett-e a szakemberek által elvárt 10-15 mm csapadék. A teljesülési
grafikonokat az 26. ábra mutatja.
Az ábrából látszik, hogy a cseresznyevirágzás utáni vízellátottsága mindenhol eléggé bizonytalan, elég
nagy a szóródás, de egyértelműen Zala megyében a legkedvezőbb a szükséges csapadékmennyiség
érkezése. Vizsgálatainkat ötven év átlagára, sőt az ország központi területére és az alföldi területekre 100
évre visszamenőleg is elvégeztük. Zalához némiképp kedvezőtlenebb képet mutat Győr-Sopron megye,
illetve Vas megye területe, de a legkedvezőtlenebb helyzetben kimagaslóan Somogy (Siófok) van. Nem
véletlen, hogy azokon a területeken a korszerű ültetvényeket mindenütt öntözési lehetőségek
biztosításával telepítik.
Érdekes összehasonlításhoz teremt alapot a cseresznye egyenletes csapadék-ellátottsági index térbeli
kiszámítása és ábrázolása. Nagykanizsához viszonyítva két irányba vizsgáltuk az eltéréseket (27. ábra).
Első vizsgálatunkban öt nyugat-magyarországi mérőállomás adatait hasonlítottuk össze Nagykanizsától
kiindulva egészen Győrig. A közel hatvan éves idősorok együttes feldolgozása egyértelműen
Nagykanizsát jelölte meg a csapadékellátottság szempontjából legkedvezőbb körzetnek, s északra haladva
az ellátottsági szint gyakorlatilag a térbeli távolsággal arányosan csökkent.
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27. ábra. A cseresznye egyenletes csapadékeloszlási indexének térbeli alakulása, 1951-2009
A másik kitüntetett irányt a nyugat-kelet irányú változások számba vétele céljából vizsgáltuk, szintén
Nagykanizsát választva kiindulópontnak, egészen Debrecen (illetve Újfehértó) térségéig. Az elemzések
most is az egyenletes csapadékellátottság fokozatos csökkenését tükrözik, egészen Kecskemétig, majd a
keleti határszél közelében fekvő települések esetében az ellátottsági index ismét emelkedni kezd. Meglepő
eredményként könyvelhetjük el, hogy Győr térségének egyenletes vízellátottsági indexe alig tér el
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Magyarország legszárazabb vidékének ismert közép-alföldi városok (Kecskemét) térségének egyenletes
vízellátottsági értékeitől a 60 éves idősorok alapján.
A cseresznye minőségét károsan befolyásoló csapadékeloszlások
A cseresznyerepedés a túlzott csapadék következtében a piaci értékesítésre szánt cseresznye akár 100
%-át is megfoszthatja attól a lehetőségtől, hogy magas árszinten, közvetlen fogyasztás céljából kerüljön
értékesítésre. Bár egy esős időszak esetén permetezéssel, vagy a szüret egy-két napos eltolásával ezek a
károk mérsékelhetők, de minden esetben komoly veszteségekkel kell számolnunk, hiszen mind a
permetezés, mind a munkaerő és gépi technika előre nem tervezett átcsoportosítása csak jelentős
költségráfordítással, az ütemezett szüret szervezésének továbbgyűrűző nehézségeivel kell számolni, s a
minőség romlás egyik esetben sem akadályozható meg teljesen (Christiensen 1996; Simon 2003; Soltész
et al., 2006).
Ahogy azt korábban írtuk, a szüret több évre visszatekintő csapadékkockázatának számítását a teljes
szüreti időszakra naponként meghatároztuk, de a könnyebb áttekinthetőség érdekében az eredményeket
heti bontásban adjuk közre május utolsó hetétől július 10.-éig terjedő időszakra vonatkozóan. Míg az
egyenletes vízellátottsági indexből nem állapítható meg egyértelműen és számszerűsítve a gyümölcs
optimális fejlődésére gyakorolt hatása, s ezen keresztül annak az árbevételre gyakorolt hatása, a
gyümölcsrepedésre vonatkozó mutatószámok már jóval konkrétabb százalékos arányokat tartalmaznak a
bekövetkezett minőségi romlás objektívabb megközelítésére.
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28. ábra. Gyümölcsrepedési kockázat Nagykanizsa, 1951-2009
Nagykanizsa esetén a kidolgozott kockázati mutató a repedt gyümölcsök arányát – a 28. ábra szerint –
néhány kiugróan magas évet nem számítva zömében 10 és 40 % közé teszi. Kiugróan magas veszteséget
könyvelhettek el a nagykanizsaiak 2009-ben is, amikor a csapadék adatokra épített kockázati becslés 48
%-os terméskiesést jelzett. A nagykutasi cseresznyeültetvényben részletes statisztika készült a csapadékos
szüreti időszak által okozott jelentős kártételről, amelyet az 1. táblázatban adunk közre:
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1. táblázat Cseresznye repedések aránya Nagykutas (Forrás: Konzorciumi jelentés 2009)
Repedt gyümölcsök
aránya

Fajta

Repedt
aránya

Fajta

Techlovom

76 %

Giant Red

40 %

Sanda Ross

61 %

Regina

39 %

Canada Giant

54 %

Cristalina

37 %

Katalin

45 %

Skeena

34 %

Alex

44 %

Symphony

29 %

Sweetheart

44 %

Germersdorfi
Riple

19 %

Chelon

gyümölcsök

18 %

A 13 fajta átlagos gyümölcsrepedése 42 %-ot tett ki. A nagykutasi gyümölcsöshöz ugyanabban a
megyében a legközelebbi meteorológiai állomás Zalaegerszeg, ezért a repedés kockázati számításainkat
elvégeztük erre az állomásra is megfelelő paraméterválasztás mellett. Ennek illusztrálására közreadjuk a
nagykanizsai és zalaegerszegi részletes számításokat, ahol minden betakarítási hétre, május 25.-től július
10.-ig külön-külön elvégeztük az adott héten várható terméskiesés becslését (29. ábra). A nagykanizsai
vizsgálatokkal párhuzamosan elvégzett elemzések Zalaegerszegen 2009-ben a 36 %-os repedés kockázatot
mutattak. Mivel Nagykutas Zalaegerszeg közelében, Zalaegerszeg és Nagykanizsa térségében található, a
konkrét termésveszteség értékei beleillenek a két megyei településen kiszámított kockázati értékek keretei
közé.
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29. ábra. A cseresznye repedés kockázatának alakulás betakarítási hetek szerint
(Máj. 25.- Július 10.)
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Az ábráról leolvasható, hogy a Zalaegerszegen mért kockázat minden betakarítási héten alatta marad,
vagy legfeljebb megközelíti a nagykanizsai becsült veszteségeket. Ezt a hosszú távú számításaink is
alátámasztották, a két település átlagos kockázati szintje mintegy öt százalékban különbözik egymástól a
60 éves idősorokra alapozott számítások szerint. Természetesen bármely évben előfordulhat, hogy
fordított helyzet áll elő, ez a mindenkori csapadékviszonyok függvénye. A hosszú idősorokra alapozott
kiértékelések célja, hogy minél pontosabb képet adjon egy adott területen a gyümölcstermesztés általános
kockázati feltételeiről. Ha ugyanezeket a számításokat több évre visszamenőleg elvégezzük, akkor
ültetvény telepítési döntéseink megalapozásához további segítséget adhatnak a kockázati index heti
változásainak adatai, elősegítve a korai, középérésű és kései fajták közötti választást is.
Az általunk kiszámított kockázati mutatók egyforma súllyal és átlagos repedési hajlammal veszik
figyelembe a különböző érési idővel rendelkező cseresznyefajtákat. Egy adott gazdaságnál ezt célszerű
pontosítani, súlyozni kell a korai, középérésű és kései fajták területével, vagy termésátlagával. Az így
pontosított termelési szerkezettel természetesen a kockázatszámításra kidolgozott számítógépes
algoritmusunk is paraméterezhető, és minden egyes üzem esetében a szükséges számítások elvégezhetők.

Következtetések
A klímakutatással foglalkozó szakemberek vagy közvetlenül a klíma-adatsorok folyamatos figyelése és
elemzése által vonnak le primer következtetéseket az éghajlatváltozás mértékére, irányultságára és
kockázatos tendenciáira, vagy úgynevezett indikátor-rendszerek bevezetésével és alkalmazásával az
éghajlatváltozás különböző területeken (biodiverzitás, agroökológia, humán és állategészségügy, stb)
közvetve előidézett jelenségeit hasonlítják össze a korábbi időszakok eredményeivel.
E társtudományok területén dolgozó kutatók elsőrangú érdeke, hogy mind a korábbi meteorológiai
idősorok, mind a jelen mérési adatok, és a klímakutatók által kidolgozott klimatikus szcenáriók, könnyen
elérhető, adekvát formában a rendelkezésükre álljanak. Jelen tanulmány egy ilyen általános célú
információs rendszer létrehozását, megvalósítását, továbbfejlesztését és a gyümölcstermesztési
kockázatok vizsgálatán keresztül annak hatékony használati lehetőségét mutatta és bizonyította be. A
kidolgozott FRUIT-MET információs rendszer a most bemutatott alkalmazási példán kívül további
eredményes mezőgazdasági és agroökológiai alkalmazási eredményeket tudhat maga mögött a
biodiverzitás, a gabonatermesztés, a meggytermesztés, és szőlőtermesztés területén. A
gyümölcstermesztés területén a jövőben is minden bizonnyal meghatározó kiinduló szerepet fog játszani
az elérhető gyümölcs-klíma kutatási indikátorok napról-napra bővülő funkcióin keresztül.
Köszönetnyilvánítás:
A meteorológiai adatok egy részének beszerzésére az OM-00042/2008, OM-00270/2008 és az OM00265/2008 projektek keretében került sor, további támogatást nyújtott a TÁMOP-4-2.1.B-09/1/KMR2010-0003 és 2010-0005 pályázat.
Kutatásainkat támogatta az MTA TKI Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz című (2006/TKI/246)
programja, az OTKA T-049824, K-67626, K-69164, K-78125 projektjei, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap által támogatott CCWATERS projekt (SEE/A/022/2.1/X), valamint segítséget nyújtott az
EU VI. keretprogram CECILIA projektje (GOCE-037005). Köszönet illeti továbbá az ICTP (International
Centre for Theoretical Physics, Trieszt) Éghajlat-fizikai Osztály munkatársait, akik rendkívül sokat
segítettek a modell hazai adaptálásában. A modell integrálásához számítási időt biztosított az ICTP ESP
csoportja és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Meteorológiai Tanszéke.
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Mobil Internet az agrárgazdaságban
Mobile Internet in agriculture

Szilágyi Róbert
Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar, szilagyir@agr.unideb.hu

Abstract. In this essay I dealt with agricultural opportunities for the application of the mobile internet. The
development of information technology has had a considerable influence on the agriculture of the highly
industrialised nations as well. International and domestic trends and expected improvements in the use of mobile
communications tools were studied, also including the innovation factors of the tools and applications. While
studying the use of mobile communication devices it was concluded that different types of wireless
communications networks offer different services. The third generation technology (3G) and the wireless network
(Wi-Fi) are similar and different in various respects. The wireless access to the Internet can be realised with
several different technical solutions. However, the business assessment of the mobile technology must not be done
only on the basis of the technology and taken out of its environment randomly since the whole area is very
complex. While reviewing the agricultural applications that are based on mobile Internet technology I gave an
overview of the areas where the technology had already been applied. Due the specific requirements of the
agricultural industry the existing general applications the different already operational agricultural application
systems solutions and experiences have to be analysed. Most of the applications deal with data-exchanges. Due to
these data exchanges the compatible data format is of a very high importance. Food safety cannot be imagined
without tracing. There are applications found in an increasing number in the field of electronic-trading,
transportation and logistics, which have every potential for spreading widely. In the last part of the essay I give a
short overview the actual mobile application development possibilities.
Keywords: mobile Internet, applications, mobile communication, devices.

Összefoglaló. A tanulmányban a mobil Internet mezőgazdasági alkalmazási lehetőségeit vizsgáltam. Az
információtechnológia fejlődése a fejlett országok mezőgazdaságára is jelentős hatást gyakorol. Számos új
ágazatspecifikus technológia és új alkalmazás jött létre az utóbbi években. Elemeztem a mobilkommunikációs
technológiai eszközök alkalmazásának nemzetközi és hazai trendjeit, várható fejlődését. A mobilkommunikációs
technológiai eszközök alkalmazásával kapcsolatos vizsgálataim során megállapítottam, hogy a vezeték nélküli
kommunikációs rendszerek különböző típusai eltérő szolgáltatásokkal rendelkeznek. A harmadik generációs
technológia (3G) és a vezeték nélküli hálózat (Wi-Fi) számos hasonlósággal és eltéréssel bír. A vezeték nélküli
Internet hozzáférés többféle technikai megoldással valósítható meg. A mobil Internet üzleti értékelését azonban
nem szabad csak a technológiára alapozva, a környezetétől kiragadottan elvégezni, mivel meglehetősen komplex
területről van szó. A mobil Internet technológiára épülő mezőgazdasági alkalmazások áttekintése során
bemutattam azokat a területeket, amelyekben a technológiát már alkalmazták. A mezőgazdaság sajátos igényei
miatt meg kell vizsgálni a már meglévő általános alkalmazásokat, azok mezőgazdasági felhasználási lehetőségeit,
valamint a már működő különböző mezőgazdasági mobil informatikai rendszereket, megoldásokat és
tapasztalatokat. Az alkalmazások döntő többségben az adatcserével foglalkoznak. Az adatcsere miatt kiemelt
jelentősége van a kompatibilis adatformátumnak. Az élelmiszerbiztonság nem képzelhető el nyomonkövetés
nélkül. Az elektronikus kereskedelem, szállítás és a logisztika területén is növekvő számban találhatók
alkalmazások, melyek széleskörű elterjedésére minden lehetőség adott. A tanulmány utolsó része rövid áttekintést
nyújt a mobilalkalmazások fejlesztési lehetőségeire.
Kulcsszavak: mobil Internet, alkalmazások, mobilkommunikáció, eszközök.

Bevezetés
Az információtechnológia fejlődése a fejlett országok mezőgazdaságára jelentős hatást gyakorol.
Számos új ágazatspecifikus technológia és új alkalmazás jött létre az utóbbi években. Ide sorolható a
mobil kommunikációs eszközök és technológiák egyre szélesebb körű mezőgazdasági alkalmazása is. A
mobil számítógépek (Handheld Computers), valamint a többi mobil eszköz mezőgazdasági alkalmazása
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területén további jelentős fejlődés várható külföldön és a hazai vállalkozásokban egyaránt. A
kutatásfejlesztési és alkalmazási trendek, valamint előrejelzések és várakozások alapján ezen technológiák
és szolgáltatások a vállalkozások fontos innovációt növelő és gazdálkodást támogató, széles körben
alkalmazott eszközévé válnak a jövőben.
A mobilkommunikációs rendszerek, alkalmazások széleskörű elterjedésével a technológiai kutatásfejlesztés az alkalmazások, alkalmazási funkciók bővítésének irányába mozdult. A mobil eszközök
gyártói, a politikai döntéshozók jelentős potenciális lehetőséget látnak a technológiában, amelynek
gazdasági és innovációs hatásai jelentősek lehetnek azon területeken, ahol követelmény vagy csak
egyszerűen igény, hogy az információ elérés és/vagy továbbítás, azaz a kommunikáció helytől és időtől
függetlenül bárhol, bármikor megvalósítható. Különösen fontos lehet a technológia, a mobil (vezeték
nélküli) rendszerek alkalmazása olyan távoli területek számára, ahol a vezetékes Internet infrastruktúra
nehezen, illetve aránytalanul nagy költségráfordítással valósítható meg. A hely- és időfüggetlenség a
mezőgazdasági műveletek, illetve a vidéki vállalkozások számára különösen fontos szempont lehet
számos agrárspecifikus tevékenységben, de akár az általános gazdasági és személyi feladatok
megoldásában.
A mobil kommunikációs eszközökkel való Internet elérést és szolgáltatások használatát a nemzetközi
szakirodalomban széles körben a „mobil Internet” kifejezéssel jelölik, melynek használata a magyar
szakirodalomban is elterjedt.
A vezeték nélküli hálózat lehetővé teszi az emberek számára, hogy vezeték nélkül
kommunikálhassanak, és különböző alkalmazásokhoz és információkhoz férhessenek hozzá helytől és
időtől függetlenül, ami mozgási szabadságot biztosít.
A vezeték nélküli kommunikációs rendszereknek számos típusa létezik, de ezen hálózat egyik
megkülönböztető jellemzője az, hogy itt a kommunikáció számítástechnikai eszközök között zajlik. Ilyen
eszköz többek között a kéziszámítógép vagy a digitális személyi titkár (PDA), a hordozható számítógép
(laptop), az asztali személyi számítógép, a szerver és a nyomtató. Ezek a számítástechnikai eszközök
processzorral, memóriával és meghatározott típusú hálózathoz való csatlakozásra alkalmas egységgel
rendelkeznek. A hagyományos mobiltelefon nem tekinthető számítástechnikai eszköznek, ugyanakkor az
újabb telefonkészülékek egyre gyakrabban tartalmaznak számítógépes funkciókat és a számítógép-hálózati
csatlakozást biztosító hálózati adaptereket. A jövőben a legtöbb elektronikai eszköz lehetőséget teremt
majd vezeték nélküli hálózati összeköttetés létesítésére. (Geier, 2005)
A mobil Internet definíciója Dárdai szerint (Dárdai, 2002) a következő: A mobil Internet „a mobil
távközlés és a mobil hálózat legfontosabb szolgáltatása, előnye és lényegi tulajdonsága az, hogy az
előfizető az ellátottsági területen belül tetszőleges helyen, mozgás közben is, összeköttetést létesíthet a
hálózattal, a hívott féllel. A létrejött összeköttetés fennmarad akár mozgás közben, miközben a mobil
állomás jogosultsága szerint a felhasználó a hálózat szolgáltatásaihoz folyamatosan hozzáférhet.”

Háttér
Az Internet jellemzői
Az Internetet mint kommunikációs csatornát összehasonlítva más hagyományos csatornával (telefon,
direkt (szemtől szembe) történő kommunikáció, postai szolgáltatások) a következőképpen jellemezhető:
gyors, egységes, azonnali hozzáférést biztosít, alacsony tranzakciós költségű, rugalmas és bővíthető
(Manecke, Schoensleben, 2004).
Információ biztosítás
A mezőgazdasági menedzsment döntéshozatalát nagyban nehezíti a bizonytalanság, Thysen szerint
három fő csoportra lehet azokat osztani (Thysen, 2000):
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 bizonytalanság a pontos természeti (időjárási) adatok tekintetében,
 bizonytalanság a kapcsolatban lévő biológiai és fizikai rendszerek ismeretében és
 bizonytalanság az egyéb véletlen folyamatok tekintetében.
Nagysebességű mobil adatátvitel értelmezése
Az elérhető adatátviteli sebesség tekintetében egy mobil rendszernél beszélhetünk keskenysávú (max.
14,4 kbit/s) és szélessávú (nagysebességű) mobil adatátvitelről. A nagysebességű adatátvitel a 2,5G, és 3G
rendszereknél a megoldástól is függően 19,2 kbit/s-tól maximum 2 Mbit/s-ig terjedhet. WLAN-ok
esetében a típustól függően 20-30 Mbit/s is elérhető. A 2,5G GSM rendszer a HSCSD megoldású 19,2
kbit/s-os és a 36,4 kbit/s-os átviteli sebességétől a GPRS 115 kbit/s-os vagy a még nagyobb sebességű
EDGE technológiáján keresztül az UMTS technológiával biztosítható maximum 2 Mbit/s (esetleg
nagyobb) adatátviteli sebesség is elérhető. (Dárdai, 2002)
Celluláris, vezeték nélküli nagy kiterjedésű hálózatok
A celluláris rendszer antennaoszlopokat, koncentrátorokat, hangkapcsolókat és adatátjárókat tartalmaz.
Az antennaoszlopok jeleket fogadnak a felhasználói eszközöktől és információt továbbítanak visszafelé, a
felhasználóknak. A hangkapcsolók a felhasználói eszközöket egy másik vezeték nélküli vagy vezetékes
felhasználóval kötik össze telefonhálózaton keresztül. A rendszernek ez a része a megszokott módon
telefonhívásokat bonyolít a felhasználók között. A rendszert az adatátjáró (data gateway) teszi vezeték
nélküli nagy kiterjedésű hálózattá. Az átjáró arra szolgál, hogy interfészt biztosítson olyan
adatprotokollokhoz, amelyek az Interneten való böngészést, elektronikus levelek küldését és fogadását,
valamint vállalati alkalmazások használatát teszik lehetővé a felhasználó számára.
Mobil rendszerek generációi
Első generációs celluláris rendszerek
Amikor az első mobiltelefonok megjelentek, a vezeték nélküli kommunikációra csak analóg jeleket
használtak. Ezt a kezdeti mobiltelefon-rendszert első generációs (1G) celluláris rendszernek nevezik. Ha
valaki az 1G rendszeren keresztül telefonál, a hangja frekvenciamoduláció (FM) alkalmazásával kerül
továbbítására.
Az első generációs rendszer az időnként fellépő recsegés és kattogás ellenére jól használható
beszédalapú telefonhívásra, számítógépes adatok átvitelére azonban nem alkalmas. A felhasználóknak az
asztali számítógépe és a celluláris rendszer összekapcsolására modemet kell használniuk, amely a
számítástechnikai eszközökből érkező digitális jeleket olyan analóg jelekre alakítja, amelyek alkalmasak a
hangcsatornán történő továbbításra. Ez viszont alacsony, csak 20-30 Kb/s-os adatátviteli sebességet
biztosít. Az első generációs rendszerek nem rendelkeznek kellő kapacitással hitelesítési és titkosítási
mechanizmusok támogatására. Az első generációs celluláris rendszereket nyilvánvalóan nem
számítógépes adatok, hanem hangadatok továbbítására alakították ki. Az első generációs rendszerek
egykor az Egyesült Államok nagy részét lefedték. Napjainkban azonban már csak azokon a kis
népsűrűségű területeken találhatók meg, ahol nincs lehetőség az infrastruktúra korszerű digitális
rendszerekkel történő átalakítására.
Második generációs celluláris rendszerek
A teljesen digitális rendszerek első változatát második generációs (2G) celluláris rendszernek nevezik.
A távközlési hálózatok közül a legtöbb még ma is második generációs rendszerrel működik – ezeken a
rendszereken azonban rendszeresen különböző fejlesztéseket hajtanak végre. A második generációs
rendszerek szolgáltatásokat, például rövid üzenetek küldését, hitelesítést, telefonszoftver-frissítést, stb.
tesznek elérhetővé a vezeték nélküli összeköttetésen.
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Két és feledik (2,5G) celluláris rendszerek
A második generációs rendszer továbbfejlesztett változatai (amelyeket 2,5G rendszernek is neveznek)
még jobb modulációt végeznek, ezáltal megnő az adatátviteli sebesség és a sávszélesség kihasználtsága.
Az általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás (GPRS) például nagy sebességű adatátvitelt tesz lehetővé a
GSM hálózatban. A GPRS segítségével elérhető maximális adatátviteli sebesség 171,2 Kb/s. A GPRS
használatához azonban speciális mobiltelefonra van szükség. A növelt adatátviteli sebesség (EDGE)
maximális értéke 474 Kb/s.
Harmadik generációs celluláris rendszerek
Sok távközlési hálózati szolgáltató kezdi meg működését az úgynevezett harmadik generációs (3G)
celluláris rendszerben, amely még hatékonyabban támogatja az adatkommunikációt. Az univerzális mobil
távközlési rendszer (UMTS) segítségével épületeken belül akár 2 Mb/s adatátviteli sebesség, városi
területeken legfeljebb 384 Kb/s, míg ritkán lakott területeken 144 Kb/s adatátviteli sebesség érhető el. A
harmadik generációs rendszer ezért kiválóan alkalmas multimédiás alkalmazások kiszolgálására. A
vezeték nélküli adatátvitel területén komoly mérlegelés tárgya, hogy a harmadik generációs rendszerek
kiszorítják-e az IEEE 802.11 (Wi-Fi) szabvány szerint működő vezeték nélküli lokális hálózati
technológiát. A nagyobb beltéri adatátviteli sebesség miatt a harmadik generációs rendszer alternatív
megoldást jelent a vezeték nélküli lokális hálózatok helyett. Az IEEE 802.11 szabvány azonban egyre
nagyobb adatátviteli sebességet specifikál, amely jelentősen meghaladja a harmadik generációs rendszerét.
Ezenkívül a vezeték nélküli lokális hálózat kiépítése lényegesen kisebb költséggel jár. (Ohrtman, Roeder,
2003)
A vezeték nélküli lokális hálózatok azonban nem igazán alkalmasak nagy terület lefedésére, mivel
ehhez túl nagy infrastruktúrára lenne szükség. A harmadik generációs rendszerek viszont a már meglévő
antennaoszlopokat és elosztórendszereket használják. Bár az első és második generációs celluláris
rendszerek harmadik generációs rendszerré történő átalakítása meglehetősen költséges, mégis ez tűnik a
leginkább járható útnak a nagy kiterjedésű vezeték nélküli hálózatok kiépítésére.
A harmadik generációs celluláris rendszerek és a vezeték nélküli lokális hálózati rendszerek jól
kiegészítik egymást. Ez a szabványosításon dolgozó szervezeteket és a gyártókat arra készteti, hogy
találják meg az utat a harmadik generációs rendszer és a vezeték nélküli lokális hálózat varratmentes
integrálására.
Negyedik generációs celluláris rendszerek
A 3G és a Wi-Fi szabvány előnyös tulajdonságainak ötvözésével Japán és Kína egy új szabvány
létrehozásán dolgozik. Az új szabvány lényege a nagy sebesség lesz. A következő generáció várhatóan
néhány éven belül kerül bevezetésre. A 3G szabványhoz képest a tervek szerint mintegy 50-szeres
sebesség érhető el. (Korhonen, 2003) A felvázolt koncepciók szerint a teljes egészében IP-alapú
csomagkapcsolt hálózat cellánként nagyobb számú felhasználót támogat. Mozgás közben 100 Mbit/s, álló
helyzetben 1 Gbit/s sebesség mellett a meglévő (2G, 3G) technológiákkal való kompatibilitás ugyancsak
fontos (Forstner et al., 2008).
Vezeték nélküli hálózatok területi kiterjedése
A mobil hálózati technológiákat területi kiterjedés alapján négy csoportra szokták felosztani:
 vezeték nélküli PAN (Personal Area Network – Személyi hálózat),
 vezeték nélküli LAN (Local Area Network – Lokális hálózat),
 vezeték nélküli MAN (Metropolitan Area Network – Városi hálózat),
 vezeték nélküli WAN (World Area Network – Nagy kiterjedésű hálózat).
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A vezeték nélküli PAN esetén a felhasználó által a környezetében lévő vezeték nélkül elérhető
eszközöket integráló hálózatot értjük. A felhasználható technológia Bluetooth-ra vagy Wi-Fi-re
támaszkodik.
A vezeték nélküli LAN esetén a következő technológiák használhatók:
 rádióhullámok,
 infravörös fény,
 elektromos hálózat vezetékein keresztül lehetséges adatátvitel, más vezetékek kiépítésére nincs
szükség.
A vezeték nélküli MAN esetén a következő technológiákat használhatjuk:
 rádió alapú,
 lézer alapú.
A vezeték nélküli WAN esetén a következő technológiákat használhatjuk:
 csomagkapcsolt rádió,
 analóg cellás hálózat,
 cellás hálózat digitális adatcsomagokkal (Makki et al., 2003; Geier, 2005)
A fenti hálózati típusok jellemzőit foglalja össze az 1. táblázat.
7. táblázat. A vezeték nélküli hálózatok típusai és jellemzőik
Típus
Vezetéknélküli PAN
Vezetéknélküli LAN

Hatókörzet
Az ember mozgásterén
belül
Épületen vagy
épületcsoporton belül

Teljesítmény

Vezetéknélküli MAN

Városon belül

Nagy

Egyedi, IEEE 802.16
és Wi Max

Vezetéknélküli WAN

Világszerte

Kicsi

CDPD és mobil 2G,
2,5G és 3G

Mérsékelt
Nagy

Szabványok
Bluetooth, IEEE
802.15 és IrDA
IEEE 802.11, Wi-Fi
és HiperLAN

Alkalmazások
Perifériák vezetékeinek
helyettesítése
A vezetékes hálózatok mobil
kiterjesztése
Telepített vezeték-nélküli
összeköttetés az otthonok és a
munkahelyek, valamint az
Internet között
Mobil hozzáférés az Internethez
bárhonnan

Forrás: Geier, 2005
A mobil Internet hozzáférésnek jelenleg két fő irányvonala van. A 3G (harmadik generációs
mobiltelefon hálózat) és a Wi-Fi (WLAN- Wireless Local Area Network – Vezeték nélküli Helyi Hálózat)
szabvány lehetővé teszi a nagy sávszélességű hozzáférést. Érdemes ezért a hasonlóságokat és
különbségeket röviden áttekinteni:
Hasonlóságok:
 mindkettő vezeték nélküli (számottevő előny a kábelek mellőzése, a nagyobb mobilitás),
 mindkettő hozzáférési technológia (tulajdonképpen a vezetékes hálózat utolsó szegmensébe
beépülve lehetővé teszi a hálózat olyan helyekre való kiterjesztését, ahová a kábeleket nehezen,
vagy túl költségesen tudnánk kiépíteni),
 mindkettő nagy sávszélességet kínál (az ISDN és analóg telefonos kapcsolatokhoz képest
nagyságrendekkel nagyobb sávszélességet biztosítanak),
 mindkettő lehetővé teszi a folyamatos hozzáférést (a „mindig, mindenhol hozzáférhető” hálózat
használatából fakadó előny talán a legnagyobb a felsoroltak közül).
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Különbségek:
 eltérő üzleti modellek, telepítési környezet (a 3G alapvetően a mobiltelefon szolgáltatásait bővíti ki,
míg a Wi-Fi a számítógépes hálózati kapcsolatokra van specializálva, de ugyanakkor egyéb
alkalmazási alternatívákat is magukban hordoznak),
 frekvencia használat jogi és menedzselési kérdései (a 3G frekvenciája engedélyköteles –
tenderezéssel döntenek az engedélyekről -, míg a Wi-Fi jelenleg nem engedélyköteles),
 a technológiai fejlettségi szintjük különböző. (Lehr, McKnight, 2003)
Fejlett mobil-adatkommunikációs eszközök és koncepciók
A mobil kommunikációs eszközök hálózathoz való kapcsolódását különböző szabványos kiegészítő
eszköz teszi lehetővé. Néhány ilyen eszköz a következő:
 PCMCIA interfész és kártya (PCMCIA csatlakozón keresztül lehet kommunikálni a
mobiltelefonnal).
 Rádiótelefonálás PC-vel és PCMCIA eszközzel (PCMCIA eszközzel nem csak adatátvitel hanem
fülhallgató és mikrofon segítségével telefonálás is lehetséges).
 Adatkommunikáció PC kártyával és modem eszközzel (az adatátvitel a PCMCIA kártyán lévő
modem segítségével oldható meg).
 Adatkommunikáció zsinór nélküli kapcsolattal (a mobiltelefon ebben az esetben infravörös vagy
Bluetooth kapcsolattal csatlakozik a számítógéphez).(Dárdai, 2002)
 A hálózati interfészkártya a számítástechnikai eszköz és a vezeték nélküli hálózati infrastruktúra
között biztosít interfészt.
A mobil Internet üzleti kontextusa
A mobil Internetet nem lehet teljes egészében nyíltnak, felhasználók által irányítottnak tekinteni. A
mobil Internet születése elsősorban üzleti befektetések eredménye volt. A mobil Internet alapját a nagy
adatátviteli sebességre képes rádiós hálózatok adják, amelyek megépítése jelentős befektetést igényelt.
Nyilvánvaló, hogy a befektetés akkor térül meg, ha minél nagyobb mértékben fölözik le a hálózataikon
átfolyó információforgalomból származó bevételt (legyen az hang vagy adat). (Poór, 2005)
A nem-interaktív mobil Internetes tartalomfejlesztés hátterében az áll, hogy a második generációs
adatszolgáltatások (WAP 1.0 GPRS-en keresztül) bebizonyították a passzív tartalom eladhatóságát az
üzleti felhasználók körében. Ugyanakkor az üzleti világban elterjedt a Blackberry nevű teljesen független
mobil email rendszer. (Poór, 2005)
A szolgáltatók csak akkor remélhetik befektetéseik megtérülését, ha a hálózatukon közlekedő tartalmak
után is ők könyvelnek el profitot. Az Internet mint jelenség pont azért lett sikeres, mert a
tartalomgenerációnak szabad útja volt, a mobiltelefon pedig azért lett népszerű jelenség, mert új típusú
interaktivitásra adott lehetőséget. Logikusnak tűnik, hogy a mobiltelefon és az Internet házassága akkor
lehet csak sikeres, ha összegyúrják az előnyös tulajdonságokat, vagyis szabad tartalmat nyújtanak
nagyfokú interaktivitással.
Az alkalmazható mobil eszközök főbb típusai
A mobil eszközök fejlődése rendkívül dinamikus. A kommunikációs technológiák fejlődése mellett az
eszközök típusai, funkciói, választéka rendkívüli mértékben növekszik. A következőkben azon mobil
kommunikációs eszközök (felhasználói készülékek) fontosabb típusait, jellemzőit ismertetjük, amelyek a
téma szempontjából fontosnak ítéltünk meg.
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Web-képes mobiltelefon
A mobiltelefonok a legelterjedtebb vezeték nélküli eszközök. A legújabb készülékek lehetővé teszik
Weboldalak helyhez kötöttség nélküli elérését. Jelentősége abban rejlik, hogy bárhol, bármikor el tudjuk
érni a már meglévő (kompatibilis) Web alkalmazást. A készülékek legfőbb limitáló tényezője a kijelző kis
mérete (4 és 12 sor szöveg) és a telefon billentyűzete. A készülékek kiválóan alkalmazhatók Webes
felületen történő termékinformáció keresésre. A készülékek korlátozott képessége miatt erőforrásigényes
alkalmazásokhoz nem használható. Elsődleges használati területe ezen eszközöknek továbbra is a
hangalapú kommunikáció.
Kétirányú személyhívó
A kétirányú személyhívókat elsődlegesen rövid szöveges üzenetek (SMS) küldésére- fogadására
készítették. Jellemzőjük, hogy csak a beépített alkalmazásokat lehet rajtuk futtatni. Jól használható a teljes
QWERTY billentyűzet, jelentősen meggyorsítja az adatbevitelt. Számos készülék funkcióját tekintve
inkább tekinthető PDA-nak mint személyhívónak. Ezen készülékek lehetővé tesznek Web böngészést is.
Alacsonykategóriás okostelefon
Az alacsonykategóriás okostelefon elsődlegesen beszédhívásokra alkalmas, de lehetővé teszi
egyszerűbb alkalmazások futtatását is. A készülékek legfőbb erénye egyszerűségükben rejlik: könnyen
konfigurálhatók, egyszerűen használhatók. Legnagyobb hátrányuk a gyenge processzoruk és a kis
memóriakapacitásuk. Ideális lehet azoknak akik több készülék helyett egyet akarnak használni.
PDA
Digitális Személyi Asszisztens (PDA) a mobil eszközök piacának slágerterméke. Az adatbevitel az
érintőképernyő segítségével történik. A készülék mérete a kézi számítógép és az okostelefon között van.
Egyre inkább rendelkeznek beépített vezeték nélküli hálózati kapcsolattal, vagy annak bővítési
lehetőségével. A piacon két fő irányzatuk van: a Palm és a Pocket PC. Mindkét készülék rendelkezik
érintőképernyővel és kézírásfelismeréssel. A Palm készülékek inkább monokróm, a Pocket PC készülékek
színes kijelzővel rendelkeznek. A Palm készülékek valamivel kisebb méretűek, megkönnyítik a szállítást,
könnyebben férnek el zsebben, táskában. A Pocket PC-alapú készülékek nagy előnye lehet az, hogy
rendelkeznek a népszerű Microsoft Office programcsalád Word, Excel alkalmazásaival.
Felsőkategóriás okostelefon
Ezeket az eszközöket elsődlegesen a nagyobb erőforrásigénnyel bíró üzleti, vállalati alkalmazásokra
fejlesztették ki. Kinézetüket tekintve a mobiltelefon és a PDA készülékek között helyezkednek el, bár
inkább tekinthetők PDA-nak mint telefonnak. Egyes készülékek teljes billentyűzetet tartalmaznak. A
legújabb készülékekre egyszerűen lehet alkalmazásokat telepíteni. A Java (J2ME) alkalmazások
támogatása egyértelmű.
Handheld PC
A készülékek kinézetüket tekintve a laptopokra hasonlítanak, azzal a különbséggel, hogy lényegesen
kisebb kijelzővel és fizikai mérettel rendelkeznek. A kisebb méret miatt könnyebben mobilizálhatók,
olyan helyeken is alkalmazhatók, ahova nem célszerű laptopot vinni. Gyengébb számítási teljesítményüket
kisebb energiafogyasztásuk kompenzálja.
NetBook
Az utóbbi pár évben megjelent újabb kategória töretlen népszerűségnek örvend, egyre többet adnak el
belőlük. A készülékek méretüket tekintve a laptopok és a PDA-k között helyezkednek el. Általában
majdnem teljes billentyűzettel és viszonylag kicsi kijelzővel rendelkeznek. A laptopnál kisebb méret miatt
könnyebben mobilizálhatók, olyan helyeken is lehet velük elsődlegesen böngészni ahol az eddig
körülményes volt.
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Tablet PC, teljesen érintőképernyős PC
A Microsoft vezetésével kifejlesztett Tablet PC kialakítását tekintve nagyon hasonlít egy laptophoz. Fő
előnye abban rejlik, hogy a teljes készülék intelligens jegyzetfüzetként használható a teljes számítógépfunkció megtartása mellett. A nyomás-érzékeny képernyő segítségével hatékonyabb az adatbevitel, kisebb
energiafogyasztása pedig hosszabb használatot eredményez. A néhány éve, relatíve korán megjelent
eszközök mérsékelt sikerének köszönhetően egészen mostanáig nem jelentek meg klónjaik. A 2010
tavaszán az Apple által kiadott iPad megváltoztathatja ezen kategória népszerűségét, egyes elemzők
szerint a jövő sikertörténete lehet.
Notebook/Laptop
Laptop lehetővé teszi bármilyen PC-n futó alkalmazás helyhezkötöttség nélküli futtatását. A PC-n
megszokott operációs rendszert lehet rajta használni a jól ismert alkalmazásokkal. Számítási
teljesítményük összemérhető asztali társaikkal. Legfőbb hátrányuk nagyobb méretük és tömegük.
(Mallick, 2003)
A jövő eszközeinél a fontos hardver elemek a következők lesznek: erősebb processzor, nagyobb
felbontású kijelző, több memória, integrált vezeték nélküli kapcsolat, bővítőkártyák.
A mobil eszközök számos szolgáltatást nyújtanak. A megfelelő szolgáltatáshoz szükséges eszköz
kiválasztása a költségek mellett számos kritérium alapján történhet. Az eszközök kiválasztása során a
következőket vehetjük figyelembe:
 eszköz mérete és tömege,
 rendelkezésre álló memória mérete,
 processzor típusa, sebessége,
 képernyő mérete, színmélysége, láthatósága,
 operációs rendszer, frissítési lehetősége,
 bővítő-csatlakozók, bővíthetőség,
 akkumulátor kapacitása, használati idő,
 integrált lehetőségek (Bluetooth, infravörös átvitel, billentyűzet, kamera),
 szoftvertámogatás, fejlesztések, alkalmazások.
Mobil eszközök energiafogyasztásának jellemzői
Manapság számos mobil eszköz létezik, eltérő megjelenéssel. Megfigyelhető az, hogy a különböző
funkciókat egy általánosan felhasználható mobil eszközbe integrálják, ami azonban nagyobb
energiafelhasználást, rövidebb készenléti időt eredményez. Mayo és Ranganathan munkájában (Mayo,
Ranganathan, 2003) arra hívja fel a figyelmet, hogy az ilyen eszközöknek a követelményekhez kellene
igazítaniuk az energiafelhasználásukat. A megoldás hardveres és szoftveres mechanizmus lehet, amely az
eszköz teljesítményét a felhasználó igényeihez vagy az éppen végrehajtandó feladathoz állítja be.
Véleményük szerint az univerzális készülékek több energiát fogyasztanak, mint a specifikus készülékek,
ugyanakkor több készülék helyett csak egyet kell használni. A készülékek energiafogyasztását legjobban a
kijelző méretének és felbontásának, háttérvilágításának csökkentésével lehet redukálni. Egyre jobban
elterjednek azok a mobil eszközökben használatos processzorok is, melyek mindig a feladatnak megfelelő
teljesítményt nyújtják. A hálózati kapcsolat ugyancsak sok energiát igényel, ezért azt megfelelően
kalibrálhatóra kell elkészíteni.
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Megjelenő új technológiák a vezeték nélküli kommunikációban
Az elkövetkezendő években a vezeték nélküli hálózat számos új technológiával fog bővülni: WiMax,
UWB és az úgynevezett Csomós hálózatok (Mesh Networks). A WiMax nagy sávszélességet biztosít a
fix, mozgékony és vándorló felhasználóknak. Nagy előnye, hogy 50 km feletti hatótávolsággal
rendelkezik.
Az OECD 2006-ban kiadott WiMax szabvánnyal foglalkozó tanulmánya szerint (OECD, 2006) a
WiMax jól illeszkedik a jelenlegi Internet-hozzáférési struktúrához. A jelentés ugyan nem közöl konkrét
adatokat, de érzékelteti az egyes technológiák egymáshoz viszonyított jellemzőit. Mobilitás szempontjából
a 3G jobbnak minősül a WiMaxnál, de sebességben a WiMax nagyobb (megközelíti a DSL kapcsolatét).
Az adatátvitel költségeit vizsgálva egyértelműen kedvezőbb a WiMax helyzete, a vezeték nélküli
kapcsolatok közül a Wi-Fi előzi meg. A biztonsági tényezőket tekintve a WiMax fejlesztése során
igyekeztek kiküszöbölni a Wi-Fi problémáit.
Az UWB (Ultra WideBand Radio) nagyon alacsony feszültséggel adatokat továbbít széles
frekvenciasávon. Jelenleg még a szabványok kialakítása van folyamatban, de a Wi-Fi-hez képest
négyszeres sebességet fele akkora áramfogyasztással éri el.
A Mesh networks egy új “ad hoc” hálózati technológia, amely Wi-Fi kapcsolaton keresztül osztja meg
a felhasználók között az Internetet. Az eszközök nem csak végpontok, hanem ugyanakkor routerként is
viselkednek. Ezen hálózatok nagyon megbízhatóak. Egy adott régió (térség, falu) számára ingyenes, vagy
nagyon olcsó Internet hozzáférést biztosíthat.
Telekommunikációs szolgáltatások
A megfelelő szolgáltatásnak a következő feltételeket kell teljesítenie:
 egyszerű és felhasználóbarát számlázási módszer,
 alacsony Internet szolgáltatási költség (hozzáférés, navigáció, letöltés, stb.) és alacsony vagy
ingyenes nemzetközi IP alapú telekommunikáció,
 egyszerű hozzáférés és bejelentkezés; biztonságot garantáló szolgáltatások,
 kibővített és biztonságos hozzáférés (titkos adatok elérése bármilyen hálózatból), kellően rugalmas
vezeték nélküli szolgáltatás (várakozási idő csökkentése).

Nemzetközi és hazai alkalmazási trendek
Nebraskai kutatók (Sheng et al., 2005) a mobil technológia stratégiai következményeit vizsgálták. A 2.
táblázat tartalmazza a szerzők által meghatározott az IT néhány mérhető és nem mérhető előnyét.
2. táblázat. Az IT néhány mérhető és nem mérhető előnye
Mérhető előnyök
Költségcsökkenés
Nagyobb termelékenység
Nagyobb jövedelmezőség
Nagyobb piaci részesedés
Élőmunka megtakarítás
Nagyobb fogyasztói többlet

Nem mérhető előnyök
Jobb szolgáltatás
Hatékonyabb szervezet
Vevők jobb megismerése
Kimagasló termékminőség
Tudástranszfer, tudásmenedzsment
Jobb koordináció

Forrás: Sheng et al., 2005
A szerzők szerint a mobiltechnológia elsősorban a kapcsolattartásban, rugalmasságban,
interaktivitásban nyújt előnyöket. Ezekkel az előnyökkel növelhető egy szervezet eredménye és
hatékonysága.
Az első és a második generációs rendszereknél a mobil Internetes szolgáltatásokra kevés felhasználói
igény volt. (Preez, Pistorius, 2002) A felhasználók idegenkedése ezektől a szolgáltatásoktól három fő
faktornak volt köszönhető:
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 az alacsony adatátviteli sebesség miatt (GSM 9,6 kbps) lassan és túl sok idő alatt lehetett elérni a
kívánt adatot, ugyanakkor számos alkalmazási szolgáltatást (videó és zene szolgáltatás) el sem
lehetett érni,
 a GSM adatátvitele vonal-kapcsolt átvitel, ami azt eredményezi, hogy adott felhasználó a hívás
folyamán akkor is fizet, amikor nincs is adatátvitel, ráadásul minden egyes szolgáltatás
igénybevételéhez újra be kell tárcsáznia,
 a szolgáltatók ezeket a szolgáltatásokat számos esetben időtartam alapján számlázták, holott a
letöltött adatmennyiség lenne a mérvadó.
Fogyasztói igények:
 Információ szolgáltatások – újság, piaci, gazdasági információk,
 Személyes információ menedzsment (PIM) – e-mail, határidőnapló, kontaktlista, piaci, aukciós ár
riasztások,
 Helyérzékeny szolgáltatások – adott helyen elérhető szolgáltatások listája (hotel, étterem),
 Szórakozás – videó, hang, játék,
 M-commerce – mobil bank, vásárlás, értékpapír kereskedelem, mobil aukciók, e-jegyfoglalás,
rendelés,
 Interaktív kommunikáció – egy vagy többszemélyes „chat”, videotelefon, konferencia, interaktív
játék, távfelügyelet (riasztó, videomagnó).
Üzleti igények:
 Információ távolról történő elérése – termék vagy szolgáltató információ, belső hálózat távoli
elérése, e-mail, online telefon,
 Munka és információ sürgöny – technikai személyzet értesítése a következő feladatról, információ
küldése különböző személyeknek, személyes reklám,
 Távoli tranzakciók – folyamatok és eszközök távoli elérése, felügyelete, fogyasztói rendelés
feldolgozása,
 Telemetriai adatok feldolgozása – automata eszközök központi irányítása, mérőműszerek
leolvasása, eszközök távdiagnosztikája.
Ezen alkalmazási példákra jellemző, hogy nem csak mobiltelefonnal, hanem más eszközökkel, mint
például PDA, laptop vagy olyan autonóm eszközökkel érhetők el melyek feladata a központból kapott
adatok feldolgozása, továbbítása.
A kezdeti kommunikációtól több lépcsőn keresztül jutottunk el az információn, tranzakciókon át az
interaktív szolgáltatásokhoz. Mindez a technológiai fejlődésből adódó sávszélesség nélkül
elképzelhetetlen lett volna. A szolgáltatások zavarbaejtő sokfélesége ellenére megállapítható, hogy egyre
gyorsabb adatátvitel mellett egyre komplexebb szolgáltatásokat képesek nyújtani. Az ábrán látható
legújabb szolgáltatások elterjedéséhez a hozzájuk tartozó EDGE és UMTS technológia gyorsabb
bevezetésére van szükség (1. ábra). (Buellingen, Woerter, 2004)
A mobilkommunikáció hajtóerőinek kapcsolatát mutatja be a 2. ábra. A három fő tényező és azok
kapcsolatai jól megfigyelhetőek az ábra alapján. Kiemelendő az, hogy meglehetősen komplex tényezőkről
van szó. A technológiai lehetőségek növekedése miatt indokolt azok társadalomra, illetve gazdasági
tényezőkre való hatásának tisztázása. A három fő tényező közül jelenleg a technológiai lehetőségeket
korlátozza a másik két tényező, hiszen a társadalomnak és a gazdasági környezetnek fel kell készülniük a
technológia kihasználására, felhasználására. (Buellingen,Woerter, 2004)
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sávszélesség

interaktív video

UMTS
interaktív játék
távoktatás
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EDGE
távkonferencia
tartalomszolgáltatás
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turista információ
reklámozás
interaktív audió
jegyvásárlás

HSCSD
reklámozás
e- szolgáltatások

GS
MS

M

UMS

Kommunikáció

Információ

Tranzakció

Interaktivitás

iiidő

e-mail + csatolt állományok
aláírás (Buellingen, Woerter, 2004)
1. ábra. Mobil szolgáltatások kiterjedtsége

eszközök,
fokozott mobilitás
félvezetők, helyérzékeny szolgáltatások
szoftverek árai

piac
liberalizációja

pozitív hálózati
hatás

hírek

Gazdasági
trendek
bank
helyettesíthetőség

fax

közlekedési információ

komfort, bárhol
bármikor végezhető
üzleti tevékenység

szerencsejáték Mobil-

kommunikáció
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igénytényezők

hang

részvénypiaci információ

Technológiai
lehetőségek
eszközök,
félvezetők,
szoftverfejlesztés

szélessávú kommunikáció
járulékos szolgáltatásai
rövidebb innovációs
periódus

2. ábra. A mobilkommunikáció hajtóerői (Buellingen, Woerter, 2004)
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A 2007 és 2009 között két fő növekedési terület figyelhető meg az OECD adatai szerint – mobil és a
szélessáv. 2007-ben az összes előfizetők 74%-át tették ki az említett csoportok. A telefon előfizetéseket
vizsgálva megállapítható, hogy csak mobiltelefon előfizetéssel 61%, csak vezetékes telefonnal 26%-uk
rendelkezik. Annak tükrében, hogy 2000-ben még több vezetékes előfizető volt az előző adat drámai
fordulatot jelent. 2007-re az OECD által vizsgált 1 milliárd lakosra 1,6 milliárd mobil és szélessávú
előfizetés jutott. Az évi átlagos 10%-os mobil előfizetői növekedés miatt 2007-re 1,14 milliárdra nőtt a
teljes létszám. Ugyanakkor az előfizetők 18,2%-a használt harmadik generációs szolgáltatásokat. (OECD,
2009)
A 3. ábra a 2005-2007 közötti Internet elérési technológiák változását mutatja az OECD tagok között.
A mobil előfizetők növekedése 200 milliót, az összes létszám 62%-át tették ki. Az ISDN és az analóg
hozzáférések egyértelmű csökkenése figyelhető meg. (OECD, 2009)
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3. ábra. Internet hozzáférési forma növekedése 2005-2007 között (OECD, 2009)
Érdemes megvizsgálni a 100 lakosra jutó mobiltelefon előfizetések számát (4. ábra). Az EU
tagországok közül Luxemburg kimagasló mobiltelefon ellátottsága azzal magyarázható, hogy az EU több
fontos intézménye fővárosában található. Magyarország az OECD átlag felett helyezkedik el, de a
környező EU tagországok valamivel több előfizetővel rendelkeznek. Néhány évvel ezelőtt még azt lehetett
mondani, hogy hazánk mobiltelefon ellátottsága Németországgal közel azonos, de az utóbbi években
Olaszország, Görögország és még Csehország is megelőzött minket. A Japánt és USA-t meghaladó
mutatóink a vezetékes telefon hátrányából fakadnak, ugyanis mindkét ország jóval fejlettebb telefon
ellátottsággal rendelkezett, nem volt szükséges kiterjedt mobiltelefon hálózatot kiépíteni. Érdekes, hogy
Koreában szinte csak 3G előfizetés van, de Japánban is az előfizetők több mint kétharmada használ 3G
szolgáltatásokat. (OECD, 2009)
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4. ábra. 100 lakosra jutó előfizetések száma 2007-ben, 2G és 3G szolgáltatásokkal (OECD, 2009)
Az információ és kommunikációs technológiák (IKT) egyre nagyobb szerepet és kiadást jelentenek a
háztartásokban. Az utóbbi két évtizedben növekedett a háztartások IKT-ra fordított összege. Az 1995-ös
kiadási szinthez képest 2007-re végbement fontosabb kiadások változását mutatja be az 5. ábra. A
kommunikációs kiadások az egészségügyi kiadásokkal egyetemben majdnem 20%-kal nőttek az elmúlt
években. A 2004-ben megfigyelhető csúcsponthoz képest enyhe csökkenés figyelhető meg. Bár a
kommunikációs kiadások magukban foglalják az eszközöket, szolgáltatásokat (postai szolgáltatásokkal
egyetemben), vitathatatlan, hogy a mobilkommunikációra is nőttek a kiadások. (OECD, 2009)
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5. ábra. Az OECD háztartások különböző kiadásainak változása 1995 – 2007 (OECD, 2009)
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A kommunikációs kiadások csökkentését nem csak az EU roaming díjainak redukálása, hanem az IP
alapú kommunikáció előretörése is segíti. Amíg a hagyományos megközelítésben minden hálózat egy
szolgáltatást látott el (telefon – beszéd, kábel Tv – televízió, stb.), addig az IP alapú szolgáltatásoknál
minden (legyen fix vagy mobil eszköz) hálózat az IP-n keresztül éri el platformfüggetlen szolgáltatását.
Vitathatatlan, hogy ennek a legnagyobb haszonélvezője a fogyasztó lesz, hiszen összességében kevesebb
költséggel éri el az eddigi szolgáltatásait.
A 2010 júniusi adatok alapján (NHH, 2010) mobil Internet előfizető több mint 1 millió volt (valódi
adatforgalmat kevesebb, mint 800 ezer előfizető bonyolított). Az átlagos adatforgalom több mint 1,3 GB
volt. A fenti időszakban a szélessávú internet előfizetők száma több mint 1,6 millió volt.

Eredmények és azok értékelése
Alkalmazásfejlesztés
A következőkben a mobil alkalmazásfejlesztéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókat ismertetem. A
fontosabb mobil operációs rendszerek valamint fejlesztőkörnyezetük kerül bemutatásra.
Mobil Operációs rendszerek
Symbian OS
A Symbian OS „eredete” a 80-as évek végéig nyúlik vissza, akkor kezdte el a Psion Computers
fejleszteni elődjét. Maga a Symbian cég 1998-ban alakult. Jellemzője a magas rendelkezésre állás és kis
erőforrásigény. A natív alkalmazásokat C++-ban lehet írni a rendszerre, ugyanakkor kivételei miatt
számos egyedi megkötést kell figyelembe venni. Jelenleg két jelentős platform létezik az S60- a Nokia
által kitalált gombok által vezérelt kis képernyős telefon, valamint az UIQ – amely érintőképernyős PDAra hasonlító telefon. Nagyon hasonló funkciókkal bírnak, de nem kompatibilisek.
Android
Az Android egy Linuxra épülő platform, mely fejlesztője az Open Handset Alliance (OHA). Az OHA
meghatározó tagja a Google, ami nagyban segítí a platform elterjedését. A nyílt forráskód miatt nincs
megkötve a fejlesztők keze, a Google által fejlesztett webes technológiákat (pl. Maps, Gmail) pedig
beépítetten tartalmazza. A multimédiás képességekre nagy hangsúlyt helyeztek, a platform több szabványt
támogat. Egyre több készülék jelenik meg rá. Az Android Market felületről letölthető alkalmazások
növekvő száma jellemzi.
iPhone OS
Az iPhone OS az Apple hordozható multimédiás készülékekre fejlesztett operációs rendszere. A
zenelejátszó iPod, a mobiltelefon iPhone után a nagyobb kijelezővel rendelkező hordozható iPad
készülékkel bővült a rá épülő készülékek listája. A Unix alapokra épülő rendszer egyik nagy innovációja a
multi-touch, „több érintés” kezelőfelület bevezetés volt. A szoftverfejlesztés az iPhone SDK segítségével
lehetséges.
Fejlesztőkörnyezetek
WAP
A WAP (Wireless Application Protocol) egy olyan technológia, ami lehetővé teszi az Internet és a
mobileszközök egymáshoz kapcsolódását. A WAP egy proxy szerveren keresztül működik, ami összeköti
az Internetet a vezeték nélküli hálózattal.
Számos mobil eszköznek beépített vezetéknélküli böngészője van. Több böngésző eleve a WML-t
(Wireless Markup Language) támogatja, de van amelyik a HDML-t. A HDML (Handheld Device Markup
Language) kézi eszközök leíró nyelvét még mindig sok mobil platform támogatja, de a HDML korlátai
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miatt a WML a széles körben elterjedt mobil leíró nyelv. A WML a vezetéknélküli eszközök által használt
leíró nyelv, mely a HTML-hez (Hyper Text Markup Language) hasonlít. A WML nagy előnye, ha
kiegészítjük PHP-val, akkor megvalósítható a mobil eszközök adatbázishoz való kapcsolódása.
(Andersson, 2001)
Emulátorok és SDK-k
Az SDK (Software Development Kit) egy Alkalmazás Fejlesztést Segítő Segédeszköz. Segítségével a
WML kód mobiltelefon nélkül tesztelhető. A tesztelés költséges, ezért telefon helyett használhatunk olyan
programokat, amelyek emulálják azokat. Miután emulátorral sikeresen teszteltük az alkalmazást, jöhet a
valós eszközön történő kipróbálás. Erre azért van szükség, mivel előfordulhat, hogy az emulátor máshogy
viselkedik, mint a valós eszköz.
Python
A Python egy magas szintű, általános célú szkriptnyelv. A Python futtatókörnyezete számtalan
rendszerre, mobilplatformra létezik. Az Apple, a Palm, Windows Mobile mellett a Symbian OS-re is
létezik Python implementáció. Mivel a legtöbb mobilkészülék nem tartalmazza alapesetben a
futtatókörnyezetet ezért nehezebben terjed el a Java-hoz képest. (Forstner et al., 2008)
A Java 2 platform
Amit rendszerint Java-nak nevezünk, az hivatalosan Java 2 Platform-ként ismert. A Java 2 Platformnak
3 kiadása van: a Java 2 Standard Edition (J2SE), a Java 2 Enterprise Edition (J2EE), és a Java 2 Micro
Edition (J2ME). Mind a három platform teljes környezetet biztosít a Java alapú alkalmazások futtatásához,
tartalmazza a Java virtuális gépet és a futásidejű osztályokat. Mindegyik célja, hogy a különböző típusú
alkalmazások különböző eszközökön fussanak. Az asztal alapú alkalmazások J2SE-vel fejleszthetők, ami
biztosítja a szükséges felhasználói felület osztályokat. A szerver alapú alkalmazásokat J2EE-vel lehet
fejleszteni, ami nagy hangsúlyt fektet a komponens alapú programozásra és alkalmazás bevezetésre. A
kézi eszközök fejlesztését a J2ME célozta meg. (Topley, 2002)
Java 2 Micro Edition
A J2ME-ben a Java futásidejű környezetet mobil eszközökre alakították ki. Az alacsony kategóriás
eszközökön a korlátozás nyilvánvaló: rendkívül korlátozott memória, kis képernyő méret, alternatív input
módok, és lassú processzor. A felsőkategóriás eszközöknél is megtalálható ezek közül néhány, de ezek a
J2ME által meghatározott optimalizált környezetet és programozási illesztési felületet használják. A J2ME
használatát megtanulni nem nehéz: ha már értjük a Java nyelvet, akkor emellett az új API-król
(Application Programming Interfaces) kell ismeretet szereznünk, és azt kell elsajátítani, hogy dolgozzunk
ebben a környezetben. Ha el akarjuk kezdeni a fejlesztést a J2ME-vel, akkor a Sun J2ME Wireless Toolkit
segítségével lehet ezt megtenni.
Windows Mobile (.NET Compact Framework)
Eredetileg a Windows CE-re épült. Az asztali Windows verziókhoz képest teljesen eltérő kernelt
használ. Microsoft .NET az egyik leghatékonyabb technológia amit Windows és Web
alkalmazásfejlesztésre használnak. NET technológia sok hasonlóságot mutat a Java-val. A különböző
nyelven (pl. C#) megírt programok egy közös köztes nyelvre fordítódnak le. Tartalmaz számos
programozási nyelvet, mint pl. C#, Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual J# .NET, és több
framework-öt mint az ASP.NET. A Microsoft .NET platform több kulcsfontosságú részből áll:
 .NET Framework
 .NET Compact Framework for smart devices like Pocket PC and Mobiles
 Visual Studio .NET
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A fent említett fejlesztő eszközök közül a WML és a J2ME ingyenes, de a Visual Studio .Net2005
nem. Valószínűleg a .Net a jövőben szélesebb körben el fog terjedni, habár a J2ME is népszerű. (Lee,
2002)
A felsorolt platformok alaptulajdonságait a 3. táblázat foglalja össze.
3. táblázat. Az ismertetett platformok összefoglaló jellemzői (Forstner et al., 2008 alapján)
Platform

Programozási
nyelv

Elérhető
funkciók

Fejlesztés
gyorsasága

Támogatott eszközök
száma

Java ME

Java

Átlagos

Átlagos

Nagyon sok

.NET CF

C#, Visual Basic
.NET

Több mint
átlagos

Átlagos

Átlagos

Python

Python

Átlagos

Gyors

Sok

Symbian OS

C++, C

Sok

Lassú

Sok

iPhoneOS

Objective-C

Több mint
átlagos

Lassú

Kevés
(csak iPhone)

AndroidOS

Java

Több mint
átlagos

Átlagos

Rohamos

Mobil operációs rendszerek elterjedtségét 2009. decemberi adatok alapján mutatja a 4. táblázat. A
Symbian megőrizte vezető pozícióját, a Research in Motion valamint az iPhone növelte részesedését, a
Windows Mobile csökkent. Érdemes megfigyelni az Android ugrásszerű növekedését.
4. táblázat. Mobil operációs rendszerek elterjedtsége 2009-ben (Gartner, 2010)
Megnevezés
Symbian
Research In Motion (Blackberry)
iPhone OS
Microsoft Windows Mobile
Linux
Android
WebOS
Egyéb OS
Összesen

2008
Piaci rész
(%)
52,4
16,6
8,2
11,8
7,6
0,5
NA
2,9
100,0

2009
Piaci rész
(%)
46,9
19,9
14,4
8,7
4,7
3,9
0,7
0,6
100,0

Holzer és Ondus vélemenye szerint a mobil alkalmazásfejlesztésben a következő trendek figyelhetők
meg (Holzer, Ondrus, 2010):
 portál centralizáció (egyszerűbb a felhasználóknak elérni, kisebb a programok értékesítési
költsége, ugyanakkor jóval kevesebb szabadságot biztosít mind a felhasználóknak, mind a
fejlesztőknek),
 nyílt szabványok, technológiák előretörése (csökkenti a fejlesztési költségeket, a nagyobb
alkalmazásfejlesztési kedv miatt munkahelyteremtő is),
 eszközök sokfélesége (a számtalan eltérő eszköz egyre több és jobb funkcióval rendelkezik,
ugyanakkor az eltérő felépítés miatt az alkalmazásokat az adott hardverre kell „testre szabni” ami
növelheti a fejlesztési költségeket),
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 platform integráció (egyre inkább nem önálló rendszereket hanem egy nagyon komplex, teljes
szolgáltatás nyújtó a fejlesztéstől az installálásig egységet alkotó platformot vásárol meg a
fogyasztó).
Alkalmazásfejlesztési ajánlások
A mobil eszközök fő hátránya a kisméretű kijelző. A kijelző kis mérete nem csak a megjeleníthető
képek, ábrák felbontását hanem magának a technológiának a használhatóságát is nehezíti. A
felhasználóbarát alkalmazásfejlesztéshez a szakirodalom szerint a következőket kell figyelembe venni:
 A szövegnek rövidnek és kellően formázottnak kell lenni, ugyanakkor tartalmazni kell metaadatokat
is;
 A képek felbontását csökkenteni kell, de a méretcsökkentés nem mehet a használhatóság rovására.
Minimalizálni kell vagy elhagyni a túlzott díszítések használatát, hiszen azok csökkentik a már
egyébként is limitált megjelenítő felületet;
 A görgetősávot lehetőség szerint el kell kerülni;
 Az oktatási anyagokat mindig teljes képernyő megjelenítésre kell tervezni;
 A vizuális elemeket és az interaktivitást nagyobb mértékben kell alkalmazni, hiszen segítségükkel a
képernyőn megjeleníthető anyagok információ értéke növekszik (Herdon, Lengyel, 2008).
Teljes képernyős megjelenítés tervezése
A megjelenítés tervezését nehezíti, hogy a legtöbb hagyományos eszközhöz képest (számítógép,
televízió) a mobil eszközöket állítva, portré állásban használjuk. A portré állás fő oka az, hogy miközben
egyik kezünkben tartjuk a mobil eszközt, másik kezünkkel használhatjuk a készüléket (írhatunk rá,
navigálhatunk).
Egy lépcsős interaktivitást célszerű használni. A tervezés során a fő célnak annak kell lenni, hogy a
képi elemek és az interaktivitás használatával minden fontos információt lehetőség szerint a mobil eszköz
egy képernyőjére kell elhelyezni. Vigyázni kell arra, hogy ne legyen túlzsúfolt, az áttekintést nehezítő a
megjelenített információ.
Lehetőség szerint a kijelző fizikai korlátainak figyelembe vételével célszerű nagyítást alkalmazni. A
felhasználó a megfelelő szimbólumra (jelen esetben nagyító) kattintva nagyobb méretben láthatja az adott
képi elemet, miközben a kijelző felső sávjában a többi kép bélyegképe látható.
A mozgatható, átméretezhető, egymásra ráhúzható, félig átlátszó interaktív panelek jól használhatók a
felhasználói felület kialakításában. (Virvou, Alepis, 2005).
Alkalmazásfejlesztési tapasztalatok
Az alkalmazás használhatóságát döntően befolyásolja a kijelző mérete. A nagyobb méretű és
felbontású kijelző sokkal áttekinthetőbb felhasználói felületet eredményez. A fejlesztés során a
legnagyobb gondot a navigáció és a felhasználói interfész kialakítása okozza. Figyelembe kell venni, hogy
a mobil eszközöknél a navigációt minél egyszerűbb és gyorsabb módon kell megoldani. A lehetséges
módok közül az átgondolt hivatkozás tűnik kézenfekvőnek. A jelenlegi mobil eszközök még nem
helyettesíthetik teljes egészében a PC-ket ezért minden esetben a lehető legkisebb alkalmazásméretre és
hardver igényre kellett törekedni. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt a követelményt sem, hogy az
adatforgalmat minden esetben optimalizálni szükséges. Az adatforgalom csökkentésének egyik lehetősége
az, ha a készüléken is megtalálható az az adatbázis, mely a leggyakrabban használt rekordokat
tartalmazza. Másik lehetőségként a rendszer működéséhez szükséges adatcsere tömörített megvalósítása
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pedig töredék forgalmat generál. Általánosságban megállapítható, hogy a fejlesztőket leginkább a
készülék típusa, alapszoftvere tudja korlátozni.
Mezőgazdasági alkalmazási lehetőségek
A mezőgazdasági alkalmazásokat vizsgálva megállapítható, hogy a mobil technológiák, a mobil
Internet technológiák fejlődésével a mobil kommunikációs szolgáltatások árainak csökkenésével, a
mezőgazdasági alkalmazások száma is folyamatosan növekszik. Az általános célú használat (elektronikus
levelezés, a WWW szolgáltatásokon keresztül történő információ elérés) mellett a hely és időfüggetlen
specifikus alkalmazások iránti igényeket és lehetőségeket a vizsgált alkalmazások igazolták.
Az alkalmazási lehetőségek széles körére tekintettel a teljesség igénye nélkül néhány alkalmazás kerül
röviden ismertetésre, a mobil kommunikáció és a mobil Internet lehetőségeinek érzékeltetésére.
A vállalkozással kapcsolatban lévő külső érintettek és a mobil Internet alkalmazási lehetőségei például
az alábbiak:
 vevők (elektronikus kereskedelem, reklám, ügyfélmenedzsment (CRM), információszolgáltatás)
 szállítók (elektronikus kereskedelem, információcsere, szállítás menedzselése GPS segítségével)
 hatóságok (kétoldalú adatszolgáltatás, előírások elérhetősége)
 pénzintézetek (mobil fizetési lehetőségek, mobil banking)
 érdekképviseleti szervek (tájékoztatás, naprakész információcsere, kommunikáció)
 egyéb külső érintettek (szaktanácsadás, aktuális információcsere)
A vállalkozások belső folyamatai során a mobil eszközök alkalmazására számos lehetőség van, ezek
fontosabb területei a következők:
 termelésirányítás, folyamatirányítás
 kontrolling, vezetői számvitel
 logisztika
 marketing
 termékek, áruk nyomkövetése
 minőségbiztosítás
A felsorolt közel sem teljes lista is érzékelteti, hogy olyan technológiáról van szó, amely vállalati, a
vállalkozások nézőpontjából is számos alkalmazási lehetőséget kínál. A továbbiakban néhány alkalmazási
lehetőséget kívánok bemutatni.
Mobil eszközök a precíziós termelésben és gazdálkodásban
A precíziós gazdálkodási technológia egyre népszerűbbé válik a gazdálkodók körében, hiszen ezzel a
technológiai módszerrel lehetőség van a helyi igényekhez igazodó vetőmag, műtrágya, növényvédő szer
differenciált kijuttatására, a műveletek módjának táblán belüli változtatására.
A precíziós gazdálkodás feltételrendszerét a GPS (Global Positioning System, Műholdas
helymeghatározó rendszer), megfelelő regisztrálási technika, informatikai, térinformatikai háttér,
megbízható adatbázis és szaktanácsadó rendszer valamint a változtatható adagolásra képes vető-,
permetező- és műtrágyaszóró gépek jelentik. A globális helymeghatározás korábban csak katonai célokat
szolgált, de mára fokozatosan teret nyert a polgári életben, így a mezőgazdaságban is. A pontos
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helymeghatározás elengedhetetlen a hozamtérképek készítéséhez és a terület-specifikus agrotechnikai
beavatkozások megvalósításához.
A térinformatikai szoftverek megjelenése az adatok térképszerű ábrázolását, tetszés szerinti
manipulálását és a precíziós gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen, ún. digitális adatbázisok felépítését tette
lehetővé. Az automatizált mezőgazdasági gépek segítségével elvégezhető többek között a hozammérés, a
terület adottságai szerint változó műtrágyaszórás, a táblán belüli gyomviszonyokhoz igazodó gyomirtás.
Tulajdonképpen minden olyan agrotechnikai beavatkozás terület-specifikusan elvégezhető, ahol
figyelembe kell, vagy lehet venni a talajok tér- és időbeli változatosságából adódó eltérő igényeket.
Az egyre több szenzorral ellátott mobil laborok teljes képet nyújthatnak akár a precíziós szőlészetben is
(Mazzetto et al., 2009a). Az optikai és ultrahangos szenzorok eredményei alapján sokkal pontosabb képet
kaphatunk a tényleges érettségi állapotról.
A precíziós gazdálkodás egyik nagy problémája a rendszerek használhatóságának kérdése. A szakértők
szerint ez az oka annak, hogy nem terjednek el ezek az eszközök olyan ütemben, ahogy azt előzetesen
gondolták. A gazdálkodók feladataik végzése során nem tudják teljes mértékben kihasználni a
rendelkezésre álló technológiát. Az elektronikus eszközöknek meg kellene könnyíteniük a munkát, ezzel
szemben a túl sok információ és a túl bonyolult kezelőfelületek inkább rontanak a helyzeten. Ezen kívül
munka közben a körülmények közel sem mindig ideálisak, input-output lehetőségek szintén végesek
(billentyűzet hiánya illetve limitáltsága, mutatópálca, kisméretű képernyő, stb.).
Precíziós gazdálkodásban a vezeték nélküli adatátviteli technológiák nagyon jól használhatóak.
McKinion és társai (Mckinion et al., 2004) az alkalmazással kapcsolatos kérdéseket tekintik át. Az
alkalmazás életképességének bizonyítására számos gépet (gyapotszedő, permetezőgép, műtrágyaszórógép)
PDA-val összekapcsoltak és köztük kétirányú adatátvitelt valósítottak meg. A precíziós gazdálkodás által
igényelt térképi adatok kezelését nagy sávszélesség nélkül nem lehet megoldani. A vezeték nélküli
technológiák közül a műholdas átvitel és a WLAN kínálkozik jó alternatívának. A műholdas adatátvitel
előnye a nagy területi lefedettség, hátránya a még mindig magas ár. A nehezen megközelíthető farmokon
Internet kapcsolatot műholdon keresztül lehet kialakítani, majd a farmon belül WLAN elérési pontok
segítségével lehet az eszközöknek kommunikálni. Az elérési pontokat úgy kell elhelyezni, hogy a farm
teljes lefedettsége biztosítva legyen.
A precíziós gazdálkodás egyik nagy problémája a rendszerek használhatóságának kérdése. A szakértők
szerint ez az oka annak, hogy nem terjednek el ezek az eszközök olyan ütemben, ahogy azt előzetesen
gondolták. A gazdálkodók feladataik végzése során nem tudják teljes mértékben kihasználni a
rendelkezésre álló technológiát. Az elektronikus eszközöknek meg kellene könnyíteniük a munkát, ezzel
szemben a túl sok információ és a túl bonyolult kezelőfelületek inkább rontanak a helyzeten. Ezen kívül
munka közben a körülmények közel sem mindig ideálisak, input-output lehetőségek szintén végesek
(billentyűzet hiánya illetve limitáltsága, mutatópálca, kisméretű képernyő, stb.).
Vezeték nélküli adatbevitel, adatfelvételezés
Az adatfelvételező eszközöket nagy távolságon is alkalmazható Wi-Fi technológiával érik el. A
nagyobb távolságot az irányított antennák biztosítják. Egy mozgatható antennát a farm épületére
helyeznek el, amely folyamatosan követi a traktor mozgását. A másik antennát pedig magára a traktorra
úgy kell elhelyezni, hogy mindig egy adott tartomány irányába nézzen. A nagyobb távolságok áthidalása
érdekében a távlati jövőben meg kell oldani az adatok továbbítását, amire vezeték nélküli adatátjátszók és
akár műholdas átvitel jöhet szóba.
A kliens szerver kapcsolaton alapuló, vezeték nélküli technológiával működő farm monitoring
rendszereknek a mobil Internet nagy lehetőségeket nyújt. Az adatgyűjtésre használható céleszközök
segítségével lehetővé válik az, hogy a teljes farmról annak minden változóját az alapanyagoktól a
termékekig valós időben érhető el információ (Mazzetto et al., 2009b). Az egyre gyorsuló 3G-s
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szolgáltatásoknak van egy sajátos mellékterméke, a „régi” GPRS kapcsolat adatgyűjtésre megfelelő
sávszélességre egyre olcsóbban és egyre szélesebb körben érhető el. Jellemzően a gépekre elhelyezett
adatgyűjtő készülékek integráltan tartalmazzák a GPS és GPRS modulokat.
A görög kutatók által kifejlesztett FARMA platform fő célja a különféle állatokról történő adattárolás
és kezelés (pl. juh, sertés, szarvasmarha) (Voulodimos et al., 2010). Az adatok RFID címkéken (tag)
találhatók, az információt mobil eszközökkel el lehet érni. Három fő alrendszerből áll: a központi
adatbázis, a helyi adatbázis és a mobil RFID alrendszer. A mobil RFID alrendszer a mobil eszközből
(PDA, UMPC vagy laptop) és a hordozható RFID olvasóból/íróból épül fel. A kísérleti időszak alatt az
állatok jól reagáltak az RFID tagekre. A rendszer segítségével több és naprakészebb információt lehet
gyűjteni. A rendszert ki lehet bővíteni GPS adatok rögzítésével is (egyes mobil eszközök már fel vannak
vele szerelve) így lehetővé válik az egyes állatok helyének pontos meghatározása.
Kínai fejlesztők PDA-ra uborka termesztőknek DSS-t készítettek (Li et al., 2010). A programot
Windows mobile platformra fejlesztették. A program fő funkciói a következők: tápanyag ajánlási modell
és kórokozó védekezés korai figyelmezető modell. A fejlesztők Unified Modelling Language (UML)
segítségével készítették a rendszert. A rendszer négy rétegre bontható: az első réteg az operációs réteg, a
második a támogató szoftver réteg, a harmadik a modell réteg, a negyedik a funkció réteg. A rendszer
lehetőséget biztosít az egységes információgyűjtésre és az uborkatermesztés nyomonkövetésére vonatkozó
döntéshozatalra. A tápanyaggazdálkodási és korai kórokozó riasztó modell további döntéstámogató
funkcióval bír.
A gazdálkodás során használható számtalan mobil érzékelő lehetővé teszi, hogy munka közben nagy
mennyiségű adat kerüljön begyűjtésre (Steinberger et al., 2009). Az automatikus adatfeldolgozás nagyban
segítheti az információ vezérelt mezőgazdasági termelést. Sajnos az adatok használhatóságát korlátozza a
rendelkezésre álló hardver és szoftver kompatibilitása, az eltérő adatformátumok és a meglévő adatok
használatának hiánya. Amennyiben sikerül az adatokat begyűjtését és feldolgozását automatizálni akkor
mobil eszközök jól használhatóak a vállalkozás információ igényének biztosítására.
Az aktuális és pontos adatok nélkülözhetetlenek a gazdálkodó számára. A telepen elhelyezett mobil
szenzorok segítségével az adatokat távolról, valós időben lehet gyűjteni (Pierce, Elliott, 2008). A
napelemes energiaellátással (a tartósan felhős időjárás kivételével) jól biztosítóható a mobil szenzorok
üzemeltetése.
Az ausztrál fejlesztésű Pocket PC-alapú öntöző menedzsment rendszer fejlesztése során
nagymértékben támaszkodtak a GPS technológiára (Hornbuckle et al., 2006). Az öntözésre szoruló
területeket GPS koordináták alapján azonosítják be. A rendszer olyan öntözési modellen alapul, amely a
szükséges inputokat adatbázisból, GPS adatokból, valamint felhasználói adatbevitel során kapja meg.
Növénytermesztési és kertészeti alkalmazások
A növénytermesztés valamint a kertészet sajátosságainak a mobil Internet nagyon jól megfelel. Az
adatgyűjtés és megjelenítés során nem lehet nélkülözni a mobil eszközök használatát.
Izraeli fejlesztők (Hetzroni et al., 2005) ugyancsak az adatfelvételezés problémakörével foglalkoznak.
Véleményük szerint az adatgyűjtés problémaköre különösen a kis- és közepes vállalkozásokat, valamint a
fejlődő országokat érinti. Az adatgyűjtést úgy kell megoldani, hogy egyszerűen lehessen végrehajtani,
olcsó legyen, bármikor rendelkezésre álljon. A mezőgazdasági adatgyűjtés során használt eszközöknek
megbízhatóknak és strapabíróknak kell lenni. Amennyiben elektronikus adatbevitelt használunk, akkor
figyelembe kell venni a felhasználók informatikai jártasságát.
Zöldség-gyümölcs menedzsment
Dán fejlesztésű (Jensen, Thysen, 2005) Mobil Internet alapú zöldség-gyümölcs termelés menedzselő
rendszer jól szemlélteti a lehetőségeket. A rendszer lehetővé teszi a termelő, a mezei munkát végző, a
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szakértő és a kereskedő információ igényének kielégítését. A termelőnek és a munkásnak elsődlegesen a
termeléshez és mindennapi munkavégzéshez szükséges információkat kell elérni. A szakértő számára a
termelési adatok a legfontosabbak. A kereskedő az ár, mennyiség és a termék származási helyére és a
nyomonkövetési információkra kíváncsi.
A fejlesztés során figyelembe vették a készülékek limitált kijelzőit és a böngészés kötöttségét. A
fejlesztési platform XHTML volt, így lehetővé vált, hogy PC-n és mobil eszközön is használható legyen
az alkalmazás. A fejlesztők a későbbiekben termésbecslés funkcióval valamint a termék nyomonkövetés
bővítésével tervezik bővíteni a rendszert.
Betakarítás
Japán kutatók által kifejlesztett (Hashimoto et al., 2006) paradicsom színének távolról történő
megállapítására szolgáló rendszer mobil technológián alapul. A rendszer digitális, illetve webkamerákra
épül. A paradicsom színének pontos megállapításához fényképeket készítettek műtermi és a valós,
üvegházi körülmények között. Az elkészült képeket arra használták, hogy egy színkalibrációs eljárást
hozzanak létre, amellyel ki lehet küszöbölni a megvilágításból adódó színeltéréseket és így távolról,
internetkapcsolat segítségével lehet ellenőrizni a gyümölcsök színét, állapotát, érettségi fokát.
A dán fejlesztésű Planteinfo (Planteinfo, 2006) jól mutatja a dán gazdálkodók igényét arra, hogy a
gazdálkodás során bárhol, bármikor szükségük lehet az információra. A rendszer szolgáltatásai kiterjednek
az időjárási és termelési adatok lekérésére, elérésére. A fejlesztés során figyelembe vették az egyszerű
használhatóságot és az áttekinthető felületet.
Állattenyésztés
Az állatok különböző intelligens azonosítókkal való ellátása megteremti a lehetőséget arra, hogy azok
pontos térbeni pozícióját és akár élettani adatait valósidőben el lehessen érni. Érdekes felvetést
fogalmaznak meg az állatjólléti elveknek megfelelő élőállat nyomonkövető GPS alapú készülékek. Az
állatokat a korábban elterjedt elektromos sokkolás (villanypásztor) helyett hangjelzéssel tartanák a
birtokhatáron belül (Umstatter et al., 2009).
Mezőgazdasági termékek nyomonkövetése, RFID és mobiltelefon segítségével
Japán fejlesztők által készített (Sugahara, Omatsu, 2004) RFID-n alapuló mezőgazdasági termék
nyomonkövető rendszer Internetre alapozva látja el a mezőgazdasági termékek feldolgozásának
menedzsmentjét. A gazdálkodó Internet kapcsolattal ellátott mobiltelefon segítségével könnyen rögzítheti
a kinti munka során keletkezett termelési adatokat. Annak érdekében, hogy a különböző termékek
azonosítása megfelelően hatékony legyen egyedi azonosító számmal rendelkező RFID címkéket
alkalmaznak. A termékek elosztása során a munkások az RFID címkéket RFID olvasók segítségével
azonosítják. Az RFID címke segítségével a termelőtől a fogyasztóig nyomon követhető a termék.
Szállítás, logisztika
Az Arbonaut Fleet Managert finn szakértők fejlesztették ki, amely a szállítási költségek
csökkentésében játszik nagy szerepet. A rendszer a szállítási feladatokat és a teherautó sofőrök szerinti
felhasználói profilokat naplózza. A rendszer használata során a felhasználó csak a felhasználói felülettel
találkozik, az összes fontos tevékenységet a rendszer végzi el. Számításigényes feladat esetén a számítás a
szerveren kerül végrehajtásra. A mobil terminálokra SMS, GSM-adat, WAP és GPRS kapcsolattal lehet
bejelentkezni. (Sikanen et al., 2004)
Komplex vállalati alkalmazások
Japán mezőgazdaságban használt mobil Internet alkalmazásokra számos remek példát találhatunk.
(AGNET, 2004) Japánban az Internet mezőgazdasági felhasználásának legnagyobb előnyének az idő és
költség megtakarítást tartják. Nagy hangsúlyt helyeznek az IT előnyeinek minél jobb kihasználására. A
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mobil Internetet adatgyűjtésre, hangfelismerő telepirányító alkalmazásra, időjárási adatok gyűjtésére,
termékek nyomonkövetésére, döntéstámogatásra használják. A japán fejlesztők az alkalmazások
elterjesztésének fő akadályát a felhasználói felület kialakításában látják. Véleményük szerint, ha a
fejlesztők a billentyűzet nélküli eszközökön sikeresen megoldják a könnyű kezelhetőséget, akkor sokkal
jobban el fognak terjedni. A szerzők megemlítik, hogy a sikeres fejlesztéseket csakis nemzetközi
együttműködéssel lehet végezni, az alkalmazásoknak pedig többnyelvűeknek kell lenni.
Általános és külső mobil Internet alkalmazások
Az Internet-alapú oktatási módszerek nagy segítséget nyújthatnak abban, hogy az elmaradott ázsiai
területeken élők fontos mezőgazdasági információkhoz juthassanak. Indiai kutatók (Guntuku et al., 2006)
sikerekről számoltak be aszályos területen létrehozott vezeték nélküli Internet eléréssel rendelkező
központtal kapcsolatban. A gazdálkodók a kezdeti nehézkes fogadtatás után egyre jobban használják a
szakértői szolgáltatást. A kezdeti problémákat az okozta, hogy a gazdálkodók nem tudták megadni a
szükséges adatokat. A felhasználók pozitívan nyilatkoztak a szolgáltatásról, amely pénzt és időt takarít
meg nekik.
A TWISTER projekt (Boffety et al., 2006) műholdas broadband és Wi-Fi elérést biztosít vidéki
területen Franciaországban. Az ottani gazdálkodók ADSL kapcsolat hiányában csak vezeték nélküli
technológiával tudnak Internet hozzáféréshez jutni. A projekt számos alkalmazást vezetett be: grafikus
földnyilvántartási rendszert, öntözési rendszerek felügyeletét valós időben, élőállat távoli felügyeletét
vezeték nélküli webkamera segítségével.
A 2005 tavaszán bejelentett Zigbee vezeték nélküli szabványt kifejezetten mezőgazdasági alkalmazási
körre fejlesztették. (Hebel, 2006) A szabvány fő előnye a nagy területi kiterjedés (az adatátvitel eszközrőleszközre terjed). Az ilyen eszközök olcsók és kis fogyasztásúak, egyes készülékek akár 5 évig is
működnek akkumulátorról. A Zigbee más WPAN (Wireless Personal Area Network) hálózatokhoz képest
lassú (250 kbps, de a hatótávolság akár 1 km is lehet). A technológia újszerűsége miatt még alkalmazási
lehetőségek nem körvonalazódtak teljesen, de termény-monitoring, élőállat-nyomonkövetés, időjárási
adatok gyűjtésére nagyon jól használható lehet. Természetesen ennél a szabványnál is oda kell figyelni az
antennák elhelyezésére és a rádióhullámokat zavaró terepakadályokra.
Támogatások ellenőrzése mobil eszközzel
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal működteti a közösségi közvetlen és piaci agrártámogatások
kezelését, ellenőrzését szolgáló Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszert (IIER). A területalapú
támogatások, az AKG (Agrár-környezetgazdálkodás) célprogramban résztvevő területek ellenőrzéséhez,
valamint minden területméréshez kapcsolódó feladat esetén 2006 tavaszától PDA-alapú GPS rendszert
használnak. Mindkét esetben a rendszer alapja a THALES MobileMapper CE típusú nagy érzékenységű
GPS készülék. A készülék segítségével terepen elvégezhetők az ellenőrzéshez szükséges pontos mérések.
A területalapú támogatások esetében az ellenőrzésre kiválasztott gazdálkodó adatait a központi
szerverről memóriakártya vagy vezetékes kapcsolat segítségével a PDA-ra töltik. A terepen elvégzett
mérés során a PDA memóriájában található beadott támogatási igény és mért értékek alapján
meghatározott adatok összevethetők, a területre vonatkozó szükséges megjegyzések beilleszthetők. A
mérések elvégzése után a készülékről feltöltik az adatokat a központi szerverre. Az AKG támogatások
esetében is hasonlóan töltik fel a PDA-ra a gazdálkodó adatait. Az ellenőrzés során a gazdálkodó
jelenlétében (jegyzőkönyv felvételével) elvégzik a méréseket. A rendszer sajátossága, miszerint fizikai
blokkok, azon belül pedig parcella alapján azonosítja a területet. Eltérő fizikai blokkban történő mérés
esetén nem szükséges másik memóriakártya, tehát több fizikai blokk, illetve több termelő is mérhető
ugyanazzal a memóriakártyával.
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Mobil fizetés
Magyarországon a mobil fizetési módszerek közül az emeltdíjas SMS nagyon elterjedt. Az SMSWeb
szolgáltatás különösen népszerű a fizetős Weboldalak elérése estén. Az SMSWeb fizetés esetén az
emeltdíjas SMS ellenében a felhasználó az adott tartalomhoz hozzáférést kap. Számos pénzintézet
lehetővé teszi a bankszámla műveletek mobiltelefon történő elvégzését. A mobiltelefonról SMS-ben, vagy
WAP-on keresztül lehet a tranzakciókat végrehajtani. Ugyanakkor megállapítható, hogy Európában a
mobil fizetés még nehézkesen halad. A lassú elterjedés oka a chipkártyás fizetési technológia
viszonylagos drágaságában, valamint a jelenlegi kevés előnyben kereshető.

Jövőbeni kutatási irányok
A szoftverek integrációja nem megfelelő még. Az asztali számítógépekre kifejlesztett alkalmazások
nem vihetők át mobil készülékekre.
A mobil készülékeken található beépített böngészők nem alkalmasak minden feladatra. Jellemzően a
számításigényes feladatokat a szerveren végzik el, csak a végeredményt jelenítik meg a mobil eszközön. A
böngészőknek a Web 2.0 és AJAX technológiákat támogatni kell, ugyanakkor a teljesen mobil
készülékekre szánt portál esetén ügyelni kell az oldalak szükségesnél nem jobban bonyolítására.
A beviteli felületek jelenleg nem felhasználó-barátok. Sok esetben felmerül a kérdés, hogy a kézírás
felismerés esetén a felhasználónak kell megtanulni felismerhetően írni, vagy inkább a szoftvert kellene
módosítani. A viszonylag alacsony ékezetes kézírású felhasználói létszám miatt a jövőben inkább az
angol, kínai kézírás felismerésének tökéletesítése várható. A tipikus mobilon található 12 billentyű az
angol szöveg bevitelére viszonylag jól használható (Churchill, Hedberg, 2008). Az utóbbi időben
megjelenő egyre több érintőképernyős készülék lehetővé teszi jóval több karakterek bevitelét.
A képernyő relatíve kisméretű. Az eszközök méreténél (hordozhatóságánál) és használhatóságánál
kompromisszumra kell jutni.
Az akkumulátorok kapacitása erősen limitált. A kijelző háttérvilágításának kikapcsolásával és a
felesleges adatforgalom csökkentésével lehet a használati időt növelni (Huang et al., 2008).

Konklúzió
Az OECD az Nemzeti Hírközlési Hatóság adatbázisainak, tanulmányainak vizsgálata alapján
megállapítható, hogy a trendek világosan mutatják a technológia egyre szélesebb körű elterjedését. A
hazai mobilkommunikáció és mobil Internet fejlődését vizsgálva megállapítható, hogy a fejlődés iránya a
nemzetközi trendekhez hasonló. A lakosság mobiltelefon ellátottsága azt jelzi, hogy mind az érdeklődés,
mind a potenciális felhasználói kör adott, kiaknázására minden lehetőség fennáll. A készülékekkel
kapcsolatosan megállapítható, hogy egyre több funkcióval rendelkeznek, amit a magas fokú integráltság
biztosít. A vezetékes és a mobil Internet az eddiginél tágabb körű alkalmazását, innovatív terjedését
Magyarországon alapvetően a gazdasági és társadalmi tényezők határozzák meg, lemaradásunkat is
alapvetően e két tényezőcsoport befolyásolja.
Magukról az eszközökről elmondható, hogy egyre több funkcióval rendelkeznek, egyre magasabb fokú
integráció jellemzi őket. A tanulmányban alapvetően technikai és ökonómiai megközelítésben került
áttekintésre a jelenlegi helyzet, illetve néhány terület a jövőbeni kutatásokhoz jelent alapot.
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Rövidítések jegyzéke
2G / 2.5G / 3G

2. Generációs/ 2,5. Generációs/3. Generációs mobiltelefon rendszer

cHTML

Compact HTML (Szűkített Hiperszöveg Jelölő Nyelv)
Enhanced Data Rates for GSM Evolution

EDGE

(a GSM továbbfejlesztett adatátviteli módja)
General Packet Radio System

GPRS
GPS
GSM

(Általános Csomagkapcsolt Rádiós Szolgáltatás)
Global Positioning System (Globális Helymeghatározó Rendszer)
Global System for Mobile Communication
(Mobil Tele Kommunikáció Globális Rendszere)

hotspot

Vezetéknélküli Internetelérési pont
High Speed Circuit Switched Data

HSCSD

(Nagysebességű, Vonalkapcsolt Adatátvitel)
High Speed Downlink Packet Access

HSDPA
(Nagysebességű Csomagkapcsolt, Készülékirányú Hozzáférés)
HTML

Hyper Text Markup Language (Hiperszöveg Jelölő Nyelv)

IP

Internet Protocol (Internet Protokoll)
International Organization for Standardization

ISO
(Nemzetközi Szabványügyi Szervezet)
IKT

Információs és Kommunikációs Technológia

IT

Információs Technológia

J2ME

Java 2 Micro Edition (mobil eszközökön hasznáható programozási nyelv)

Microsoft .Net

A Microsoft mobil eszközökön is használható fejlesztőkörnyezete

MMS

Multimedia Messaging Service (Multimédiás Üzenetküldési Rendszer)

PDA

Personal Digital Assistant (Digitáli Személyi Titkár)

proxy

Speciális tűzfal típus

RFID

Radio Frequency Identification (Rádió-Frekvenciás Azonositás)
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SMS

Short Message Service (Rövid-Üzenet Küldés)
Universal Mobile Telecommunications System

UMTS
WAP

(Univerzális Mobil Távközlési Rendszer)
Wireless Application Protocol (Vezetéknélküli Alkalmazás Protokoll)
Wideband Code Division Multiple Access

WCDMA

(3. Generációs Szélessávú Kódosztásos Többszörös Hozzáférés)

WiBro

Wireless Broadband (Vezetéknéküli Szélessáv)

Wi-Fi

Wireless Fidelity (Vezetéknélküli Szabvány)

Wi Max

Nagy hatótávolságú vezetéknélküli hálózati kapcsolat

WML

Wireless Markup Language (Vezetéknélküli Leírónyelv)
eXtensible Hyper Text Markup Language

XHTML
(Kibővített Web-Alapú Jelölő Nyelv)
XML

eXtensible Markup Language (Kiterjeszett Leírónyelv)
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