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Lágy számítási módszerek alkalmazása a menedzsmentben

1. Bevezetés
Jelen doktori értekezés célja annak vizsgálata, hogy a lágy számítási módsze-

rek, valamint az Omega, a szigmoid, illetve a kvázi szigmoid függvények alkalma-
zása milyen új lehetőségeket biztosít olyan menedzseri döntéshozatalhoz kapcso-
lódó kérdések kezelésére, modellezésére, amelyeket a hagyományos matematikai-
statisztikai módszerek nem képesek kellő pontossággal leírni, illetve modellezni.
Kutatásomban részletesebben az empirikus meghibásodási ráta előrejelzését, illet-
ve a szolgáltatásminőség értékelését elemzem. Bár ezek első olvasatra egymástól
távol álló területeknek tűnnek, az alkalmazott módszertan fog kapcsolatot te-
remteni a termelési és szolgáltatási folyamatok egyes jellemzőinek értékeléséhez
kapcsolódó megközelítések között.

Az empirikus meghibásodási ráta idősora gyakorta egy úgynevezett kádgörbe
alakot vesz fel, ahogyan az az 1. ábrán is látható: a termékek korai meghibásodását
reprezentáló, csökkenő első szakasz után a termék normál működési periódusában
a hibaráta közelítőleg konstans értékű, majd a termék öregedésével a meghibá-
sodási ráta monoton növekedővé válik (Gnyegyenko et al. 1970; Balogh et al.,
1980; Gaál, Kovács, 1994). A hagyományos matematikai-statisztikai módszerek
azonban nem képesek a kádgörbe fordulópontjait, illetve azt az időszakot előre-
jelezni, amikor a meghibásodási ráta idősora véget ér. Menedzseri szempontból
ugyanakkor elengedhetetlen a meghibásodási ráta idősor pontos előrejelzése, hi-
szen az képezi alapját a termékek javításához szükséges erőforrások tervezésének,
amely nem csak a szervezeti hatékonyságra, hanem – a javításhoz szükséges idő
lerövidülése által – a vevői elégedettségre is pozitív hatást gyakorol (Chen et al.,
2018).

Az empirikus meghibásodási ráta idősor közelítésére dolgozatomban kvázi szig-
moid függvényeket használok, amelyek rugalmasságuknak köszönhetően a meghi-
básodási ráta idősorok széles körét kielégítő pontossággal képesek leírni (lásd az
1. ábrát). A kvázi szigmoid függvényekkel végzett modellezés eredményei olyan
hasonló meghibásodási ráta idősorok előrejelzésére is alkalmasak, amelyek még
nem teljesek, azaz, csak egy szakaszuk ismert. A kialakított módszer előnye, hogy
mind a kádgörbe fordulópontjait, mind az idősor utolsó elemét képes előrejelezni
abban az esetben is, ha a meghibásodási ráta idősorát leíró valószínűségi változó
elméleti eloszlása nem ismert. A kvázi szigmoid függvényekkel végzett modelle-
zés eredményeit az Értekezés 1. Tézise, az előrejelzési módszer alkalmazhatóságát
pedig a Dolgozat 2. Tézise foglalja össze.

A 4.3. fejezetben e modell általánosítása valósul meg egy olyan keretrendszer
alapján, amely bármilyen, kádgörbe alakot öltő és korlátos tartományon értelme-
zett függvény segítségével lehetővé teszi az empirikus meghibásodási ráta model-
lezését és előrejelzését. Ezen kutatás eredményeit a 4. Tézis foglalja össze. A
4.2. fejezetben bemutatásra kerül az úgynevezett Omega valószínűségi változó,
amelynek a h(t) hibaráta függvénye nemcsak a kádgörbe alakú meghibásodási
ráta idősor három jellegzetes szakaszát külön-külön, hanem annak egészét is jól
képes modellezni. Az Omega valószínűségi változó megbízhatóságelméletben való
alkalmazhatóságát a 3. Tézis foglalja össze.
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A szolgáltatásminőség értékelése során a hagyományos Likert skála nem képes
az értékelésben megjelenő bizonytalanság, szubjektivitás, illetve a teljesítmény
időbeli ingadozásának megragadására. A sokszor nem kézzelfogható vagy "pu-
ha" tényezőkkel bíró szolgáltatásoknál ugyanakkor gyakorta megfigyelhető, hogy
a vevő értékelése egy hosszabb időszakra (például egy egyetemi oktató féléves tel-
jesítményére) vonatkozik. Hasonló problémát jelent az értékelő szubjektivitása e
tényezők értékelése során, míg a sztenderdek hiánya a vevő értékítéletének bizony-
talanságát vonhatja maga után. Menedzseri szempontból ugyanakkor fontos, hogy
a vevői elégedettséget minél pontosabban reprezentáló módszerek segítségével tör-
ténjen a teljesítmény értékelése, annak érdekében, hogy ezek alapján a szervezet
menedzsmentje pontosan meghatározhassa a szervezeti működés fejlesztendő te-
rületeit (Stefano et al., 2015).

Dolgozatom 4.4.1. fejezetében bemutatom, hogy két, egy növekvő és egy csök-
kenő szigmoid tagsági függvény Dombi-féle metszete segítségével előállítható egy
olyan Pliant- vagy kvázi fuzzy szám, amely a hagyományos, Likert skála értékeit
helyettesítheti, így segítségével a hagyományos Likert skálás értékelés problémái is
kezelhetővé válnak. A módszer lényege, hogy az értékelést egyetlen x értékre szű-
kítő Likert skálás értékelést egy olyan skála váltja fel, amely "körülbelül x" értékeit
szigmoid tagsági függvényekből előállított kvázi fuzzy számok reprezentálják, és
amelyek képesek a hagyományos értékelés korlátait kezelni. A kialakított módszer
előnye, hogy nem szűkíti egyetlen értékre az értékelő véleményét, így lehetőség
nyílik az értékelésben óhatatlanul fellépő bizonytalanság, szubjektivitás, illetve a
teljesítmény időbeli ingadozásának reprezentálására is. A javasolt módszer továb-
bi előnye, hogy Dombi Rugalmas Egyenlőtlenség Modellje segítségével a gyűjtött
értékelések a szakirodalomban tárgyalt módszereknél lényegesen egyszerűbb leíró
statisztikai elemzése valósítható meg. A kvázi fuzzy számok alkalmazását az ok-
tatásminőség értékelésének példáján keresztül a kutatás 4.4.2. fejezete mutatja
be. A szigmoid függvények metszeteként előálló kvázi fuzzy szám arra is alkalmas
lehet, hogy azt egy olyan nyelvi változó lehetséges értékeinek tagsági függvényének
tekintsük, amely a vevői elégedettséget reprezentálja egy adott szervezeti teljesít-
ményszint esetén. Az így kialakított és a 4.4.3. fejezetben részletesen is bemutatott
értékelőskála alkalmazása lehetőséget nyújt az azt alkalmazó szervezetek számára
arra, hogy a szervezeti teljesítményt és az azzal való vevői elégedettséget együtte-
sen mérjék, továbbá arra is, hogy az értékeléshez használt skálát a vevői elvárások
alapján alakítsák ki.

Az Értekezés 5. Tézise a kvázi fuzzy számok szigmoid függvényből való előál-
líthatóságát mondja ki, míg a 6. Tézis ezen kvázi fuzzy számok oktatásminőség-
értékelésre való alkalmasságát támasztja alá. Az Értekezés utolsó, 7. Tézise a
szigmoid függvények segítségével előállított fuzzy értékelőskála előnyeit demonst-
rálja.
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2. Problémafelvetés és kutatási kérdések
Jelen doktori értekezés célja annak vizsgálata, hogy a lágy számítási módsze-

rek, valamint a szigmoid, illetve a kvázi szigmoid függvények alkalmazása milyen új
lehetőségeket biztosít olyan menedzseri döntéshozatalhoz kapcsolódó kérdések ke-
zelésére, modellezésére, amelyeket a hagyományos matematikai-statisztikai mód-
szerek nem képesek kellő pontossággal leírni, illetve modellezni. Dolgozatomban
az Omega, a szigmoid és az úgynevezett kvázi szigmoid függvényeket az empirikus
meghibásodási ráta modellezésére és előrejelzésére, valamint a felsőoktatás egyes
minőségi jellemzőinek értékelése során fuzzy értékelőskála kialakítására kívánom
használni. Szervezeti szempontból az előbbi esetén az erőforrások pontos tervezése
által a szervezeti hatékonyság növelése, míg az utóbbi esetben a vevői értékítélet
pontosabb megragadásán keresztül a fejlesztendő területek meghatározása jelent-
kezik a tárgyalt módszerek előnyeként.

2.1. Az empirikus meghibásodási ráta előrejelzése
Manapság az elektronikai termékek piacán megjelenő egyre kiélezettebb ver-

senyhelyzet megköveteli a vállalkozásoktól a minél hatékonyabb értékesítés utáni
szolgáltatások, beleértve a szervizszolgáltatások nyújtását is. Ezen szolgáltatások
magas színvonalú megvalósításához ugyanakkor elengedhetetlen a várható javítási
igény előrejelzése, illetve az annak kielégítéséhez szükséges erőforrások tervezése
(Kasper, Lemnik, 1989; Chen et al., 2018).

A vonatkozó szakirodalom számtalan, az empirikus meghibásodási ráta időso-
rának modellezésére és előrejelzésére használt módszert tárgyal, univerzális, min-
den esetben jól használható modellről azonban nem beszélhetünk. Economou
(2004) a széles körben használt módszerek hátrányait, korlátait tárgyalja. Az
empirikus meghibásodási ráta idősora a termékek jelentős hányada esetén egy
úgynevezett kádgörbe alakot ölt (Goel, Graves, 2006). E termékek esetén a meg-
hibásodási ráta kezdetben gyorsan csökken, majd a termék hasznos élettartama,
normál működési periódusa alatt közelítőleg állandónak tekinthető, míg a termék
öregedésével párhuzamosan a meghibásodási ráta értékei is növekedni kezdenek
(Gnyegyenko et al., 1970; Balogh et al., 1980; Gaál, Kovács, 1994). Az ilyen ter-
mékek szervizelését végző szervezetek számára ezen kádgörbe fordulópontjainak
előrejelzése kiemelkedően fontos az erőforrások hatékony felhasználásához: segít-
ségével ugyanis elkerülhetik a feleslegesen rendelkezésre álló erőforrásokat akkor,
amikor a kádgörbe az első szakaszból a másodikba lép, illetve, ismervén azt az
időpontot, amikor a meghibásodási ráta idősora a kádgörbe harmadik szakaszá-
ba kerülve növekedésnek indul, a javítási szolgáltatások iránt megnövekvő igény
kielégítéséhez szükséges többlet erőforrások is kellő időben biztosíthatóak.

A hagyományos, matematikai-statisztkai módszerek megbízhatóságelméleti al-
kalmazását ugyanakkor nehezíti, hogy e technikák nem képesek a meghibásodási
ráta idősorát leíró kádgörbe fordulópontjainak vagy utolsó elemének előrejelzésére
(Wang, Yin, 2019), így a menedzsment döntéseinek megbízható támogatásához
sem használhatóak minden esetben.
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A kutatások egy része valószínűségelméleti alapon, már ismert valószínűségi
változók módosításával vagy éppen új valószínűségi változók definiálásával igyek-
szik a hibaráta értékeket modellezni. E kutatások jelentős része a Weibull elosz-
lás módosításával, vagy annak új paraméterekkel való kiegészítésével foglalkozik,
amelyekről Almalki és Nadarajah (2014) ad részletes áttekintést. Dolgozatomban
bemutatásra kerül az Omega valószínűségi változó, amelynek a hibaráta függvénye
szintén alkalmas az empirikus meghibásodási ráta idősor modellezésére. Tekint-
ve, hogy az Omega eloszlás hibaráta függvénye aszimptotikusan közelíti a Weibull
eloszlás hibaráta függvényét, a bemutatott Omega eloszlás hibaráta függvénye
hasonlóan alkalmazható a kádgörbe három jellegzetes szakaszának modellezésére,
mint a Weibull eloszlásé. Azonban a 3. Tézisben bemutatott Omega eloszlás alkal-
mas arra is, hogy bizonyos paraméterértékek mellett a kádgörbe alakú empirikus
meghibásodási ráta idősor egészét leírja. Számtalan előnyük mellett ugyanakkor
a valószínűségelméleti módszerek néhány, a gyakorlati felhasználásukat nehezítő
hátránnyal is rendelkeznek. Ezek közül a legfontosabb az empirikus meghibásodási
ráta elméleti eloszlására való érzékenységük: a vizsgált modellek nem képesek az
empirikus meghibásodási ráta leírására, ha az nem a feltételezett elméleti eloszlást
követi. Tekintve, hogy a speciális megbízhatósági vizsgálatok gyakorta elmarad-
nak a gyártás befejezését követően, sok esetben a menedzsmentnek ismerete sincs
a vizsgált termék empirikus meghibásodási rátájának eloszlásáról. Menedzseri
szempontból további hátrány, hogy több, hasonló illeszkedést adó modell esetén
nincs támpont arra vonatkozólag, hogy mely módszert érdemes a menedzsment-
nek használni (Almalki, Nadarajah, 2014); több termék meghibásodási rátáját
tekintve e probléma hatványozottan jelentkezik.

Más, az empirikus meghibásodási ráta előrejelzésére használt módszerek, mint
a végeselem módszer vagy a kísérlettervezés, jóval összetettebb vizsgálatokat, kí-
sérleteket, gyakorta nehezen kezelhető matematikai formulák alkalmazását igény-
lik (Economou, 2004). E technikák mellett napjaikban egyre nagyobb szerepet
kapnak a lágy számítási módszerek is a megbízhatósági vizsgálatok során. A szó-
ban forgó módszerek elsősorban összetettebb, nehezen modellezhető rendszerek
esetén nyújtanak alternatív megoldást a meghibásodási ráta modellezésére, illetve
előrejelzésére (Al-Garni, Jamal, 2011; Kutylowska, 2015). E módszerek hátránya
ugyanakkor, hogy nagyszámú, úgynevezett tanuló adathalmaz1 szükséges alkal-
mazásukhoz.

A fentebb említett módszerek hátrányait kiküszöbölendő, jelen Értekezés célja
egy olyan, az empirikus meghibásodási ráta modellezésére és előrejelzésére szolgáló
eljárás kidolgozása a kvázi szigmoid függvény segítségével, amely:

- az empirikus meghibásodási ráta idősor elméleti eloszlásának, illetve a ter-
mék üzemeltetési körülményeinek ismerete nélkül, azoktól függetlenül is al-
kalmas a modellezésre, illetve előrejelzésre;

- kiküszöbölve a hagyományos, matematikai-statisztikai módszerek hátrányát,
képes a kádgörbe fordulópontjait, illetve annak utolsó elemét előrejelezni;

1E módszerek közös jellemzője, hogy ismert input-output párok alapján állítanak fel valami-
lyen szabálybázist az inputok és az outputok közötti összefüggés modellezésére. Ezen, ismert
input-output párokat nevezzük tanuló adathalmaznak.
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- a lágy számítási módszerekhez hasonlóan felhasználja a vizsgált vállalkozás
rendelkezésére álló, korábban forgalmazott termékek empirikus meghibáso-
dási ráta adatait és képes azok között valamilyen speciális mintázat mo-
dellezésére, illetve a meghibásodási ráta idősorának tipikus mintázatainak
azonosítására;

- alkalmazása a menedzsment számára egyszerű és közvetlen információt nyújt
az erőforrások tervezéséhez, ezáltal hozzájárul a szervezet eredményességé-
nek növeléséhez.

2.2. A Likert skálás értékelés korlátai
Korábbi munkámban (Árva, 2014) – a MÁV-Start Zrt. budapesti elővárosi

vasúti közlekedés példáján – bemutatásra került, hogyan használható a szigmo-
id, illetve a kvázi szigmoid függvény a vevői elégedettséget reprezentáló úgyneve-
zett teljesítményértékelő függvényként. A teljesítményértékelő függvények lényege,
hogy a teljesítményhez valamilyen vevői elégedettséget, hasznosságot reprezentáló
értéket rendelnek, elválasztva egymástól a szervezeti teljesítményt és az azzal való
vevői elégedettséget (Kövesi, 2011; Jónás, 2011).

A vevői elégedettség mérésére a leggyakrabban – így a felsőoktatásban az ok-
tatás minőségének megítélésére is – alkalmazott módszer az öt- vagy hétfokozatú
úgynevezett Likert skála, amelyen a válaszadónak a véleményét leginkább kife-
jező egyetlen értéket kell kiválasztania. A skála előnye egyszerűségében rejlik,
ugyanakkor éppen ezen egyszerűsége szab gátat mind a benne kódolt információ
mennyiségének, mind az adatokkal végezhető elemzéseknek is. A kevés potenciális
válaszlehetőség egyrészt azt eredményezi, hogy a pontos, precíz értékeléshez kap-
csolódó szóródás, diverzitás és szubjektivitás elveszik (Gil, González-Rodríguez,
2012). Hasonlóan, a válaszadó bizonytalansága sem jelenik meg az adott értékelés-
ben, holott sok esetben a válaszadó értékítélete bizonytalansággal terhelt. További
probléma, hogy – különösen olyan hosszabb időszakokra vonatkozó értékelések ese-
tén, mint egy oktató féléves teljesítménye – a klasszikus Likert skála nem képes
a teljesítmény időbeli ingadozását reprezentálni, holott a válaszadó attitűdje, ér-
tékítélete folyamatosan változhat (Tóth et al., 2017b). Ennek következménye az,
hogy az értékelésben nem megfelelően, vagy csak részlegesen feldolgozott informá-
ciók oda vezetnek, hogy a Likert skála felnagyítja vagy éppen elmossa bizonyos
értékelők vagy értékelt szempontok értékelése közötti különbséget. Az informáci-
ók torzulásának eredményeképpen a menedzsment nem minden esetben képes az
erősségek és a fejlesztendő területek helyes, a vevői elvárásokat tükröző rangsoro-
lására, amely végeredményben a szervezet piaci versenyképességének romlásához
vezethet. A szakirodalomban számos szerző (Lupo, 2013; Ardakani et al., 2015)
bizonyítja, hogy a szolgáltatásminőség fuzzy logikán alapuló értékelése megbíz-
hatóbban leírja az emberi gondolkodásmódot, mint a hagyományos Likert skálás
értékelés. Stefano és szerzőtársai (2015) kutatásukban azt is megállapították,
hogy a vevők szóbeli értékítéletének, véleményének leképezése és szervezeti dönté-
sekbe való visszacsatolása létfontosságú a versenyképesség fenntartásához, illetve
erősítéséhez. A legtöbb szolgáltató vállalkozás számára tehát elengedhetetlen egy
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olyan értékelőskála kidolgozása, amely képes ezen nehézségekre adekvát megoldást
nyújtani a vevői elvárások megértése és azok kielégítése érdekében.

További probléma, hogy a Likert skála sorrendi voltából eredendően az egyes
skálapontok közötti távolságok nem értelmezhetőek az értékek közötti különbség-
ként, illetve a kapott értékelések feldolgozása során is csak a sorrendi skálára enge-
délyezett – az intervallum vagy arányskálán mérhető mennyiségekre engedélyezett
műveleteknél szűkebb – következtetések alkalmazhatóak2 (Wu, 2007; Lubiano et
al., 2016).

A fenti problémák kiküszöbölésére számos szerző javasolja a fuzzy értékelő-
skálák alkalmazását (pl. Hesketh et al., 1988), többek között a felsőoktatás mi-
nőségének értékelésére is (Yu et al., 2016). Cikkében Liou és Chen (2006) azt
bizonyítja, hogy a szolgáltatásminőség fuzzy logikájú értékelése jobban modellezi
az emberi gondolkodást, mint az ún. „éles” számok alkalmazása. Kihasználva
a szigmoid függvény kedvező tulajdonságait, valamint Dombi (2009) Rugalmas
Egyenlőtlenség Modelljét, az alkalmazás egyszerűségének megőrzése mellett kiala-
kítható egy olyan kvázi fuzzy számokra épülő skála, amely képes az értékelésben
fellépő bizonytalanság, szubjektivitás, illetve a teljesítmény időbeli ingadozásának
megragadására.

Az Értekezésben tehát egy olyan, szigmoid függvényekből épített Pliant szám
vagy kvázi fuzzy szám alapú értékelőskála kidolgozása a cél, amely a hagyomá-
nyos Likert skálás értékelés problémáit képes kiküszöbölni, ugyanakkor alkalma-
zása és az adatok feldolgozása egyszerűen megvalósítható segítségével. Az így
kialakított szolgáltatásminőség-értékelés eredményei az azt alkalmazó szervezet
menedzsmentjének segíthetnek a vevői elvárások, a vevői elégedettség pontosabb
megismerésében, így a fejlesztendő területek rangsorolásának pontosabb megha-
tározásában is. A javasolt módszertan matematikai hátterét a 4.4.1., míg a felső-
oktatás minőségének értékelésére való alkalmazását a 4.4.2. fejezetben mutatom
be. A 4.4.3. fejezetben egy olyan értékelőskála kerül bemutatásra, amely a vevői
elégedettséget leíró nyelvi változó lehetséges értékeit fuzzy halmazoknak tekintve
képes a szervezeti teljesítmény és az azzal való vevői elégedettség egyidejű felmé-
résére, értékelésére is úgy, hogy az értékelőskála kialakítása a vevői elvárásokat
is figyelembe véve történik. A kvázi fuzzy számok szolgáltatásminőség-értékelésre
való alkalmazásának eredményeit a Dolgozat 5., 6. és 7. Tézise foglalja össze.

2A szakirodalomban nincs egyetértés a tekintetben, hogy a Likert skála sorrendi vagy inter-
vallumskála erősségű-e. A dolgozatban a Likert skála a továbbiakban mint sorrendi skála kerül
tárgyalásra.
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3. A kutatás módszertana
Dolgozatomban az Omega, a szigmoid és a kvázi szigmoid függvények kerülnek

alkalmazásra a meghibásodási ráta modellezésére és előrejelzésére, illetve a szolgál-
tatásminőség értékelésére. Bizonyítható (Dombi, Jónás, 2020), hogy mindhárom
függvény előállítható az úgynevezett Pliant valószínűségi változó eloszlásfüggvé-
nyének aszimptotikus tulajdonságait kihasználva, vagy annak lineáris transzfor-
mációjával.

1. Definíció. A Pliant valószínűségi változó FP (x;α, β, γ, d) eloszlásfüggvénye az
alábbi alakba írható:

FP (x;α, β, γ, d) =


0, ha x ≤ d

2(γ − 1)(
1− γω(−α,β)

d (x)
)γ
, ha

(
d
2(γ − 1)

)
< x < d

1, ha d ≤ x,

(1)

ahol α, d ∈ R, 0 < α, 0 < d, β ∈ Bγ, x ∈
(
d
2(γ − 1), d

)
és γ ∈ {−1, 1}.

A Pliant valószínűségi változó meghatározásához szükséges az úgynevezett
Omega függvény, illetve annak β paraméterének értelmezési tartományának defi-
niálása:

2. Definíció. Az ω(α,β)
d (x) Omega függvény az alábbi alakba írható:

ω
(α,β)
d (x) =

(
dβ + xβ

dβ − xβ

)αdβ

2

, (2)

ahol α, d ∈ R, 0 < d, β ∈ By, x ∈
(
d
2(γ − 1), d

)
és γ ∈ {−1, 1}.

3. Definíció. A β paraméter értelmezési tartományát leíró Bγ halmaz az alábbi:

Bγ = {b 1
2 (γ+1) : b ∈ R+, γ ∈ {−1, 1}}. (3)

Bizonyítható, hogy ha a d paraméter tart a végtelenhez, akkor a (2) szerint
adott Omega függvény az e−αxβ alakba írható exponenciális függvényhez tart. E
tulajdonság alapján bizonyítható, hogy az Omega függvény jól közelíti nemcsak
az FL(x;α) = 1

1+e−αx alakú logisztikus függvényt, hanem az ebből származtatható,
úgynevezett szigmoid függvényt is:

4. Definíció. Az a és λ paraméterekkel adott szigmoid függvény:

σ(λ)
a (x) = 1

1 + e−λ(x−a) , (4)

ahol x, a, λ ∈ R, továbbá λ 6= 0.

Szintén bizonyítható (Dombi, Jónás, 2020), hogy a Pliant valószínűségi vál-
tozó eloszlásfüggvényének lineáris transzformációjával előállítható Dombi Kappa
függvénye:
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5. Definíció. A κ(λ)
ν,ν0 : (0, 1) → (0, 1) Dombi-féle Kappa-függvény a következő

alakba írható:
κ(λ)
ν,ν0(x) = 1

1 + 1−ν0
ν0

(
ν

1−ν
1−x
x

)λ , (5)

ahol ν, ν0 ∈ (0, 1), illetve λ ∈ R (Dombi, Jónás, 2018).

A Dombi-féle Kappa függvény mind konvex, mind konkáv alakot ölthet, illetve
segítségével a konvex-konkáv (és viszont) alakváltozás modellezése is lehetséges
(Dombi, Jónás, 2018). A dolgozatban használt kvázi szigmoid függvények az 5.
Definícióban adott, Dombi-féle Kappa függvényből származtathatóak:

6. Definíció. Kvázi szigmoid függvénynek nevezünk minden olyan függvényt,
amely újraparaméterezéssel vagy lineáris transzformációval az 5. Defínicióban be-
mutatott Dombi-féle Kappa függvényből származtatható.

Belátható tehát, hogy a dolgozatban használt Omega valószínűségi változó, va-
lamint a szigmoid és kvázi szigmoid függvények mindegyike előállítható az Omega
függvény, illetve a segítségével definiált Pliant valószínűségi változó eloszlásfügg-
vényének aszimptotikus tulajdonságait kihasználva vagy annak lineáris transzfor-
mációjával.

3.1. A kutatáshoz használt adatok
Az Értekezés első része a kvázi szigmoid függvény alkalmazási lehetőségeit

tárgyalja elektronikai termékek empirikus meghibásodási ráta idősorának model-
lezésére. Az ehhez szükséges, már forgalomban nem lévő 43 (4.1.2. fejezet), il-
letve 30 (4.3. fejezet) elektronikai termék empirikus meghibásodási ráta idősora
egy elektronikai termékek javításával foglalkozó szervízszolgáltató vállalkozás ada-
taiból származik. Szintén e vállalkozás bocsátotta rendelkezésre azt az adatsort,
amelyen a 4.2. fejezetben bemutatott Omega valószínűségi változó megbízhatóság-
elméletben való alkalmazása kerül demonstrálásra. Megjegyzendő, hogy az Omega
eloszlást Okorie és Nadarajah (2019) is tanulmányozta egy más adathalmazon,
megállapítva, hogy a javasolt valószínűségi változó jobb illeszkedést mutat az em-
pirikus adatsorhoz, mint más, korábban a szakirodalomban javasolt valószínűségi
változók.

A vizsgált vállalkozásnál heti bontásban rendelkezésre állnak a még meg nem
hibásodott, azaz megfelelően működő termékek darabszámai, jelölje ezt N(t), ahol
t (t = 0, 1, 2, ..., N) a termék élettartamát, illetve a vizsgált időszakot reprezen-
tálja, elemzésemben heti bontásban. Ehhez hasonlóan, a következő, t + 1-edik
időszakban még működő termékek számát jelölje N(t + 1). Ismerve az eredetileg
forgalomba hozott termékek N(0) számát, az empirikus meghibásodási ráta idősor
értékek minden hétre meghatározhatóak a következők szerint (Gnyegyenko et al.,
1970; Balogh et al., 1980):

ĥ(t) = N(t)−N(t+ 1)
N(t) . (6)
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Az így meghatározott ĥ(t) empirikus meghibásodási értékek szolgáltak ezután
a modellezés kiindulópontjául. Az előrejelzéshez olyan hasonló termékek empiri-
kus meghibásodási ráta adatait használtam fel, amelyek empirikus hibaráta adatai
nem kerültek bevonásra a később az előrejelzéshez használandó, korábbi empirikus
meghibásodási ráta idősorok modellezésével és klaszterezésével előállított klaszter-
specifikus hibaráta modellek megalkotásához szükséges adatfeldolgozásba.

Az Értekezés második részében, – a szigmoid függvények segítségével előállí-
tott Pliant számok felsőoktatási minőségértékelési céllal való használata során– a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Karán (a továbbiakban röviden BME-GTK) 2015 őszétől 2017 tavaszáig
folyó Oktatás Oktatói Véleményezése (a továbbiakban röviden OOV) 3, illetve a
2017 őszétől a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszéken, a projektfel-
adatok teljesítése után kitöltendő konzulensek hallgatói értékelése során gyűjtött
adatokat vettem alapul. Az OOV keretében, tapasztalatszerzés céljából 5 tantárgy
került kiválasztásra, minden esetben 3-3 értékelőt felkérve a tradicionális Likert
skála mellett a fuzzy értékelőskála használatára is. Ezen értékelések ugyanakkor
csak a tantárgyi foglalkozás gerincéhez köthető 9 értékelési dimenziót fedik le. Az
itt szerzett tapasztalatok alapján 2017 őszétől a Menedzsment és Vállalkozásgaz-
daságtan Tanszéken az alapszakos Projektfeladat I., II., III., illetve a mesterszakos
Modul Projektfeladat során a hallgatók egy 26 szempontot4 tartalmazó fuzzy érté-
kelőskála segítségével értékelik a konzulens féléves munkáját. Az első félévben 22
oktató mint konzulens munkáját 214 hallgató értékelte, amely értékelések szintén
bemutatásra, illetve elemzésre kerülnek a dolgozatban. Az eredmények értelme-
zése miatt megemlítendő, hogy az OOV értékelések mellett, tradícionális Likert
skálán a kurzus hallgatói is értékelik a vizsgált oktató teljesítményét az Oktatás
Hallgatói Véleményezése, röviden OHV keretében. A konzulensek hallgatói véle-
ményezése esetében ugyanakkor nincs olyan hagyományos, Likert skálás értékelés,
amellyel a kapott adatok összevethetőek lennének, tekintve, hogy a projektfeladat
jellegű kurzusok jelenleg nem képezik az OHV értékelések tárgyát.

3Az OOV részletes szempontrendszere, eredményei megtalálhatók Tóth Zs. E., Andor Gy.,
Árva G. (2017a): Peer review of teaching at Budapest University of Technology and Economics
Faculty of Economic and Social Sciences, International Journal of Quality and Service Sciences,
9(3/4), 402-424. cikkében.

4A szempontsor kialakításának kérdései nem képezik jelen értekezés tárgyát, az megtalálható
Surman V. és Tóth Zs. E. (2019): Developing a service quality framework for a special type of
course, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences, 27(1), 66-88. cikkében.
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4. A kutatás Tézisei
Az Értekezés első két Tézisében összefoglalom, hogyan alkalmazható a kvázi

szigmoid függvény a kádgörbe alakot öltő empirikus meghibásodási ráta idősorok
modellezésére, illetve előrejelzésére. A javasolt módszer előnye, hogy az empiri-
kus meghibásodási ráta idősorok széles körét képes modellezni, illetve, szemben
a hagyományos matematikai-statisztikai módszerekkel, előrejelzi a kádgörbe for-
dulópontjait és utolsó elemét is. A 4. Tézisben a megfogalmazott előrejelzési
módszer általánosítása kerül bemutatásra, demonstrálva, hogy az általánosított
modell bármely, kádgörbe alakú függvény segítségével – beleértve a 3. Tézisben
bemutatásra kerülő Omega valószínűségi változó hibaráta függvényét is – használ-
ható az empirikus meghibásodási ráta idősor előrejelzésére.

4.1. Kvázi szigmoid függvények a megbízhatóságelméletben
4.1.1. Kvázi szigmoid függvények alkalmazása a meghibásodási ráta idő-

sorának modellezésére

Kvázi szigmoid függvényeknek Dombi és Jónás (2018) kutatása alapján olyan
függvényeket nevezünk, amelyek az 5. Definícióban bemutatott Dombi-féle Kappa-
függvényből lineáris transzformációkkal vagy újraparaméterezéssel származtatha-
tóak.

1. Hipotézis. A paraméterek megfelelő megválasztásával a kvázi szigmoid függvé-
nyek alkalmasak a kádgörbe-jellegű meghibásodási ráta idősorok egyes szakaszainak
és egészének modellezésére egyaránt, úgy, hogy a függvény minden paramétere a
meghibásodási ráta idősor alakjával kapcsolatos geometriai jelentéssel is bír.

A tárgyalt, a Dombi-féle (2012a, 2012b) Kappa függvényből lineáris transzfor-
mációkkal származtatott h(t) hibaráta függvény a következő alakot ölti:

h(t) =


λl, ha t = 0
l(t), ha 0 < t < te,l
λc, ha te,l ≤ t ≤ ts,r
r(t), ha ts,r < t ≤ te,r,

(7)

ahol
l(t) = λc + (λl − λc)

1
1 +

(
ta,l

te,l−ta,l
te,l−t
t

)−ωl , (8)

r(t) = λc + (λr − λc)
1

1 +
(
ta,r−ts,r
te,r−ta,r

te,r−t
t−ts,r

)ωr . (9)
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A fenti h(t) függvény három fő szakaszból áll, amelyek mindegyike megfeleltet-
hető a kádgörbe egy-egy szakaszának, hiszen az l(t) a csökkenő első szakaszt, λc a
kvázi konstans második szakaszt, míg az r(t) a növekvő harmadik szakaszt repre-
zentálja. Bizonyítható, hogy a függvény minden paramétere a kádgörbe alakjával
kapcsolatos közvetlen geometriai jelentéssel is bír (lásd az Értekezés 5. ábráját).

A javasolt h(t) függvény paraméterei ezután azt az empirikus meghibásodási
ráta idősorra illesztve, a legkisebb négyzetek módszere segítségével meghatároz-
hatóak:

n∑
i=0

(h(t)− λi)2 → min (10)

A tárgyalt függvény előnye, hogy ω paraméterének előjelétől függően mind a
kádgörbe első, csökkenő, mind annak harmadik, növekvő szakaszát képes leírni.
Az 5. Definícióban hivatkozott Dombi-féle Kappa függvényt tanulmányozva az is
belátható, hogy a függvénygörbe mind konvex, mind konkáv alakot ölthet, vala-
mint segítségével a konvex-konkáv és viszont alakváltozás leírása is lehetséges. Te-
kintve, hogy a modellezésre használt kvázi szigmoid függvény a Dombi-féle Kappa
függvényből (Dombi, 2012a, 2012b; Dombi, Jónás, 2018) lineáris transzformáci-
ókkal származtatható, a javasolt hibaráta függvény is hasonló tulajdonságokkal
bír. A függvényt ezen flexibilitása teszi alkalmassá a meghibásodási ráta idősorok
széles körének modellezésére, anélkül, hogy a meghibásodási ráta elméleti elosz-
lása ismert lenne. A függvénygörbe paramétereinek geometriai jelentése az azt
alkalmazó vállalkozások menedzserei számára is fontos információkat nyújt, segít-
ségükkel ugyanis lehetőség van – többek között – a termékek javításához szükséges
erőforrás-igény pontos tervezésére is. Ez nem csak az erőforrások hatékony felhasz-
nálását, hanem a költségek csökkentését, a vevők szempontjából pedig a javítási
idő lerövidülését is eredményezi.

A következő, 1. ábra azt szemlélteti, hogy a javasolt h(t) függvény milyen
jól képes közelíteni különböző alakú, de kádgörbe-jelleggel bíró empirikus meghi-
básodási ráta idősorokat. Az 1. ábra alapján belátható, hogy a kvázi szigmoid
függvények a kádgörbe alakjától függetlenül jól képesek annak egészét közelíte-
ni. Az 1. ábrán látható empirikus hibaráták kvázi szigmoid függvénnyel történő
modellezése esetén megállapítható, hogy a modellezés átlagosan 18,5%-os Átlagos
Abszolút Relatív Hibával és 10−4 nagyságrendű Átlagos Négyzetes Hibával jár.
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A kvázi szigmoid függvények alkalmazhatóságát a meghibásodási ráta idősorok
modellezésére a következő Tézis foglalja össze.

1. Tézis. A paraméterek megfelelő megválasztásával, kvázi szigmoid
függvények segítségével előállítható egy olyan h(t) függvény, amely az
empirikus meghibásodási ráta idősorának, az úgynevezett kádgörbének
mind egy-egy szakaszát, mind egészét jól képes modellezni. Ezen tu-
lajdonságuknak köszönhetően a kvázi szigmoid függvények alkalmasak
arra, hogy a meghibásodási ráta idősorának tapasztalati vagy kísérleti
adatait modellezzük segítségükkel. A kvázi szigmoid függvényekből elő-
állítható h(t) hibaráta függvény előnye, hogy a vizsgált meghibásodási
ráta valószínűség-eloszlásától függetlenül, annak ismerete nélkül is jól
közelíti az empirikus meghibásodási ráta idősort, még abban az eset-
ben is, ha annak mintázata nem tipikus. A függvény paramétereinek
mindegyike a vizsgált meghibásodási ráta idősor alakjához kapcsolódó
geometriai jelentéssel bír, amely további fontos információkat nyújt-
hat az erőforrás-tervezéshez köthető menedzsment döntésekben.
Kapcsolódó publikációk: S1, S2, S4, S6, S12.

4.1.2. A meghibásodási ráta idősorának előrejelzése kvázi szigmoid
függvényekkel

Az 1. Tézisben bizonyításra került, hogy a kvázi szigmoid függvények alkalma-
sak az empirikus meghibásodási ráta idősor modellezésére, még abban az esetben
is, ha annak elméleti eloszlása nem ismert. Ezt követően, múltbeli tapasztalati
adatokból felépíthető egy olyan előrejelzésre használható technika is, amely az ép-
pen forgalomban lévő, tehát nem teljes meghibásodási ráta idősorral rendelkező
termékek esetén a hibaráta idősorának folytatását nagy pontossággal képes előre-
jelezni, köszönhetően annak, hogy mind a kádgörbe fordulópontjait, mind annak
utolsó elemét képes előrejelezni. Az előrejelzésre használt módszer a következő
lépésekből áll:

- Az 1. Tézisben bemutatott módon, a már forgalomban nem lévő termékek
empirikus meghibásodási ráta idősorait kvázi szigmoid függvények segítsé-
gével modellezzük;

- Kihasználva a függvény paramétereinek geometriai jelentését, a paraméterek
mindegyikét a min-max standardizálás módszerével standardizáljuk. E lépés
előnye a módszer általánosító képességének növelése;

- A standardizált meghibásodási ráta modelleket a Fuzzy C-Means módszer
segítségével klaszterezzük. A klaszterezés eredményeképpen előállíthatóak
a klaszterspecifikus standardizált meghibásodási ráta modellek, amelyek a
továbbiakban az előrejelzés alapját képezik. Ezen klaszterspecifikus standar-
dizált meghibásodási ráta modellek reprezentálják ugyanis a meghibásodási
ráta idősorok tipikus alakját a vizsgált termékek körében;
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- Ezután minden egyes klaszterspecifikus standardizált meghibásodási ráta
modellhez meghatározhatóak azon, a függvény denormalizáláshoz haszná-
landó M ≤ αr, 0 ≤ βr, 0 ≤ γr paraméterek, amelyek mellett az előrejelezni
kívánt, M időszak adatát tartalmazó, vizsgált aktív termék hibaráta idő-
sorának és az erre illesztett klaszterspecifikus standardizált meghibásodási
ráta modellek négyzetes eltérése minimális;

- Az egyes klaszterspecifikus standardizált meghibásodási ráta modellek és
a vizsgált termék hibaráta idősorának ismert szegmense közötti négyzetes
eltérések olyan wr súlyokká alakíthatók, amelyek azt fejezik ki, hogy az
egyes klaszterspecifikus standardizált meghibásodási ráta modellek milyen
jól használhatóak a meghibásodási ráta idősor ismert szegmensének model-
lezésére;

- Az egyes klaszterspecifikus standardizált meghibásodási ráta modelleket a
hozzájuk tartozó wr súllyal súlyozva meghatározható az előrejelzéshez hasz-
nált p(x) függvény;

- Az előrejelzésre használt p(x) függvény denormalizálásához keresendők azon
M ≤ α, 0 ≤ β, 0 ≤ γ paraméterek, amelyek mellett a p(x) függvény és
a meghibásodási ráta idősorának ismert szegmense közötti négyzetes eltérés
minimális;

- Tekintve, hogyM ≤ α, a denormalizált p(x) függvényM ≤ i ≤ bαc értékei a
meghibásodási ráta idősorának egy lehetséges folytatásaként értelmezhetőek.

A bemutatott előrejelzési módszer – köszönhetően a kvázi szigmoid függvé-
nyek 1. Tézisben már tárgyalt rugalmasságának – a meghibásodási ráta idősorok
széles körére alkalmazható, az empirikus meghibásodási ráta idősor elméleti el-
oszlásának ismerete nélkül is. A módszer alkalmazási feltételei között két kikötés
érdemel említést: a meghibásodási ráta idősorának a klasszikus kádgörbe alakot
kell mutatnia, illetve a már forgalomban nem lévő termékek meghibásodási rá-
ta idősorai hasonlóak kell, hogy legyenek, mint az előrejelezni kívánt termékek
hibaráta idősorai. Utóbbi feltételezés azonban hasonló termékek esetében mind
elméletileg, mind gyakorlatilag megalapozott (Lee, Lee, 2008).

A tárgyalt előrejelzési módszer előnyeit a következő két hipotézis foglalja össze.

2. Hipotézis. A kvázi szigmoid függvények segítségével végzett előrejelzés képes a
meghibásodási ráta idősorának fordulópontjait előrejelezni, szemben a tradicioná-
lis, matematikai-statisztikai módszerekkel, amelyek e képességgel nem, vagy csak
korlátozottan rendelkeznek.

Az idősorok előrejelzésére hagyományosan alkalmazott statisztikai eljárások
(Koltai, 2006), mint a mozgóátlagolás, az exponenciális simítás elvén működő
Holt-módszer, a lineáris regresszió, illetve az Autóregesszív Integrált Mozgó Átla-
golás (az úgynevezett ARIMA módszer) megbízhatóságelméletben történő alkal-
mazásának lényeges korlátját jelenti az, hogy e módszerek nem képesek a kádgörbe
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fordulópontjait előrejelezni (Wang, Yin, 2019). Habár ezen módszerek viszonylag
pontos előrejelzést adnak azon időszakra, amíg a meghibásodási ráta idősor foly-
tatása a kádgörbe ugyanazon szakaszában van, mint az előrejelzéshez használt
adatok, az előrejelzés pontossága nagymértékben romlik, amint a hibaráta időso-
ra a kádgörbe következő szakaszába lép. Tekintve, hogy e módszerek egyáltalán
nem jelzik a kádgörbe fordulópontjait, a hagyományos módszerekkel végzett elő-
rejelzések, különösen közép-, illetve hosszabb távon, nagyfokú bizonytalansággal
terheltek. Ezzel szemben megállapítható, hogy a kvázi szigmoid függvényekre épí-
tett előrejelzési módszer – köszönhetően annak, hogy az előrejelzéshez használt
függvény maga is kádgörbe alakú – kielégítő pontossággal képes előrejelzést adni
a meghibásodási ráta idősorának fordulópontjaira, ahogyan az a 2. ábrán is jól
látható. Ez menedzseri szempontból elsősorban azért jelentős, mert segítségével
a menedzsment pontosabban tervezheti a javítások elvégzéséhez szükséges erőfor-
rásokat (Chen et al., 2018). A kádgörbe első szakaszából a második szakaszba
való átmenet során ugyanis a felesleges erőforrások kerülhetőek el, míg ismerve,
hogy a meghibásodási ráta idősora mikor fordul a harmadik, növekvő szakaszá-
ba, a megnövekedett javítási igény kielégítéséhez szükséges többlet erőforrásokat
a menedzsment idejében tervezheti, illetve bocsáthatja rendelkezésre.

3. Hipotézis. A kvázi szigmoid függvényeken alapuló előrejelzési technika képes
a meghibásodási ráta idősorának végét előrejelezni, amelyre a hagyományos sta-
tisztikai módszerek nem képesek.

A tradicionális statisztikai módszerek másik lényeges hátránya, hogy nem ad-
nak előrejelzést arra az időpontra, amikor a meghibásodási ráta idősora várhatóan
véget ér. Ezzel szemben a kvázi szigmoid függvény segítségével nagy pontossággal
előrejelezhető, hogy mely időszakban ér véget a meghibásodási ráta idősora. A
tárgyalt módszer ezen előnye abból fakad, hogy az előrejelzésre használt függvé-
nyek maguk is egy korlátos intervallumon értelmezettek: a (7)-(9) egyenlet alapján
látható, hogy a modellezésre, majd ebből származtatva az előrejelzésre használt
függvény értelmezési tartománya a [0; te,l] intervallum, amely megegyezik a model-
lezni kívánt meghibásodási ráta idősor hosszával. Az ebből levezetett, előrejelzésre
használt p(x) függvény denormalizálása során az α paraméter felelős a függvény
vízszintes (x vagy t időtengely) tengely menti "nyújtásáért", azaz tulajdonképpen
e paraméter fogja meghatározni azt a [0;α] intervallumot, amelyen az előrejelzés-
re használt F (i) függvényt értelmezzük. A hibaráta előrejelzett értékei az F (i)
függvény azon értékei, amelyekre teljesül, hogy M ≤ i ≤ bαc. A tárgyalt módszer
e tulajdonsága lehetővé teszi, hogy a függvény értelmezési tartományának utol-
só értékét egyben az idősor utolsó értékének is megfeleltessük, így a módszer a
meghibásodási ráta idősor utolsó elemére is képes előrejelzést adni.

Tekintve, hogy menedzseri, illetve gazdasági szempontból, az erőforrások opti-
mális tervezéséhez mind a meghibásodási ráta idősor fordulópontjainak, mind az
idősor utolsó elemének előrejelzése kulcsfontosságú, megállapítható, hogy a java-
solt előrejelzési módszer lényeges gyakorlati előnyöket nyújt a hagyományos, sta-
tisztikai módszerekkel történő előrejelzéssel szemben. A 2. és 3. Hipotézisekben
megfogalmazott előnyöket demonstrálandó, a következő, 2. ábra a javasolt mód-
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szer, a mozgó átlagolás5, az exponenciális simítás elvén működő Holt-módszer, a
lineáris regresszió és az ARIMA módszerekkel adott, 50 hétre elvégzett előrejelzé-
seket szemlélteti, feltéve, hogy a meghibásodási ráta idősorának első 30, 80, illetve
130 eleme ismert. A 2. ábrát tanulmányozva megállapítható, hogy a hagyományos
előrejelzési módszerek jobbára csak abban az esetben adnak kielégítő előrejelzést,
ha mind az előrejelzéshez felhasznált adatok, mind az előrejelezni kívánt perió-
dus adatai a kádgörbe ugyanazon szakaszából származnak. A már tárgyalt, az
idősor fordulópontjainak előrejelzésére vonatkozó korlátozott képesség mellett ez
azért jelenthet gondot, mert e módszerek az előrejelzéshez csak az adott kádgörbe-
szegmens adatait veszik figyelembe, míg a vizsgált szakaszt megelőző szegmens
adatait – a pontosabb előrejelzés érdekében – gyakorta figyelmen kívül hagyják.
A javasolt módszerről megállapítható, hogy az a kádgörbe bármely szakaszában
használható előrejelzésre úgy, hogy valamennyi, már rendelkezésre álló adatot is
felhasznál.

A javasolt előrejelzési módszerről megállapítható, hogy az azzal végzett előre-
jelzés jár a legkisebb Átlagos Négyzetes Hibával, illetve Átlagos Abszolút Hibával.

Megjegyzendő, hogy az előrejelzések idejének meghatározásához a követőjel
számítása is támpontot adhat. A fenti adatsor esetén, az előrejelzések pontosságát
a követőjel alapján is értékelve, a javasolt módszerrel elvégezve az előrejelzést, a
termék 176 hetes életciklusa alatt csupán 3 alkalommal szükséges új előrejelzés
készítése.

A javasolt előrejelzési módszer legfontosabb előnyeit a következő Tézisben fog-
lalom össze:

2. Tézis. Kvázi szigmoid függvények és múltbeli empirikus meghibáso-
dási ráta idősorok segítségével felépíthető egy olyan előrejelzési mód-
szer, amely a jelenleg forgalomban lévő, azaz nem teljes meghibáso-
dási ráta idősorral rendelkező termékek meghibásodási ráta idősorá-
nak folytatását a hagyományos előrejelzési módszereknél pontosabban,
közép- és hosszútávon is képes előrejelezni. Ennek magyarázata az,
hogy a javasolt módszer, köszönhetően annak, hogy az előrejelzésre
használt függvény maga is kádgörbe alakú és egy korlátos tartomá-
nyon értelmezett, mind a meghibásodási ráta idősorának fordulópont-
jait, mind annak utolsó elemét képes előrejelezni, míg a hagyományos,
matematikai-statisztikai módszerek erre nem, vagy csak korlátozottan
képesek.
Kapcsolódó publikációk: S1, S2, S4, S6, S12.

5Tekintve, hogy a szakirodalom (Koltai, 2006) a mozgó átlagolást csak konstans idősorok
előrejelzésére javasolja, a mozgó átlagolással csak a kádgörbe második, közelítőleg konstans sza-
kaszában került elvégzésre az előrejelzés.
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4.2. Az Omega valószínűségi változó és annak alkalmazása
a megbízhatóságelméletben

Az elmúlt 60 évben a Weibull eloszlás a megbízhatóságelméletben az egyik
legszélesebb körben alkalmazott valószínűségeloszlássá vált annak köszönhetően,
hogy β alakparaméterének függvényében annak h(t) hibaráta függvénye a kádgör-
be alakú empirikus meghibásodási ráta idősor mindhárom szakaszát külön-külön
jól képes leírni (Rinne, 2008). E rugalmassága ellenére a Weibull-eloszlás azon-
ban nem paraméterezhető úgy, hogy a h(t) hibaráta függvénye a kádgörbe egészét
egyszerre leírja. Ezt kiküszöbölendő számos szerző módosította úgy a Weibull-
eloszlást, hogy azt új paraméterekkel kiegészítve olyan h(t) hibaráta függvényeket
kaphassanak, amelyek a paraméterek megfelelő megválasztása esetén kádgörbe
alakot ölthetnek. Az ilyen valószínűségi változókról Almalki és Nadarajah (2014)
munkája ad jó áttekintést.

A 3. Fejezetben, a 2. Definícióban bemutatott Omega függvény segítségével
definiálható az Omega valószínűségi változó, amely eloszlásfüggvénye az alábbi
alakba írható:

7. Definíció. Az α, β és d paraméterekkel adott Omega valószínűségi változó
F

(α,β)
d (x) eloszlásfüggvénye a következő:

F
(α,β)
d (x) =


0, ha x ≤ 0
1− ω(−α,β)

d (x), ha 0 < x < d

1, ha d ≤ x,

(11)

ahol

ω
(−α,β)
d (x) =

(
dβ + xβ

dβ − xβ

)−αdβ
2

(12)

és α, β, d ∈ R, 0 < β, d, x ∈ (0, d).

Az Omega valószínűségi változó fontos tulajdonsága, hogy bizonyos paramé-
terértékek mellett, mind az exponenciális, mind a Weibull eloszlást jól képes kö-
zelíteni. Az Omega-eloszlásnak e tulajdonsága teszi lehetővé annak megbízható-
ságelméleti vizsgálatokhoz történő alkalmazását.

1. Lemma. Minden x ∈ R és 0 < α, β esetén, ha d→∞, akkor

f
(α,β)
d (x)→ f (α,β)(x), (13)

ahol f (α,β)
d (x) az Omega, míg f (α,β)(x) a Weibull eloszlás sűrűségfüggvénye.

Az 1. Lemma és az Omega eloszlásfüggvény (11) egyenletben bemutatott for-
mája alapján bizonyítható a következő tétel is:
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1. Tétel. Minden x ∈ (0, d), 0 < α, β, d esetén, ha a ξ valószínűségi változó α, β, d
paraméterű Omega-eloszlást, míg az η valószínűségi változó egy α, β paraméterű
Weibull eloszlást követ, akkor:

lim
d→∞

P (ξ < x) = P (η < x). (14)

A 1. Tétel fontos gyakorlati következménye, hogy egy 0 < α, β paraméterű,
Weibull eloszlású valószínűségi változó jól közelíthető egy 0 < α, β, d paraméterű
Omega eloszlással, amennyiben x� d. Ez arra is lehetőséget ad, hogy az Omega-
eloszlás aszimptotikus várható értékét, móduszát, mediánját, varianciáját, n-edik
momentumát, továbbá alakmutatóit (ferdeség, csúcsosság) definiáljuk segítségével.

Tekintve az Omega és a Weibull eloszlások közötti, az 1. Tételben bemutatott
kapcsolatot, a következő hipotézis fogalmazható meg:

4. Hipotézis. Az Omega valószínűségeloszlás hibaráta függvénye alkalmazható a
kádgörbe alakú empirikus meghibásodási ráta mindhárom szakaszának modellezé-
sére, ha annak d paramétere kellően nagy.

Jelölje a τ valószínűségi változó egy termék első meghibásodásáig eltelt időt.
Ebben az esetben a τ valószínűségi változó h(α,β)

d (t) hibaráta függvénye, amelyet a
továbbiakban Omega hibaráta függvénynek nevezünk, a következő alakba írható:

h
(α,β)
d (t) = f

(α,β)
d (t)

1− F (α,β)
d (t)

=
αβtβ−1 d2β

d2β−t2βω
(−α,β)
d (t)

ω
(−α,β)
d (t)

= αβtβ−1 d2β

d2β − t2β
, (15)

ahol 0 < α, β, d.
A (15) egyenlet alapján látható, hogy az Omega eloszlás hibaráta függvénye

tekinthető úgy, mint a Weibull eloszlás h(α,β)(t) = αβtβ−1 hibaráta függvényének
és az annak korrigálására szolgáló g(β)

d (t) = d2β

d2β−t2β függvénynek a szorzata. Az
Omega hibaráta függvény fenti tulajdonsága teszi lehetővé, hogy azt megbízható-
sági vizsgálatokban alkalmazzuk, ahogy a következő Lemma állítja:

2. Lemma. Tetszőleges t ∈ (0, d) esetén, ha d → ∞, akkor h(α,β)
d (t) → h(α,β)(t),

ahol 0 < α, 0 < β, 0 < d.

A 2. Lemma alapján bizonyítható, hogy az Omega hibaráta függvény úgyanúgy
használható a kádgörbe alakú empirikus meghibásodási ráta idősor egyes szaka-
szainak modellezésére, mint a Weibull eloszlás hibaráta függvénye. Az Omega
hibaráta függvény tulajdonságait elemezve az is megállapítható, hogy 0 < β < 1
paraméterértékek mellett, az Omega hibaráta függvény kádgörbe alakot vesz fel,
így az alkalmas lehet kádgörbe alakú empirikus meghibásodási ráta idősorok egé-
szének leírására.

5. Hipotézis. Ha 0 < β < 1, akkor az Omega hibaráta függvény kádgörbe alakot
ölt, így az alkalmas kádgörbe alakú empirikus meghibásodási ráta idősorok egészé-
nek modellezésére.
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A következő, 3. Lemma bizonyításával belátható, hogy 0 < β < 1 paraméter-
érték mellett, a h(α,β)

d (t) Omega hibaráta függvény kádgörbe alakot mutat a (0, d)
intervallumon.

3. Lemma. Ha 0 < β < 1, akkor a h(α,β)
d (t) függvény a (0, d) intervallum minden

pontjában konvex és a h(α,β)
d (t) függvénynek a

t0 = d

(
1− β
1 + β

) 1
2β

(16)

pontban minimuma van.

Az Omega eloszlás megbízhatóságelméletben való alkalmazhatóságának de-
monstrálására egy elektronikai termék empirikus meghibásodási ráta idősora ke-
rült leírásra az Omega eloszlás, illetve az Almalki és Nadarajah (2014) cikkében
bemutatott, a Weibull eloszlás módosításával kapott 3 paraméteres eloszlások se-
gítségével6. Az eloszlások paramétereinek meghatározása az Omega eloszlás (11)
egyenletben bemutatott, illetve az Almalki és Nadarajah (2014) cikkében hivat-
kozott F (i) elméleti eloszlásfüggvényeknek az F̂ (i) tapasztalati eloszlásfüggvényre
illesztésével történt, a GLOBAL módszerrel (Csendes, 1988; Csendes et al., 2008)
minimalizálva a

n∑
i=1

(
F (i)− F̂ (i)

)2
→ min (17)

négyzetes eltérést az (illesztett) elméleti és a tapasztalati eloszlásfüggvények kö-
zött. Az illeszkedés jóságának értékelésére használt Átlagos Négyzetes Hiba (ÁNH)
és Átlagos Abszolút Relatív Hiba (ÁARH) értékek, illetve a Kolmogorov-Smirnov
illeszkedésvizsgálat során tesztstatisztikaként használt Dmax eltérések7 az elméleti
és a tapasztalati eloszlásfüggvények között a 1. táblázatban kerültek összefogla-
lásra.

1. táblázat. A vizsgált valószínűségi változók elméleti eloszlásfüggvényének
illeszkedésének jóságát mérő Átlagos Négyzetes Hiba és Átlagos Abszolút Relatív

Hiba, illetve a Kolmogorov-Smirnov tesztstatisztika értékei

Eloszlás ÁNH ÁARH [%] Dmax

Omega 3,22703e-05 0,621 0,01295
MW 3,86417e-05 0,812 0,01211
EW 4,78888e-05 0,989 0,01061
GWF 3,34385e-05 0,754 0,01263
GPW 4,50262e-05 0,954 0,01094
MWEX 4,45713e-05 0,921 0,01048
ODDW 4,57777e-05 0,843 0,01174
RNMW 1,25777e-04 1,73 0,02074

6MW: Modified Weibull Distribution; EW: Exponentiated Weibull Distribution; GWF: Gene-
ralized Weibull Distribution; GPW: Generalized Power Weibull Distribution; MWEX: Modified
Weibull Extension; ODDW: Odd Weibull Distribution; RNMW: Reduced New Modified Weibull
Distribution.

7α = 5% szignifikancia szinten a kritikus érték Dkrit = 0, 01329.
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Az 1. táblázat alapján megállapítható, hogy az Omega eloszlás képes a legki-
sebb Átlagos Négyzetes Hibával, illetve Átlagos Abszolút Relatív hibával leírni az
empirikus adatsort. Okorie és Nadarajah (2019) szintén tanulmányozta az Omega
eloszlást és a Weibull eloszlás háromparaméteres módosításait, megállapítva, hogy
az illeszkedésvizsgálatok alapján az általuk vizsgált adatsor esetében is az Omega
eloszlás mutatja a legjobb illeszkedést.

Az elméleti eloszlásfüggvény illesztése során azonosított paraméterek segítségé-
vel (lásd a (17) egyenletet) ezután valamennyi vizsgált valószínűségi változó h(t)
hibaráta függvénye is elkészítésre került, amelyeket, illetve a vizsgált empirikus
meghibásodási ráta idősor adatokat a 3. ábra szemléltet.

A 3. ábra alapján megállapítható, hogy az Omega hibaráta függvény jól ké-
pes követni a szóban forgó empirikus meghibásodási ráta adatsor alakulását, míg
a vizsgált eloszlások többségének hibaráta függvénye nem, vagy csak túlságosan
későn fordul a kádgörbe harmadik szakaszába.

A korábbi eredményeket összefoglalva, az Omega valószínűségi változó meg-
bízhatóságelméletben való alkalmazhatóságáról a következő Tézis fogalmazható
meg:

3. Tézis. Paraméterei megfelelő megválasztásával az Omega hibaráta
függvény a termék első meghibásodásáig eltelt időt leíró τ valószínű-
ségi változót nem csak a kádgörbe minden egyes szakaszában, külön-
külön képes modellezni, hanem a kádgörbe egészét egyben is képes
leírni. Tekintve, hogy a Weibull-eloszlás hibaráta függvénye széles-
körűen alkalmazott a kádgörbe egyes szakaszainak modellezésére és a
h

(α,β)
d (t) Omega hibaráta függvény minden t ∈ (0, d)-re, d → ∞ esetén

tart a Weibull eloszlás hibaráta függvényhez, az Omega hibaráta függ-
vény szintén alkalmazható a kádgörbe egyes szakaszaiban az empirikus
meghibásodási ráta modellezésére. Az is bizonyítható, hogy 0 < β < 1
paraméterértékek esetén a h(α,β)

d (t) Omega hibaráta függvény kádgörbe
alakot ölt, így az jól alkalmazható kádgörbe-jellegű empirikus meghi-
básodási ráta idősorok egészének modellezésére.
Kapcsolódó publikáció: S10.

25



Árva Gábor – Tézisfüzet

3.ábra.
Az

em
pirikus

m
eghibásodásiráta

idősor
és

a
vizsgáltvalószínűségiváltozók

hibaráta
függvényei

26



Lágy számítási módszerek alkalmazása a menedzsmentben

4.3. Általános modell a meghibásodási ráta idősor előrejel-
zésére

6. Hipotézis. A 2. Tézisben bemutatott előrejelzési módszerben a kvázi szigmoid
függvényekből épített hibaráta függvény bármilyen kádgörbe alakot öltő és korlátos
tartományon értelmezett függvénnyel helyettesíthető úgy, hogy a 2. és 3. Hipoté-
zisben foglalt előnyös tulajdonságok továbbra is fennálljanak. Azaz, az előrejelzést
kádgörbe alakú, korlátos tartományon értelmezett függvényekkel végezve, a java-
solt előrejelzési módszer alkalmas mind a kádgörbe fordulópontjainak, mind annak
utolsó elemének előrejelzésére.

A 2. Tézisben bemutatott előrejelzési technika lényege, hogy a múltbeli em-
pirikus meghibásodási ráta adatsorokat valamilyen függvénnyel modellezi, majd
ezen függvények klaszterezésével jut el a klaszterspecifikus meghibásodási ráta mo-
dellekhez, amelyeket az előrejelezni kívánt termék empirikus meghibásodási ráta
idősorához szükséges illeszteni. Az empirikus meghibásodási ráta idősorának mo-
dellezésére ugyanakkor nem csak a kvázi szigmoid függvények, hanem bármilyen,
kádgörbe alakot felvevő függvény, beleértve a korábban bemutatott Omega való-
színűségi változó hibaráta függvényét is, használható. Ezen eljárás előnye, hogy
a meghibásodási ráta előrejelzésére egy valószínűségelméleti megközelítést kínál,
hátránya ugyanakkor, hogy a modellezésre használt függvények csak az adott el-
oszlással leírható hibaráta függvények modellezésére használhatóak, azaz alkal-
mazhatóságuk korlátozott.

A Generalized Weibull Distribution-t (a továbbiakban GWF) elsőként Mud-
hollkar és Kollia (1994) mutatta be, majd Mudhollkar et al. (1996) elemezte
tovább.

A GWF eloszlás hibaráta függvénye a következő alakban is felírható:

h(t) = θ

λt
·
(
t

d

)θ
· 1

1−
(
t
d

)θ , (18)

ahol a függvény értelmezési tartománya a t ∈ (0, d) intervallum. Bizonyítható,
hogy a (18) függvénynek globális minimumhelye van a t0 = d · θ

√
1− θ helyen. A

(18) függvény a 2. Tézisben bemutatott kvázi szigmoid függvényekhez hasonlóan
alkalmas az empirikus meghibásodási ráta modellezésére és előrejelzésére is.

Tekintve, hogy a (18) függvény paraméterei nem bírnak a kádgörbe alakjá-
val kapcsolatos közvetlen geometriai jelentéssel, a hibaráta függvény paraméterei
közvetlenül nem standardizálhatók. Ehelyett a (18) függvény illesztése előtt az
empirikus meghibásodási ráta idősorokon hajtandó végre a min-max standardi-
zálás az empirikus idősor adatok legnagyobb és legkisebb értéke segítségével. A
standardizált meghibásodási ráta idősorokra elvégezve a (18) függvény illesztését,
majd az illesztett függvények paramétereit klaszterezve megkaphatóak a klaszter-
specifikus meghibásodási ráta idősor modellek. Ezek a 2. Tézisben bemutatott
módon illesztendők az előrejelezni kívánt meghibásodási ráta idősorra. A klaszter-
specifikus meghibásodási ráta idősor modellek denormalizálása során nyert 0 ≤ αr,
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0 ≤ βr, M ≤ yr paraméterek és az illeszkedés jóságát mérő wr súlyok segítségé-
vel ezután előállítható az előrejelzéshez használt függvény, illetve az az αr, βr, γr
paraméterek súlyozása segítségével denormalizálható is.

Tekintve, hogy az előrejelzésre használt függvény maga is kádgörbe alakú, il-
letve egy korlátos tartományon értelmezett, így a 2. és 3. Hipotézisben megfo-
galmazott állítások továbbra is fennállnak, azaz, a (18) függvény segítségével is
előrejelezhetők a kádgörbe fordulópontjai, illetve becsülhető az az időszak, amikor
a meghibásodási ráta idősora véget ér.

A megfogalmazott hipotézis helyességét alátámasztandó, a 4. ábra a GWF (18)
hibaráta függvénye segítségével, illetve a hagyományos, statisztikai módszerekkel
elvégzett előrejelzés eredményeit szemlélteti. Az ábra alapján látható, hogy a (18)
függvény is jól követi az empirikus meghibásodási ráta idősor kádgörbe alakját és
nagy pontossággal előrejelzi azt az időszakot is, amikor az empirikus meghibáso-
dási ráta idősora véget ér. Ahogyan az ábrán látható, a hagyományos, statisztikai
módszerek ugyanakkor nem képesek a meghibásodási ráta idősor alakulását jól
követni. Megjegyzendő, hogy a bemutatott eljárás bármilyen, kádgörbe alakú hi-
baráta függvény segítségével elvégezhető, így az előző, 3. Tézisben bemutatott
Omega valószínűségi változó hibaráta függvénye is alkalmas lehet az előrejelzésre.
A javasolt előrejelzési modell előnyei a következőképpen foglalhatóak össze:

4. Tézis. A 2. Tézisben bemutatott, a meghibásodási ráta idősor elő-
rejelzésére használt módszer bármely más, kádgörbe alakú és korlátos
intervallumon értelmezett függvény segítségével – csekély módosítások
után – használható a meghibásodási ráta idősor előrejelzésére. Ez le-
hetővé teszi a meghibásodási ráta idősor előrejelzését nem csak idősor-
közelítő, hanem valószínűségelméleti módszerekkel is.
Kapcsolódó publikációk: S8, S12.

A 2. és a 4. Tézis eredményei, valamint a javasolt módszerek gyakorlati alkal-
mazhatósága a következőképpen foglalhatóak össze:

- A kádgörbe alakot öltő, korlátos tartományon értelmezett függvényekkel
végzett előrejelzések előnye, hogy a hagyományos, statisztikai módszerek-
kel szemben képesek előrejelezni a kádgörbe fordulópontjait, illetve azt az
időszakot, amikor a vizsgált idősor véget ér. Azaz, a javasolt módszer a kád-
görbe több szakaszát is képes egyidejűleg előrejelezni, és alkalmazhatósága
nem függ attól sem, hogy az előrejelzés időpontjában éppen a kádgörbe mely
szakaszában van a meghibásodási ráta idősora.

- Menedzseri szempontból a meghibásodási ráta idősor folytatásának előrejel-
zése támpontot ad a termékek javításához szükséges erőforrások tervezéséhez
(Koltai, 2006; Chen et al., 2018). Ezen túl, a hibaráta jövőbeli alakulásának
ismerete azért is fontos, mert az képezi alapját egy hatékony, megelőző jel-
legű karbantartási stratégia kidolgozásának is (Gaál, Kovács, 1994; Bognár,
2019).

28



Lágy számítási módszerek alkalmazása a menedzsmentben

4.
áb
ra
.
A

G
W
F
el
os
zlá

s
h

(t
)
fü
gg
vé
ny

év
el
,a

H
ol
t-m

ód
sz
er
re
l,
lin

eá
ri
s
re
gr
es
sz
ió
va
lé

s
az

A
R
IM

A
m
ód
sz
er
re
l,
ill
et
ve

a
ká
dg
ör
be

m
ás
od
ik

sz
ak
as
zá
ba
n
a
m
oz
gó

át
la
go
lá
ss
al

vé
gz
et
te

lő
re
je
lzé

s

29



Árva Gábor – Tézisfüzet

4.4. Szigmoid függvények alkalmazása a vevői elégedettség-
mérésben

A vevői elégedettség elérése a korszerű minőségmenedzsment rendszerek egyik
legfontosabb célja, ugyanakkor a vevői visszajelzések gyűjtésére használt tradicio-
nális Likert skála sok esetben nem képes a vevői értékítélet maradéktalan reprezen-
tálására. A következő, 5. Tézishez kapcsolódó kutatások során bemutatásra kerül
a kvázi fuzzy számok szigmoid függvényekből való előállítása, majd a 6. Tézis-
hez kapcsolódóan ezek alkalmazása a felsőoktatás minőségértékelésének példáján.
Dolgozatom utolsó, 7. Téziséhez kapcsolódó vizsgálódásaim során egy olyan fuzzy
értékelőskála került kidolgozásra, amely a vevői elégedettséget reprezentáló nyelvi
változó értékeit fuzzy halmazoknak tekintve képes a szervezeti teljesítmény és az
azzal való vevői elégedettség egyidejű mérésére. A bemutatott módszer fő előnye,
hogy képes a "puha" tényezők értékelése során óhatatlanul fellépő szubjektivitás,
az értékelői oldalon jelentkező bizonytalanság, illetve a teljesítmény időbeli inga-
dozásának kezelésére. Tekintve, hogy az értékelést egyetlen értékre szűkítő hagyo-
mányos Likert skálán ezen információk elvesznek, a javasolt módszer lényegesen
több információ kódolására alkalmas, mint a tradicionális Likert skála, így az azt
alkalmazó vállalkozások menedzserei számára is pontosabb visszajelzést nyújt a
vevői értékítéletről, ezáltal elősegítve a szervezet erősségeinek és gyengeségeinek
azonosítását.

4.4.1. Kvázi fuzzy számok előállítása szigmoid függvényekből

A hagyományos, Likert skálás értékelés hátrányait kiküszöbölendő, a szakiro-
dalom számos, fuzzy számokra (Dubois, Prade, 1987) épülő módszert tárgyal a ve-
vői elégedettség mérésére, illetve elemzésére. Stefano és szerzőtársai (2015) például
szállodák esetén vizsgálják a vevői elégedettség fuzzy számokra alapuló értékelését,
míg Tsaur et al. (2002) légitársaságok szolgáltatásainak értékelésére használja a
módszert. Sok esetben ugyanakkor a módszerek alkalmazását hátráltatja, hogy a
kapott adatok statisztikailag nehézkesen kezelhetőek (Frühwirth-Schnatter, 1992).

Egy csökkenő és egy növekvő szigmoid tagsági függvény Dombi-féle metszetét
(Dombi, 2008) képezve azonban előállítható egy olyan kvázi fuzzy szám, amely
a két leggyakrabban alkalmazott egyenes és Gauss tagsági függvények előnyeit
egyesíti: a függvény meredeksége nem állandó, így jobban reprezentálja az emberi
gondolkodást, ugyanakkor matematikailag egyszerűen kezelhető.

7. Hipotézis. Két szigmoid tagsági függvény Dombi-féle metszete segítségével elő-
állítható egy, a hagyományos Likert skála értékeit helyettesítő kvázi fuzzy vagy
Pliant szám.

Tegyük fel, hogy a (4) egyenlet szerint megadva a µAl(x) tagsági függvény egy
növekvő, míg a µAr(x) tagsági függvény egy csökkenő szigmoid függvény. Az α = 1
érték mellett elvégezve a Dombi-féle metszetképzést e két függvényre, a következő
eredmény adódik (Dombi, 2008):

µAl(x) ∗(D) µAr(x) = 1
1 + e−λl(x−al) + e−λr(x−ar) (19)
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ahol 0 < λl és al a növekvő, µAl(x) tagsági függvénnyel adott, míg λr < 0 és
ar a µAr(x) tagsági függvénnyel adott csökkenő szigmoid függvény paraméterei
(4) alapján. Tekintve, hogy a szigmoid függvény mind a 0, mind az 1 értéket
csak határértékben veszi fel, gyakorlati megfontolásokból érdemes két olyan pon-
tot választani, ahol a függvényérték zérushoz, illetve egyhez közeli. Legyen ε egy
tetszőlegesen kicsi pozitív szám, továbbá yo = ε és y1 = 1 − ε. Feltéve, hogy a
vizsgált szigmoid függvény az x0 helyen éppen az y0, míg az x1 helyen az y1 ér-
téket veszi fel, a két szigmoid függvény Dombi-féle metszeteként előállított Pliant
szám a fuzzy számok egy közelítéseként, egy kvázi fuzzy számként is felfogható.
E "körülbelül x" értéket reprezentáló kvázi fuzzy szám alkalmas a Likert skála
egyes értékeit reprezentálni. A kapott Pliant számot azért szükséges kvázi fuzzy
számnak tekinteni, mert tagsági függvénye az 1 értéket csak határértékben veszi
fel, illetve tartóhalmaza sem korlátos, így a fuzzy számokkal szemben támasz-
tott követelményeket (Bede, 2013) nem teljesíti. Bizonyítható azonban, hogy a
Pliant számok gyakorlati alkalmazása során ezek a tulajdonságok nem okoznak
problémát.

8. Hipotézis. A szigmoid tagsági függvények Dombi-féle metszeteként előállított
Pliant, vagy kvázi fuzzy számok alapvető, leíró statisztikai elemzése egyszerűen
elvégezhető.

Az előzőekben bemutatott, két szigmoid függvény Dombi-féle metszeteként
előállított Pliant számok vagy kvázi fuzzy számok alapvető, leíró statisztikai elem-
zése Dombi Pliant Aritmetrikájára (Dombi, 2009) alapozható, amely segítségével
a szigmoid tagsági függvénnyel megadott fuzzy számok átlagolása egyszerűen – a
paraméterek egyszerű számtani, illetve harmonikus átlagának meghatározásával
– megvalósítható. A bemutatott, szigmoid függvényekből épített fuzzy számok
gyakorlati alkalmazását jelentősen megkönnyíti a következő tétel.

2. Tétel. Legyen l,m, r három "éles" érték, amelyekre teljesül, hogy l < m < r.
Ha tetszőleges ε ∈ (0; 0, 5) esetén a λl, al és a λr, ar paramétereket úgy választjuk
meg, hogy

al = l +m

2 , (20)

λl = 2
m− l

ln
(1− ε

ε

)
, (21)

illetve

ar = r +m

2 , (22)

λr = 2
m− r

ln
(1− ε

ε

)
, (23)

akkor a σ(λl)
al

(x) függvény az l helyen ε, illetve az m helyen 1−ε értéket, a σ(λr)
ar (x)

függvény pedig az m helyen 1− ε, míg az r helyen ε értéket vesz fel.

31



Árva Gábor – Tézisfüzet

A 2. Tétel alapján a javasolt fuzzy Likert skála értékeit reprezentáló "körülbelül
x" Pliant-, vagy kvázi fuzzy szám előállítása a következőképpen történik:

- A válaszadó a skálán megadja az l,m, r "éles" értékeket, amelyek jelentése
rendre a következő:

– l reprezentálja azt a teljesítményértéket, amelynél rosszabbal biztosan
nem jellemezné a válaszadó a teljesítményt;

– A válaszadó értékítéletét leginkább kifejező értéket az m érték repre-
zentálja, azaz ezen érték mutatja, hogy általánosságban hogyan ítéli
meg a válaszadó a teljesítményt;

– Míg azt az értéket, amelynél jobbat biztosan nem adna a válaszadó a
vizsgált teljesítmény értékelése során, az r érték testesíti meg;

- A 2. Tételben foglaltak szerint, a fuzzy számot alkotó két szigmoid függvény
paraméterei meghatározhatóak: az l és azm pont alapján a baloldali, növek-
vő szigmoid függvény al és λl paramétere, míg az m és az r pont ismeretében
a jobboldali, csökkenő szigmoid függvény ar és λr paramétere egyértelműen
meghatározható;

- Majd a két szigmoid függvény a Dombi-féle metszet operátorral összekap-
csolható, a (19) egyenlet szerint;

- Az átlagos értékelést megtestesítő szigmoid függvény paraméterei meghatá-
rozhatóak a következők szerint: a = ∑n

i=1
1
n
ai, illetve 1

λ
= ∑n

i=1
1
n

1
λi
.

Tekintve, hogy a válaszadónak a kérdőíven csupán három, a teljesítményt rep-
rezentáló értéket kell megadnia – szemben a hagyományos Likert skálán válasz-
tandó egyetlen értékkel –, az is megállapítható, hogy a javasolt Pliant számok
alkalmazása a megkérdezettek szempontjából egyszerűen megvalósítható.

A következő, 5. Tézis a kvázi fuzzy számok vagy Pliant számok szigmoid
függvényekből való előállíthatóságát mondja ki.

5. Tézis. Két, egy növekvő és egy csökkenő szigmoid tagsági függvény
Dombi-féle metszetét képezve, előállítható egy olyan kvázi fuzzy szám,
amelynek segítségével gyűjtött adatok alapvető, leíró statisztikai elem-
zése, például a számtani átlag meghatározása egyszerűen elvégezhető.
Az így előállított kvázi fuzzy szám vagy Pliant szám alkalmas a ha-
gyományos Likert skála értékeit helyettesíteni.
Kapcsolódó publikációk: S5, S7, S9, S13, S14.
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4.4.2. Kvázi fuzzy számok alkalmazása az oktatásminőség értékelésére

Az oktatásminőség értékelésére számos módszer került kidolgozásra, amelyek
nagy többsége a hagyományos, öt vagy hét pontos Likert skálát alkalmazza az
oktatás minőségének mérésére: ilyen például a HEdPERF (Abdullah, 2005), a
Kincsesné és szerzőtársai (2015) által javasolt COURSEQUAL vagy a TEdPERF
(Rodríguez-González, Segarra, 2016) modellek. Kérdőívekben, felmérésekben sze-
replő szempontok Likert skálán alapuló értékelése ugyanakkor összetett feladat, hi-
szen egyetlen értékelés során az értékelők több döntést hoznak – bizonytalansággal
terhelt helyzetben (Lubiano et al., 2016). A vizsgált szempont szerinti értékelés
során az értékelőnek viszonylag kevés érték közül kell választania, amely egyúttal
azt is jelenti, hogy a pontos, precíz értékeléshez kapcsolódó szóródás, diverzitás
és szubjektivitás elvész. Tóth et al. (2017b) rámutatott arra is, hogy a hallgatói
értékítéletben szignifikáns különbségek vannak a félév során, amelyet a hagyomá-
nyos Likert skála nem képes kezelni, illetve megjeleníteni. A teljesítmény időbeli
ingadozása általános jelenség minden olyan szolgáltatás esetén, amelyeknél a ve-
vői elégedettség mérése egy-egy hosszabb időszak eredményeire vonatkozik, vagy,
amikor az értékelési dimenzió több, esetleg egymásnak ellentmondóan értékelt as-
pektust fed le (Hudák, 2018). A Likert skála azonban ezeket a teljesítménybeli
ingadozásokat nem képes megjeleníteni, így az erről szóló információ elvész.

Az ilyen típusú értékelések másik hátránya abból eredeztethető, hogy ha az
értékek kódolása a relatív helyzetük alapján valósul meg összhangban az adott
rangsorral, sorrenddel, akkor az egyes kódok közötti különbségek – a sorrendi
skála tulajdonságainak megfelelően – nem értelmezhetők az értékek közötti kü-
lönbségként. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy csak a sorrendi skála tulajdonságait
figyelembe vevő statisztikai számítások és következtetések alkalmazhatók az így
kapott eredményeken, azaz, az alkalmazott módszerek köre meglehetősen korlá-
tozott (Wu, 2007), aminek következménye, hogy az értékelés során releváns in-
formációk veszhetnek el (Lubiano et al., 2016). Az egy "éles" értékre szűkített
hagyományos értékelések ugyanakkor számos esetben indokolatlanul felnagyítják
a különbséget bizonyos értékelési szempontok, dimenziók között.

9. Hipotézis. A kvázi fuzzy szám alapú oktatásminőség-értékelés alkalmas arra,
hogy az értékelő szubjektivitását, bizonytalanságát, illetve a teljesítmény időbeli
ingadozását kezelje.

Tegyük fel, hogy rendelkezésre állnak az előbbi, 5. Tézisben megfogalmazott
módon előállított kvázi fuzzy számok, amelyek valamilyen értékelő (legyen az az
előadáson résztvevő hallgató, vagy az oktatást az OOV keretén belül értékelő ok-
tató) véleményét reprezentálják az oktatási teljesítmény valamely aspektusában.
Az értékelésre javasolt módszer előnye, hogy nem szűkíti a válaszadó értékítéle-
tét egyetlen értékre. A Pliant szám l és r értékeinek adekvát megválasztásával
az értékelő kifejezheti bizonytalanságát, a szubjektivitást, illetve a teljesítmény
időbeli ingadozását egyaránt. Minél nagyobb az értékelő bizonytalansága vagy a
teljesítmény időbeli ingadozása, annál inkább "elnyúlik" a Pliant szám, azaz, annál
nagyobb a különbség a fuzzy számok l és m, illetve m és r értékei között, ahogyan
az a 5. ábrán is látható. A javasolt módszer ezen előnye az oktatásminőség mind
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oktatói, mind hallgatói oldalról való értékelését elősegíti, hiszen a tradicionális
értékelési módszereknél több információ kódolható a válaszokban.

Az Oktatás Oktatói Véleményezése során (lásd a 3.1. fejezetet), az első fél-
év tapasztalati alapján megállapítható volt, hogy a hagyományos, Likert skálás
értékelést az alábbi tényezők nehezítik:

- Az értékelők bizonytalansága, amely abból eredeztethető, hogy az objekti-
vitás biztosítása érdekében, illetve a jó gyakorlatok Karon belüli elterjesz-
tésének elősegítésére, az értékelő oktatók más Tanszékekről érkeztek, emiatt
ugyanakkor a esetenként az oktatók nem voltak jártasak az értékelt előadó
szakterületén;

- Egyes értékelt oktatók teljesítménye az előadások, illetve a félév során jelen-
tős ingadozásokat mutat;

- A hagyományos Likert skála nem elég kifejező ahhoz, hogy az értékelt ok-
tatók teljesítménye közötti különbségeket kimutassa, így ezen a skálán az
oktatók teljesítményei összemosódnak.

Megállapítható, hogy e problémák jól egybecsengnek azon kritikákkal, amelye-
ket a szakirodalom a hagyományos, Likert skálás értékelés hátrányainak tulajdonít,
illetve, amelyek kezelésére a fuzzy logika alkalmazása adekvát megoldást nyújthat.

A következő, 5. ábra 5, az OOV keretében értékelt oktató átlagos teljesítmé-
nyét szimbolizálja, a javasolt módszer előnyeit demonstrálandó. Az ábrán látható,
hogy a 2. és az 5., illetve a 3. és a 4. oktató esetében a fuzzy számok m értéke,
amely a válaszadó véleményét leginkább kifejező érték, közel azonos: 4,518, illetve
4,333. Ugyanakkor az is látható, hogy az 2. oktató teljesítményében jóval nagyobb
az ingadozás, mint az 5. oktató esetében, amely – az értékelők szöveges visszajel-
zései alapján tudható – az oktató teljesítményének időbeli ingadozására vezethető
vissza. Ezen felül, a 2. oktató egy olyan tárgy előadója, amelynek megértésé-
hez szükséges szakmai kompetenciákkal az értékelők egy része nem rendelkezik,
amely így az értékelők bizonytalanságához vezet. A hagyományos Likert skálán
ugyanakkor az értékelőnek csak a véleményét leginkább kifejező érték megadására
van lehetősége; ez éppen a kvázi fuzzy szám m értéke. Ennek eredményeképpen
a hagyományos Likert skálán vizsgálva a két oktató teljesítményét, a teljesítmény
ingadozásából származó különbség elvész, hiszen a Likert skálán adott egyetlen
teljesítményérték nem különbözik szignifikánsan ezen két oktató esetén.
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Az Oktatás Oktatói Véleményezése során gyűjtött pozitív tapasztalatok alap-
ján, a Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék a konzulensek hallgatói
értékelésére használt kérdőívet (Surman, Tóth, 2019) szintén kiegészítette egy
fuzzy logikájú értékeléssel. A következő, 6. ábra azon három dimenzióban adott
értékeléseket szemlélteti, amely dimenzióban a hagyományos értékelések alapján
szignifikáns különbség mutatkozott az egyes projektfeladat-szintek – az alapsza-
kos Projektfeladat I., II,. III., illetve a mesterszakos Projektfeladat I. kurzusok
– között. A 6. ábra alapján megállapítható, hogy a kvázi fuzzy számok l és r
értékei közötti távolság csökken, ahogy a hallgatók egyre későbbi projektfeladat-
szinteket teljesítenek, azaz, a tapasztalat függvényében csökken a hallgatók által
érzékelt bizonytalanság. Az ábra alapján az is megállapítható, hogy a kvázi fuzzy
számok l és m értékei közötti különbség általában lényegesen nagyobb, mint az
m és az r érték közötti távolság. Ez arra enged következtetni, hogy a hallgatók
gyakrabban érzékelik azt, hogy ha a konzulens teljesítménye elmarad az elvárások-
tól. Ugyanakkor az ábráról az is leolvasható, hogy az az érték, amely legjobban
kifejezi a Hallgatók értékítéletét (ahol a fuzzy szám tagsági függvénye egyhez kö-
zeli) sokkal inkább egy intervallum, mintsem egyetlen érték. Ez azt jelenti, hogy a
hallgatók nem tudják a konzulens féléves teljesítményére vonatkozó értékítéletüket
egy értékre szűkíteni, ahogy a Likert skálás értékeléskor szükséges. Az értékítélet
bizonytalansága ugyanakkor arra vezet, hogy attól függően, hogy a véleményét
kifejező érték közül épp melyiket választja a válaszadó, – a véleményét leginkább
kifejező értéket, vagy a legjobb, illetve legrosszabb lehetséges értéket, amelyek
közötti választás a válaszadó attitűdjétől is függ – a teljesítmény és az elvárások
közötti különbség a valósnál nagyobb is lehet.

Összességében megállapítható tehát, hogy a Pliant számokon alapuló minő-
ségértékelés lényegesen több információt tartalmaz, mind az értékelést egyetlen
konkrét értékre redukáló, így az információkat esetenként eltorzító Likert skála
alkalmazása.

6. Tézis. Az 5. Tézis alapján, a szigmoid tagsági függvényekből elő-
állított Pliant szám vagy kvázi fuzzy szám alkalmas arra, hogy az
oktatásminőség értékelése során felmerülő problémákat, mint az érté-
kelő szubjektivitása, az értékelésben fellépő bizonytalanság és a telje-
sítmény időbeli ingadozása, kezelje. Ehhez a kvázi fuzzy vagy Pliant
szám l és r értékeit úgy kell megválasztani, hogy az az észlelt bizony-
talansággal, szubjektivitással, vagy a teljesítmény időbeli ingadozásá-
val összhangban legyen. Ezáltal a Pliant szám alapú oktatásminőség-
értékelés a hagyományos Likert skálás értékelésnél több információt
nyújt az azt alkalmazó felsőoktatási intézmények számára.
Kapcsolódó publikációk: S3, S5, S7, S9, S13, S14.
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4.4.3. Fuzzy Likert skála alapú oktatásminőség-értékelés

Az előző fejezetben bemutatott, kvázi fuzzy-szám vagy Pliant szám alapú
oktatásminőség-értékelés előnye, hogy egyaránt képes a teljesítmény időbeli in-
gadozásának, illetve az értékelő bizonytalanságának, szubjektívitásának reprezen-
tálására. A szigmoid tagsági függvények metszeteként előálló kvázi fuzzy számok
arra is alkalmasak, hogy segítségükkel egy olyan értékelőskála kerüljön kialakítás-
ra, amely lehetőséget ad a szervezeti teljesítmény és az azzal való vevői elégedettség
közötti kapcsolat jellemzésére is.

10. Hipotézis. A "teljesen elégedetlen", "elégedetlen", "inkább elégedetlen", "in-
kább elégedett", "elégedett", "teljesen elégedett" értékeket, mint a szervezeti telje-
sítménnyel való vevői elégedettséget leíró nyelvi változó lehetséges értékeit fuzzy
halmazoknak tekintve, kialakítható egy olyan értékelőrendszer, amely képes a ve-
vők által észlelt teljesítményszint és a vevői elégedettség közötti gyakorta nem li-
neáris kapcsolat szemléltetésére. A Fuzzy Likert skálán alapuló oktatásminőség az
emberi gondolkodást lényegesen jobban reprezentálja, mint a hagyományos, "éles
értékelés". Ennek eredményeképpen e skála a szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó
menedzseri döntéshozatalhoz is pontosabb támpontokat ad, mint a hagyományos
értékelések.

A szervezeti teljesítmény és az azzal való vevői elégedettség feltérképezése ér-
dekében a vevői elégedettséget reprezentáló "teljesen elégedetlen", "elégedetlen",
"inkább elégedetlen", "inkább elégedett", "elégedett", "teljesen elégedett" nyelvi vál-
tozó értékeket fuzzy halmazoknak szükséges tekinteni. E fuzzy halmazok úgyne-
vezett tagsági függvényei két szigmoid függvény Dombi-féle metszeteként kerülnek
előállításra a 4.4.1. fejezetben bemutatott módon. A nyelvi változók lehetséges
értékeinek tagsági függvény értékei azt fejezik ki, hogy a teljesítmény egy adott
szintje milyen mértékben tartozik a vevői elégedettséget megtestesítő nyelvi vál-
tozó szóban forgó értékét reprezentáló fuzzy halmazhoz. E fuzzy halmazok teszik
lehetővé a vevőktől kapott, az elégedettségükről szóló verbális információk mate-
matikailag kezelhető, függvényszerű leírását, illetve azoknak a nyújtott szervezeti
teljesítményhez való kapcsolását. Stefano et al. (2015) szerint ugyanis a vevők
szóbeli információinak, visszajelzéseinek ilyen leírása a vevői elvárások pontosabb
megértésén keresztül jelentősen hozzájárul a szervezeti sikerhez.

A fuzzy értékelőskála kialakításakor a következő megfontolások kerültek figye-
lembe vételre:

- A nyelvi változó minden lehetséges értékéhez egy szigmoid függvények met-
szeteként előálló tagsági függvény kerül hozzárendelésre;

- A "teljesen elégedetlen" nyelvi változó érték esetén l = −∞, míg a "teljesen
elégedett" nyelvi változó érték esetén r =∞;

- A teljesítményértékeket reprezentáló skála minden pontjában két nyelvi vál-
tozó érték értelmezett ε-nál nagyobb tagsági függvényértékkel;
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- A nyelvi változó egy tetszőleges értékének tagsági függvényének m értéke
megegyezik az őt megelőző nyelvi változó érték tagsági függvényének r, il-
letve az ezt követő nyelvi változó érték tagsági függvényének l értékével.

A szakirodalomban talált kutatásokkal szemben (Benítez et al., 2007; Du Ples-
sis et al., 2018) a javasolt módszer nem követeli meg a kérdőív elkészítőjétől, hogy
a nyelvi változó lehetséges értékeit reprezentáló fuzzy halmazok tagsági függvénye-
inek l,m és r értékeit meghatározza. A vevői preferenciák pontosabb megértése
érdekében ugyanis ezen értékek a vevői elvárásokból eredeztethetőek. Az értéke-
lőskála "kalibrálásához" a szolgáltatást igénybe vevők egy csoportjának minden
értékelt dimenzió esetén a következő kérdéseket kell megválaszolnia:

Feltéve, hogy a szervezeti teljesítményt egy 0 és 100 közötti skálán mérjük:

- Mi az a teljesítményérték, ami alatt Ön "teljesen elégedetlen" lenne a szer-
vezet teljesítményével?

- Mi az a teljesítményérték, amely leginkább kifejezi a szervezeti teljesítményt,
ha Ön "elégedetlen" a szervezet teljesítményével?

- Mi az a teljesítményérték, amely leginkább kifejezi a szervezeti teljesítményt,
ha Ön "inkább elégedetlen" a szervezet teljesítményével?

- Mi az a teljesítményérték, amely leginkább kifejezi a szervezeti teljesítményt,
ha Ön "inkább elégedett" a szervezet teljesítményével?

- Mi az a teljesítményérték, amely leginkább kifejezi a szervezeti teljesítményt,
ha Ön "elégedett" a szervezet teljesítményével?

- Mi az a teljesítményérték, amely felett Ön "teljesen elégedett" lenne a szer-
vezet teljesítményével?

A fenti kérdések megválaszolásával minden nyelvi változó értékéhez meghatá-
rozható a tagsági függvény m értéke. Figyelembe véve, hogy egy tetszőleges nyelvi
változó érték tagsági függvényének m értéke megegyezik az őt megelőző nyelvi vál-
tozó érték tagsági függvényének r, illetve az ezt követő nyelvi változó érték tagsági
függvényének l értékével, a fenti hat kérdés megválaszolásával a vevői értékítéletet
reprezentáló nyelvi változó minden lehetséges értékének tagsági függvényei egyér-
telműen meghatározható a 4.4.1. fejezetben leírt módon. A tagsági függvényeket
a nyelvi változó lehetséges értékére ily módon meghatározva, az nem csak azért
előnyös, mert egyértelmű megfeleltetést tesz lehetővé a szervezeti teljesítmény és
az azzal való vevői elégedettség között, hanem azért is, mert segítségével a vevők
teljesítményszintre vonatkozó elvárásai is beépíthetők az értékelésbe.

A továbbiakban az x ∈ [0, 100] változó a szervezeti teljesítményt szimbolizálja,
az ehhez rendelt fuzzy halmazok tagsági függvényértékei pedig azt reprezentálják,
hogy egy adott teljesítményszint milyen mértékben tartozik a szóban forgó, a vevői
elégedettséget szimbolizáló nyelvi változó lehetséges értékeit leíró fuzzy halmaz-
hoz. E megközelítés lehetőséget biztosít arra, hogy a szervezeti teljesítmény és a
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vevői elégedettség között egy olyan, függvényszerű kapcsolatot tárjunk fel, amely
a "puha" értékelési tényezők véleményezése során óhatatlanul fellépő bizonytalan-
ság, szubjektivitás, illetve a teljesítmény időbeli ingadozásának megragadására is
alkalmas. A javasolt értékelőskála további előnye, hogy a nyelvi változó lehetsé-
ges értékei teljes mértékben a vevői elvárásokat figyelembe véve kapcsolhatóak a
szervezeti teljesítményhez.

A kialakított értékelőskála a BME-GTK MVT Tanszékén, a konzulensek hall-
gatói megítélését mérő skálán került bevezetésre. Ezen kérdőív alkalmazásának
első tapasztalatait Surman és Tóth (2019) mutatta be; szintén e cikk tartalmaz-
za a kérdőív kialakításának szempontjait. A javasolt értékelőskála kalibrálása
2 konzulens 42 hallgatójának megkérdezésével, a hallgatók visszajelzései alapján
legfontosabbnak ítélt 5 dimenzióban történt. A következő, 7. ábra a témaveze-
tő teljesítményét (az x tengelyen), illetve a hallgatók elégedettségét szimbolizáló
nyelvi változó lehetséges értékeinek tagsági függvényeit reprezentálja az öt értékelt
dimenzióban.

A 7. ábra alapján megállapítható, hogy a válaszadó értékítélete erősen függ
attól, hogy mely dimenzióban kerül értékelésre a teljesítmény. "Az oktató készség-
gel válaszol a konzultáció során felmerülő kérdésekre, kérésekre" dimenzió esetén
például a teljesítménynek nagyobbnak kell lennie 58,4-nél, hogy az oktató elke-
rülhesse a "teljesen elégedetlen" hallgatókat, míg "A hallgató megfelelő és számára
értelmezhető módon és formában kapott visszajelzést az oktatótól" dimenzió esetén
a 37,3-as teljesítményszint elégséges ahhoz, hogy a hallgatók ne legyenek teljesen
elégedetlenek. Ennek következménye, hogy ugyanazon teljesítményszint külön-
böző dimenziókban különbözőképpen kerülhet megítélésére: az 55-ös teljesítmény
például "Az oktató készséggel válaszol a konzultáció során felmerülő kérdésekre, ké-
résekre" dimenzió esetén "teljesen elégedetlen" hallgatói értékítéletet eredményez,
míg "Az oktató elérhető az előre megbeszélt időpontban" dimenzió esetén valahol az
"elégedetlen" és az "inkább elégedetlen" szint között helyezkedik el. Az is látható,
hogy az egymást követő skálapontok közötti távolság nem azonos, mint ahogyan
azt a klasszikus Likert skála alkalmazása során impliciten sokszor feltételezik. "A
hallgató bízik az oktatóban és szakmai tudásában" dimenzió esetén például leolvas-
ható az ábráról, hogy az "elégedetlen" és az "inkább elégedetlen" skálaértékek kö-
zötti távolság 13,8 egység, míg a következő skálapont csak 6,1 egységre helyezkedik
el. A 7. ábráról az is leolvasható, hogy a skála harmadáig-feléig a válaszadók job-
bára teljesen elégedetlenek a szervezeti (esetünkben a konzulensi) teljesítménnyel,
amelynek oka, hogy a teljesítmény és az elégedettség közötti kapcsolat gyakorta
nem lineáris (Jónás, 2011).
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A hagyományos Likert skálán ezen érték ugyanakkor már a második, harma-
dik skálapontnak, a skála középpontja pedig a semleges válaszlehetőségnek felelne
meg. A hagyományos Likert skála továbbá azt is feltételezi, hogy az egymást kö-
vető skálapontok között egy éles határvonal húzódik: valójában azonban a szub-
jektivitás, a bizonytalanság és a teljesítmény ingadozása azt eredményezi, hogy
az egymást követő skálapontok közötti határvonalak is elmosódnak, amelyet a
hagyományos Likert skála nem, de a javasolt értékelőskála jól képes kezelni.

A hallgatók (vagy általánosságban a vevők) elvárásainak figyelembevételével
kialakított fuzzy értékelőskála lehetőséget ad arra, hogy az azt alkalmazó szer-
vezetek vezetői pontosabb képet kapjanak a szervezeti teljesítmény és a vevői
elégedettség közötti kapcsolatról és ezt felhasználva rangsorolják a szervezet fej-
lesztendő területeit.

A fentiek alapján a javasolt értékelőskála alkalmazásának előnyei a követke-
zőkben foglalhatóak össze:

7. Tézis. A szervezeti teljesítmény minden szintjéhez hozzárendelhető-
ek olyan fuzzy halmazok, amely a szervezeti teljesítménnyel való vevői
elégedettség, mint nyelvi változó lehetséges értékeit reprezentálják, to-
vábbá amelyek a szolgáltatást igénybe vevő értékítéletét reprezentálják
az adott teljesítményszintről. Így egy olyan értékelőrendszer alakít-
ható ki, amely figyelembe veszi azt a tényt, hogy a vevői értékítélet
függ attól, hogy a szervezeti teljesítmény mely aspektusa kerül érté-
kelésre. A fuzzy halmazok tagsági függvényeit két, szigmoid függvény
metszeteként képezve lehetőség van arra, hogy ezen értékelőskála tel-
jes mértékben a vevői elvárások alapján kerüljön kialakításra. A fuzzy
értékelőskála e tulajdonsága lehetővé teszi a szervezeti teljesítmény és
az azzal való vevői elégedettség közötti kapcsolat egyértelmű, a vevők
tényleges elvárásait is figyelembe vevő matematikai modellezését.
Kapcsolódó publikációk: S11, S15.

42



Lágy számítási módszerek alkalmazása a menedzsmentben

5. Az eredmények gyakorlati alkalmazása és to-
vábbi kutatási tervek

A meghibásodási ráta idősorának előrejelzése a termékek szervizelésével fog-
lalkozó vállalkozások menedzseri döntéseihez, elsősorban a közép- és hosszútávú
erőforrás-tervezéshez nyújt nélkülözhetetlen információt. Ismerve a hibaráta jövő-
beli alakulásának trendjeit, a szervizszolgáltatást végző szervezetek pontosabban
prognosztizálhatják a jövőbeli javítási szolgáltatások iránt jelentkező igényt és ter-
vezhetik az ezek elvégzéséhez szükséges erőforrások – anyagi, emberi és fizikai –
felhasználását. A bemutatott módszer legnagyobb előnye, hogy kellő pontosság-
gal képes a meghibásodási ráta idősorának fordulópontjait, illetve annak utolsó
elemét előrejelezni. Ez menedzseri szempontból azért kiemelt jelentőségű, mert
segítségével elkerülhető, hogy erőforrás-felesleg, illetve hiány alakuljon ki abban
az időszakban, amikor a meghibásodási ráta idősor az elsőből a második, valamint
másodikból harmadik szakaszába fordul. Az erőforrások ilyetén tervezése nem
csak a szervezeti, illetve az erőforrás-felhasználás hatékonyságára, hanem a vevői
elégedettségre is jelentős pozitív hatást gyakorol, hiszen adekvát előrejelzéssel és
erőforrás-tervezéssel a javításhoz szükséges idő is lecsökkenthető (Kasper, Lemnik,
1989; Chen et al., 2018). Adekvát erőforrás-tervezéssel a javítási szolgáltatásokat
nyújtó vállalkozások gazdasági eredményessége is javul. A vizsgált termékeket
előállító vállalkozások a bemutatott módszer alkalmazásával értékes információ-
hoz juthatnak az általuk gyártott termékek tipikus megbízhatósági jellemzőiről
is. Ez a későbbi termékfejlesztések során nem csak műszaki, hanem gazdasági
döntések megalapozásához is segítséget nyújthat. A megbízhatósági jellemzők kí-
vánt szintjének elérése mellett, a terméket gyártó vállalatok a jövőben jelentkező
garanciális javításokra fordítandó összeget, az ehhez szükséges céltartalékokat, il-
letve a termékekhez kapcsolódó értékesítés utáni szolgáltatásokat is pontosabban
tervezhetik a bemutatott módszer segítségével. Az erőforrás-tervezés mellett, a
hibaráta jövőbeli alakulására vonatkozó információ nélkülözhetetlen a hatékony
karbantartási stratégia kialakításához is (Shafiee, Asgharizadeh, 2011), hiszen,
ahogy Bognár (2019) is érvel, az alkalmazható karbantartási stratégiák köre függ
attól, hogy a meghibásodási ráta idősora éppen a kádgörbe mely szakaszában van.

A bemutatott előrejelzési módszer továbbfejlesztésére a tanuló algoritmusok
(mint a neurális hálózatok, a fuzzy szakértői rendszerek, vagy valamilyen fuzzy-
neurális háló hibrid módszer) is jól használhatóak. A kvázi szigmoid függvé-
nyekből előállított (7) függvény komponensei tekinthetők egy tanuló algoritmus
input-output párjának is: ismerve a kádgörbe első szakaszát leíró l(t) függvényt, a
meghibásodási ráta idősora a λc és az r(t) függvényekkel leírható mintázat szerint
folytatódik. Kellően sok múltbeli adat segítségével kialakítható egy olyan szabály-
bázis, amely ismerve a kádgörbe első szakaszát leíró l(t) függvény paramétereit,
képes az annak folytatását reprezentáló λc és r(t) függvények paramétereinek elő-
rejelzésére is.

Az Értekezésben tárgyalt előrejelzési módszer egy másik alkalmazása lehet a
termékek életciklusához köthető menedzseri döntések támogatása. Egy-egy termék
életciklusa során számtalan olyan tényező van (például egy termékből értékesített
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mennyiség), amely a kádgörbe "inverzéhez" hasonló mintázatot követ: egy növek-
vő első szakaszt (növekedés) egy konstans második (érettség), majd egy csökkenő
harmadik szakasz követ (Kaldasch, 2015). E problémák a bemutatott módszer-
hez hasonlóan jól kezelhetőek, ha a klaszterspecifikus függvények meghatározásá-
hoz hasonló termékek empirikus értékesítési adatsorát használjuk fel. Chen et al.
(2018) munkájában a meghibásodási ráta idősora és a javításhoz szükséges pót-
alkatrészek száma közötti kapcsolatot vizsgálja, igaz, csak a kádgörbe második,
a termék normál működési periódusát reprezentáló szakaszában. E terület to-
vábbi kutatása szintén jelentősen hozzájárulhat a szervezeti erőforrás-gazdálkodás
eredményességének javításához.

A fuzzy Likert skálák minden olyan esetben adekvát megoldást nyújtanak, ami-
kor egy-egy értékelési dimenzióban a teljesítmény időbeli ingadozása, az értékelő
bizonytalansága vagy szubjektivitása felmerül, esetleg egy-egy értékelési dimenzió
több, netán egymástól eltérően értékelt szempontot tartalmaz, például az okta-
tási teljesítmény értékelése esetén. Megállapítható, hogy e problémák nem csak
a felsőoktatás minőségének, hanem a "puha" tényezőt tartalmazó szolgáltatások
szinte mindegyikének minőség-értékelése során felmerülnek. Így a kialakított skála
alkalmazása nem korlátozódik a felsőoktatási alkalmazásokra: az egészségügyben
(Dénes, 2015) vagy a vendéglátásban (Hudák, 2018) szintén jól használható a ve-
vői elvárások, illetve értékítéletek reprezentálására. Megállapítható tehát, hogy a
javasolt módszer alkalmazása nem csak minőség-, hanem marketingmenedzsment
döntések megalapozására is sikeresen használható, azaz széleskörű alkalmazási le-
hetőségekkel bír a szolgáltatásmenedzsment területén. Értekezésemben a javasolt
fuzzy Likert skálás értékelést a felsőoktatásban dolgozó oktatók erősségeinek és
fejlesztendő területeinek meghatározására használtam. A bemutatott módszer elő-
nye, hogy lényegesen pontosabban képes visszaadni a hallgatók értékítéletét, így az
értékelt oktatóknak is pontosabb képet nyújt saját teljesítményükről. Az értéke-
lések célja az oktatói teljesítmény fokozása a fejlesztendő területek azonosításával,
illetve az erősségeket kihasználva, az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok
megosztásának elősegítése. Ehhez a minőségmenedzsment klasszikus módszerei, a
brainstorming, az ok-okozati elemzés, stb. is segítséget nyújthatnak.

További kutatási irány lehet annak vizsgálata, hogy az egyes értékelési ténye-
zőket milyen súllyal szükséges figyelembe venni a végső értékelésben. Ennek meg-
határozásához a fuzzy AHP (Analytic Hierarchy Process) módszerek alkalmazása
jelenthet segítséget.

Egy további kutatási terület lehet az egyes értékelési dimenziók és valamilyen
végső vevői elégedettség közötti kapcsolat vizsgálata valamilyen következtető tech-
nika, például fuzzy szakértői rendszerek vagy neurális hálózatok segítségével. E
módszerek lehetővé teszik az egyes értékelési dimenziók és a végső vevői elégedett-
ség között meghúzódó, összetett, sokszor nem lineáris kapcsolat modellezését is.
E módszer előnye, hogy segítségével pontosabban meghatározható, mely tényezők
befolyásolják leginkább a vevő végső elégedettségét, így a fejlesztési erőfeszítések
is a vevői elégedettséget leginkább befolyásoló tényezőkre összpontosíthatóak.
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6. Az értekezés Tézisei magyar és angol nyelven
1. Tézis. A paraméterek megfelelő megválasztásával, kvázi szigmoid függvé-
nyek segítségével előállítható egy olyan h(t) függvény, amely az empirikus
meghibásodási ráta idősorának, az úgynevezett kádgörbének mind egy-egy
szakaszát, mind egészét jól képes modellezni. Ezen tulajdonságuknak köszön-
hetően a kvázi szigmoid függvények alkalmasak arra, hogy a meghibásodási
ráta idősorának tapasztalati vagy kísérleti adatait modellezzük segítségükkel.
A kvázi szigmoid függvényekből előállítható h(t) hibaráta függvény előnye,
hogy a vizsgált meghibásodási ráta valószínűség-eloszlásától függetlenül, an-
nak ismerete nélkül is jól közelíti az empirikus meghibásodási ráta idősort,
még abban az esetben is, ha annak mintázata nem tipikus. A függvény para-
métereinek mindegyike a vizsgált meghibásodási ráta idősor alakjához kapcso-
lódó geometriai jelentéssel bír, amely további fontos információkat nyújthat
az erőforrás-tervezéshez köthető menedzsment döntésekben.

Thesis 1. By appropriate parameter setting, a h(t) hazard function can be
constructed from quasi sigmoid functions so that it is able to model both
a particular phase and the whole curve of the bathtub curve representing
empirical failure rate time series. Owing to this capability, quasi sigmoid
functions can be applied to model empirical or experimental data on failure
rate time series. The main benefit of the proposed h(t) hazard function,
which consists of quasi sigmoid functions, is its ability to approximate well
the empirical failure rate time series even in cases when its probability dis-
tribution is not known or if the failure rate time series has a non-typical
pattern. Besides that, all the function parameters have a geometric interp-
retation related to the shape of the empirical failure rate time series, which
might offer added information to the management related to resource plan-
ning decisions.
Kapcsolódó publikációk: (Related publications): S1, S2, S4, S6, S12.

2. Tézis. Kvázi szigmoid függvények és múltbeli empirikus meghibásodási rá-
ta idősorok segítségével felépíthető egy olyan előrejelzési módszer, amely a
jelenleg forgalomban lévő, azaz nem teljes meghibásodási ráta idősorral ren-
delkező termékek meghibásodási ráta idősorának folytatását a hagyományos
előrejelzési módszereknél pontosabban, közép- és hosszútávon is képes elő-
rejelezni. Ennek magyarázata az, hogy a javasolt módszer, köszönhetően
annak, hogy az előrejelzésre használt függvény maga is kádgörbe alakú és
egy korlátos tartományon értelmezett, mind a meghibásodási ráta idősorának
fordulópontjait, mind annak utolsó elemét képes előrejelezni, míg a hagyomá-
nyos, matematikai-statisztikai módszerek erre nem, vagy csak korlátozottan
képesek.
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Thesis 2. Based on quasi sigmoid functions and historical empirical failure
rate time series, a prediction method can be developed with the capability of
forecasting the continuation of empirical failure rate time series of active
devices having only a fractional failure rate time series. The forecasting
capability of this method is far better than that of the traditional statistical
methods over the medium- and the long-term. The reason for this is the
ability of the proposed method to predict both the turning points and the last
item of the bathtub curve owing to the fact that the prediction function itself
is bathtub-shaped and defined over a bounded interval. The aforementioned
capability in the case of traditional statistical methods, however, is lacking
or quite limited.
Kapcsolódó publikációk: (Related publications): S1, S2, S4, S6, S12.

3. Tézis. Paraméterei megfelelő megválasztásával az Omega hibaráta függ-
vény a termék első meghibásodásáig eltelt időt leíró τ valószínűségi válto-
zót nem csak a kádgörbe minden egyes szakaszában, külön-külön képes mo-
dellezni, hanem a kádgörbe egészét egyben is képes leírni. Tekintve, hogy
a Weibull-eloszlás hibaráta függvénye széleskörűen alkalmazott a kádgörbe
egyes szakaszainak modellezésére és a h

(α,β)
d (t) Omega hibaráta függvény

minden t ∈ (0, d)-re, d → ∞ esetén tart a Weibull eloszlás hibaráta függ-
vényhez, az Omega hibaráta függvény szintén alkalmazható a kádgörbe egyes
szakaszaiban az empirikus meghibásodási ráta modellezésére. Az is bizonyít-
ható, hogy 0 < β < 1 paraméterértékek esetén a h

(α,β)
d (t) Omega hibaráta

függvény kádgörbe alakot ölt, így az jól alkalmazható kádgörbe-jellegű empi-
rikus meghibásodási ráta idősorok egészének modellezésére.

Thesis 3. If its parameters are chosen properly, the Omega hazard function
can be applied not only to describe the probability distribution of the random
variable τ describing the time-to-the-first-failure in each phase of the bathtub
curve but this hazard function can also be utilized to model the whole curve
of bathtub-shaped failure rate time series simultaneously. Considering the
fact that the Weibull HF is widely applied to model the three distinct phases
of the traditional bathtub curve, and for any t ∈ (0, d), if d → ∞, the Omega
HF h

(α,β)
d (t) tends to the Weibull HF, the Omega HF can also be applied to

model the three characteristic segments of bathtub-shaped empirical failure
rate time series. It can also be proven that if 0 < β < 1, the curve of the
Omega hazard function h

(α,β)
d (t) exhibits a bathtub shape, which will allow

the application of this hazard function as a suitable model of bathtub-shaped
empirical failure rate time series.
Kapcsolódó publikáció (Related publication): S10.
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4. Tézis. A 2. Tézisben bemutatott, a meghibásodási ráta idősor előrejelzésé-
re használt módszer bármely más, kádgörbe alakú és korlátos intervallumon
értelmezett függvény segítségével – csekély módosítások után – használható
a meghibásodási ráta idősor előrejelzésére. Ez lehetővé teszi a meghibásodási
ráta idősor előrejelzését nem csak idősor-közelítő, hanem valószínűségelmé-
leti módszerekkel is.

Thesis 4. The prediction technique introduced in Thesis 2 used for fore-
casting empirical failure rate time series can be applied after some minor
modifications for predicting empirical failure rate time series based on any
function defined over a bounded interval and having a bathtub shape. As a
result, forecasting the empirical failure rate time series is possible by utili-
zing methods both of time-series analysis and probability theory.
Kapcsolódó publikáció (Related publications): S8, S12.

5. Tézis. Két, egy növekvő és egy csökkenő szigmoid tagsági függvény Dombi-
féle metszetét képezve, előállítható egy olyan kvázi fuzzy szám, amelynek
segítségével gyűjtött adatok alapvető, leíró statisztikai elemzése, például a
számtani átlag meghatározása egyszerűen elvégezhető. Az így előállított kvá-
zi fuzzy szám vagy Pliant szám alkalmas a hagyományos Likert skála értékeit
helyettesíteni.

Thesis 5. By conjuncting two, an increasing and a decreasing sigmoid mem-
bership function by Dombi’s intersection operator, a quasi fuzzy number can
be established. The introduced quasi fuzzy or Pliant number is suitable for
substituting traditional crisp values on a Likert scale. Moreover, the basic,
descriptive statistical analyses of the data represented by the proposed Pliant
numbers are easy to conduct.
Kapcsolódó publikációk (Related publications): S5, S7, S9, S13, S14.

6. Tézis. Az 5. Tézis alapján, a szigmoid tagsági függvényekből előállított
Pliant szám vagy kvázi fuzzy szám alkalmas arra, hogy az oktatásminőség
értékelése során felmerülő problémákat, mint az értékelő szubjektivitása, az
értékelésben fellépő bizonytalanság és a teljesítmény időbeli ingadozása, ke-
zelje. Ehhez a kvázi fuzzy vagy Pliant szám l és r értékeit úgy kell megválasz-
tani, hogy az az észlelt bizonytalansággal, szubjektivitással, vagy a teljesít-
mény időbeli ingadozásával összhangban legyen. Ezáltal a Pliant szám alapú
oktatásminőség-értékelés a hagyományos Likert skálás értékelésnél több in-
formációt nyújt az azt alkalmazó felsőoktatási intézmények számára.
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Thesis 6. Pliant or quasi fuzzy numbers established as introduced in Thesis
5, are able to deal with several problems associated with the evaluation of
teaching quality, such as the evaluator’s subjectivity, the uncertainty and
the time-related fluctuation of performance, provided that the parameters
l and r of the Pliant number are chosen so that they are proportional to
the perceived uncertainty, subjectivity or variability of the performance. As
a result, Pliant number-based evaluation of teaching quality contains more
information than traditional approaches do, which offers added information
to higher education institutions utilizing this type of measurement.
Kapcsolódó publikációk (Related publications): S3, S5, S7, S9, S13, S14.

7. Tézis. A szervezeti teljesítmény minden szintjéhez hozzárendelhetőek
olyan fuzzy halmazok, amely a szervezeti teljesítménnyel való vevői elégedett-
ség, mint nyelvi változó lehetséges értékeit reprezentálják, továbbá amelyek a
szolgáltatást igénybe vevő értékítéletét reprezentálják az adott teljesítmény-
szintről. Így egy olyan értékelőrendszer alakítható ki, amely figyelembe veszi
azt a tényt, hogy a vevői értékítélet függ attól, hogy a szervezeti teljesítmény
mely aspektusa kerül értékelésre. A fuzzy halmazok tagsági függvényeit két,
szigmoid függvény metszeteként képezve lehetőség van arra, hogy ezen érté-
kelőskála teljes mértékben a vevői elvárások alapján kerüljön kialakításra. A
fuzzy értékelőskála e tulajdonsága lehetővé teszi a szervezeti teljesítmény és
az azzal való vevői elégedettség közötti kapcsolat egyértelmű, a vevők tényle-
ges elvárásait is figyelembe vevő matematikai modellezését.

Thesis 7. The consecutive ’values’ of the linguistic variable expressing the
satisfaction of the customers with the experienced level of the organizational
performance can be assigned to each level of the performance of an organiza-
tion so that these linguistic terms are able to represent customers’ judgment
on the examined level of performance. Considering the possible values of the
linguistic variable as fuzzy sets, an evaluation framework could be established
which is able take into account the fact that the customers’ judgment may
depend on which aspect of the organizational performance is to be evaluated.
Applying the intersection of two sigmoid functions as the membership func-
tion of the aforementioned fuzzy sets allows this evaluation framework to
be established completely based on customers’ expectations. This property of
the fuzzy rating scale makes it possible to describe the relationship between
the experienced level of organizational performance and the satisfaction of
consumers with this level of performance by mathematical functions by tak-
ing customers’ expectations into account as well.
Kapcsolódó publikációk: (Related publications): S11, S15.
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