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Bevezetés
Az inventív mérnöki problémamegoldás világszerte új kutatási és alkalmazási terület.
Dolgozatom célja olyan elmélet és alkalmazás kifejlesztése volt, amely az inventív mérnöki
problémamegoldást (kutatás-fejlesztést) hatékonyan tudja segíteni.
Mivel a kutatási terület Magyarországon bevezetés alatt áll és külföldön is csak
részleges – és más szakterületekkel érintkező – irodalma létezik, szükség volt a szakirodalom
részletes kritikai feldolgozására (1. fejezet). A feldolgozás célja az volt, hogy az inventív
mérnöki

problémamegoldásban

felhasználható

tudáskezelő

rendszer

követelményeit

megállapítsam (2. fejezet).
A hipertext/hipermédia rendszerek tulajdonságaik alapján megfelelőnek tűnnek a
tudáskezelő rendszer alapjának. Szükség volt tehát a hipertext rövid összefoglalására (3.
fejezet), és annak bizonyítására, hogy egy ilyen elven felépülő rendszer megfelel az
előzőekben felállított követelményeknek (4. fejezet). Mivel vizsgálataim kimutatták, hogy az
eddigi megoldások nem tesznek eleget maradéktalanul ezeknek a követelményeknek, ezért
szükség van egy új hipertext modell és megvalósítás elkészítésére.
Az új modellt többrétegű hipertext modell néven dolgoztam ki (5. fejezet).
Tulajdonságainak és előnyeinek bemutatása után külön teret szenteltem annak, hogy a
modellben szereplő tudásbázis jól felhasználható az ismert problémamegoldó eljárások
számítógépes adaptálása során (6. fejezet).
A teljes rendszer megvalósítása meghaladta volna ezen dolgozat kereteit, így a
megvalósítást egy fontos részterületen, az elektronikus tankönyvek területén végeztem el (7.
fejezet). Az elkészített rendszert több távoktatással foglalkozó intézményben alkalmazták
sikeresen.
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A dolgozatban használt speciális kifejezések
adaptív rendszer: folyamatosan információt gyűjt a használójáról, és azok alapján átalakítja
a hipertextet vagy javasolja a navigációs utat
adat: objektív tény, a tudás alapeleme
animált szimuláció: lehetővé teszi, hogy az eredmények változását időben, vagy egyéb
paraméter szerint mutassuk meg. A megoldást egyszerűsített egyenletekből számoljuk,
hogy a számolás valós időben megtörténhessen.
deklaratív tudás: a tények, történések és elgondolások ismerete
egyesített tudás-modell: információk, az őket struktúrákká kapcsoló relációk és az új tudást
generáló modifikációk összessége
hipertext (hipermédia, multimédia): önálló információegységet tartalmazó csomópontokból
és a közöttük definiált kapcsolatokból (linkekből) előálló rendszer
információ: kategorizált, elemzett, összefüggésbe helyezett, vonatkozásokkal és célokkal
felruházott adat
inventív mérnöki problémamegoldás: egy mérnöki rendszer kialakítása úgy, hogy nincs
kész út (v. utak) a megoldáshoz
mérnöki problémamegoldás: összetett mérnöki alkotások kialakítása mérnöki eszközök
segítségével
mindtool: olyan számítógépes segédeszköz, melynek szerepe a tanulás segítése
modifikáció: meglévő tudáselemekből (információkból, relációkból és struktúrákból) új
tudáselemeket létrehozó függvény ill. aktivitás
navigáció: az információk közötti kapcsolatok követése és az információs tér feltérképezése
nézet: a hipertext valamilyen szempont szerinti rendezése
problémaalapú tanulás (Problem Based Learning): valós problémaszituációk analízise és
megoldása
problémamegoldási ciklus: a kreatív problémamegoldási folyamatok leírására kialakított
lépéssorozat
procedurális tudás: a célállapot elérési módjának ismerete (tervek készítése, döntések
meghozatala és problémák megoldása)
réteg (többrétegű hipertext modell): az azonos funkciót ill. tudást leíró hipertext elemek
(csomópontok, relációk és struktúrák) összessége
séma: a gondolkodás önálló jelentéssel bíró egységei
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struktúra: gondolkodási egységek között adott szempont szerint kialakított összetett
kapcsolatrendszer
strukturális tudás: egy adott témán belüli adatok és gondolatok közötti összefüggések
ismerete
szemantikus háló: a gondolatok térbeli reprezentációja és a fogalmak struktúrált leírása, mely
a tudás szerkezetét ábrázolja
tanulás: az egyéni tapasztalatok, azaz a tudás megszerzése
TRIZ (Inventív Problémamegoldás) elmélet: az inventív problémamegoldás támogatására
Genrich Altshuller által létrehozott elméleti és gyakorlati eszközrendszer
tudás: tapasztalattal, ítélettel, intuícióval és értékekkel felruházott információ, melynek
feladata az összehasonlítás, következtetések levonása, interdiszciplináris kapcsolatok
létesítése
tudásbázis: az emberi tudáskezelés támogatására használható rendszer
tudástípus: a hipertext elem tartalmára jellemző kulcsszó
tudásszint: az azonos tudástípusú hipertext elemek összessége
vizualizáció: gondolati elemek vizuális megjelenítése v. elképzelése
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I. RÉSZ:

IRODALMI ÖSSZEFOGLALÓ

1 A mérnöki problémamegoldás
Problémának nevezzük azt a helyzetet, amelyben bizonyos célt akarunk elérni, de a cél
elérésének útja számunkra rejtve van (Lénárd, 1978). A mérnöki gyakorlatban tehát minden
tervezési és megvalósítási célt problémának tekinthetünk, a tervezési folyamat első lépéseit
pedig problémamegoldási folyamatnak. A probléma természetesen szubjektív; minden
egyénnek lehetnek olyan problémái, melyek mások által már megoldottak (Kindler, 1986).
A problémamegoldás általános sémája Boland nyomán (Dörner, 1976) az alábbiakban
foglalható össze. Egy adott szituációból (S) kiindulva több megoldási utat (Ui, i=1,...,n) is be
lehet járni. Ezek mindegyike más-más eredményre (Ei) vezet, azaz más-más célokat (Cj,
j=1,...,m) elégít ki, célonként eltérő mértékben. A célkomponensek alapján egységes elvek
szerint kell rangsorolni a cselekvési lehetőségeket (RUi), és kiválasztani a legjobbat. Ez az
eljárás - bár módszertanilag a célfüggvény fogalma kapcsán könnyen kezelhető lenne - a
legtöbb esetben szubjektív okokból mégsem elégíthető ki.
A definícióból látszik, hogy a problémák miben különböznek a feladatoktól. Az eltérés
lényege az, hogy, míg a feladatok megoldására létezik, addig a problémák esetében nem
létezik ismert eljárás. Így minden csak egyszer, az első sikeres megoldásig lehet probléma, ezt
követően pedig már csak feladatról beszélhetünk. Minthogy azonban az egyes ember számára
elvben minden szituáció új, így a továbbiakban - a közösségi szinten esetlegesen már ismert
és megoldott eseteket is - első megközelítésben mindig kezelhetjük problémaként.
A mérnöki problémamegoldás során összetett mérnöki alkotások létrehozása,
működési elveinek kialakítása a cél. Ilyen esetben a problémák általában komplexek, azaz
több alproblémából állnak, így a célfüggvényt sok paraméter befolyásolja és az ismert
eljárásokat is adaptálni kell az adott feladatra. A mérnöki problémamegoldás közben döntő
szerep jut a tapasztalatnak, az átlátás képességének és a kreativitásnak. A mérnöki
problémamegoldás egyes részei villamosmérnöki eszközökkel (folyamatábrákkal, mátrixokkal
stb.) kezelhetők (ld. 1.2.1 fejezet). Ezen eszközök vizsgálata és fejlesztése világviszonylatban
is új kutatási terület.
Kreatív v. inventív mérnöki problémamegoldásnak nevezzük, amikor az adott
mérnöki rendszer kialakítására nincs kész megoldás, azaz a megoldás megtalálása nem csak
alternatívák közüli választásból áll. (Formálisan nézve vagy nem létezik ismert U elérési út,
vagy

az

utak

száma

problémamegoldásnak

nagyon

tehát

sok,

alapvető

esetleg
eleme

a

végtelen.)
kreativitás,

Az

inventív

noha

számos

mérnöki
egyéb,

nélkülözhetetlen eleme is van. A kreativitás „játék a képzelettel és a lehetőségekkel, amelyek
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új és jelentős kapcsolatokhoz és eredményekhez vezetnek, mialatt kölcsönhatásban állnak a
gondolatokkal, emberekkel és a környezettel” (Lumsdaine, 1995). Az alkotó gondolkodás
„önállóan találja meg a megoldási módszert, koordinálja azt a feladathoz, és eredménnyel
alkalmazza” (Lénárd, 1978).
A sikeres mérnöki innovációk a kreativitástól, azaz az inventív problémamegoldástól
függenek (Nyström, 1983, Kindler, 1986).
Genrich Altshuller megvizsgált több mint kétmillió szabadalmat, és ezek elemzésével
megállapította, hogy az inventív problémamegoldás határozott mintákat mutat. Ezek
segítségével megalkotta a TRIZ (Inventiv Problémamegoldás) elméletet (Altshuller, 1994). A
TRIZ szerint a mérnöki rendszerek fejlődésének jellemzői:
x

a növekvő idealitás (hasznos hatások aránya),

x

növekvő dinamizmus és szabályozhatóság,

x

komplexitás után egyszerűsödés,

x

fejlődés mikro-szint felé,

x

jobb energia-mező felhasználás,

x

csökkenő emberi beavatkozás.

Altshuller tehát kimutatta, hogy a mérnöki problémamegoldásban sémák vannak, így a
problémamegoldó folyamatot különféle analitikus eszközökkel is lehet segíteni (ld. 1.2.1
fejezet).
A mérnöki problémamegoldás oktatásának növekvő fontosságát jelzi, hogy az EC2000
szabvány (Besterfield-Sacre, 2000) felsorolja azon képességek között, amelyeket a
hallgatónak meg kell szereznie a mérnöki oktatás során (1.1 táblázat).
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k

alaptudás alkalmazásának képessége
kísérletek tervezése és levezetésének képessége
rendszerek és komponensek tervezésének képessége
részvétel multidiszciplináris csoportokban
mérnöki problémák megoldásának képessége
szakmai és etikai felelősség
hatékony kommunikáció
globális és társadalmi környezet ismerete
életen át tartó tanulás
új eredmények ismerete
modern mérnöki eszközök alkalmazása
1.1. táblázat: Az EC-2000 szabvány hallgatói kritériumai
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A továbbiakban elsősorban az inventív mérnöki problémamegoldással fogok
foglalkozni, bár a problémák-feladatok közötti felosztást nehéz megtenni, és egy tervezési
folyamat során is vegyesen jelennek meg.

1.1 Áttekintés
Az inventív mérnöki problémamegoldás (mérnöki) eszközei új mérnöki rendszerek
elkészítését, ill. létező megvalósítások továbbfejlesztését segítik. Ezen témakörök egységes és
algoritmizált kezelése kiemelten fontos a villamosmérnöki területeken, ahol a kutatás és
fejlesztés multidiszciplináris tudást igényel. Az inventív mérnöki problémamegoldás új,
bevezetés alatt álló területnek tekinthető Magyarországon.
Az inventív mérnöki problémamegoldás elkülönül a mesterséges intelligencia területén
használatos feladatorientált problémamegoldástól, viszont kapcsolatban áll a műszaki, és ezen
belül az innovációmenedzsment területeivel. Míg ez utóbbiak vállalati szintre, az inventív
problémamegoldás a mérnökök és fejlesztési csoportok személyes szintjére és a tényleges
műszaki fejlesztés folyamatára összpontosít.

1.2 A problémamegoldási folyamat modelljei
Pólya a matematikai problémamegoldásnál négy szakaszt különböztet meg (Pólya, 1968):
1. a feladat megértése
2. tervkészítés
3. a terv végrehajtása
4. a megoldás vizsgálata
Jonassen (Jonassen, 1996) a problémamegoldási folyamat lépéseit a következőképpen látja:
1. a probléma érzékelése
2. a probléma körüljárása, megfogalmazása
3. alternatívák kidolgozása
4. a megoldás kiválasztása
5. ellenőrzés
Az analitikus mérnöki problémamegoldás (Lumsdaine, 1995) folyamata a következő:
1. a rendszer definiálása, az ismeretlenek megállapítása
2. a rendszer modellezése, egyenletek felállítása
3. analízis, kísérletek végrehajtása
4. eredmények értékelése
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A mérnöki területeken a kreatív problémamegoldási folyamatok leírására kialakították
az ún. problémamegoldási ciklust (Lumsdaine, 1995, Darthmouth, 2000), mely az előző
leírásokat is magában foglalja. A ciklus a következő lépésekből áll (1.1. ábra):
1. a probléma megtalálása és megfogalmazása
2. a probléma és környezete megismerése
3. a probléma újradefiniálása, szűkítése, a paraméterek és a specifikációk megtalálása
4. a lehetséges megoldási alternatívák felderítése (pl. brainstorming alapján)
5. a megoldás kiválasztása a paraméterek alapján értékelt alternatívák közül (pl.
döntési mátrixokkal)
6. ellenőrzés, hogy a kiválasztott megoldás megfelelő-e a 3. pontban megfogalmazott
problémákra
Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy nem lett minden probléma megoldva, a ciklus
újra kezdődik a 3. ponttól, és addig folytatódik, amíg az összes problémára (megfelelő
pontossággal) találtunk megoldást. A tervezési folyamat csak a megoldások megléte után
kezdődik. A tervezés közben természetesen újabb problémák merülhetnek fel, ilyenkor a
probléma megoldására egy különálló problémamegoldó ciklust kell végrehajtani.
probléma definiálása
probléma megismerése
probléma újradefiniálása
alternatívák találása
megoldás kiválasztása
ellenőrzés
1.1. ábra: A mérnöki problémamegoldási ciklus

Mivel ez a leírás magában foglalja a többi leírást is, a következőkben a mérnöki
problémák megoldásának folyamatára ezt a modellt használom. A modell jól alkalmazható
tervezési feladatok leírására, mert ilyen esetben a lehetséges megoldások általában már
rendelkezésre állnak. Új megoldások megtalálására viszont a modell nem ad teljesen jó
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leírást, hiszen nem foglalkozik a problémamegoldás lényegével, az új alternatívák
megtalálására alkalmas gondolkodás folyamatával.
A TRIZ-elmélet a problémamegoldás lépéseit az ARIZ algoritmussal írja le
(Altshuller, 1994):
1. probléma analízis, modell felállítása
2. probléma-modell analízis
3. ellentmondás megkeresése
4. erőforrások hasznosítása
5. tudásbázisok felhasználása
6. probléma finomítás, változtatás, visszalépés
7. ellenőrzés, generalizálás
Az algoritmus célja, hogy a problémát ellentmondásokra vezessük vissza. A technikai
ellentmondás azt jelenti, hogy egy rendszer egyik jellemzője romlik, ha egy másikat jobbítani
akarunk. A fizikai ellentmondás során egy jellemzőnek egyszerre kellene többfélének (pl.
erősnek és gyengének) lennie. A 4-6. lépések célja ezen ellentmondások feloldása és így a
megoldás megtalálása. Ez az eljárás egyszerűbb esetekre jó, ahol csak egy v. néhány
ellentmondás létezik a rendszerben. Az elemeket és a közöttük levő hatásokat, valamint az
ellentmondásokat folyamatábrákkal ill. gráfokkal ábrázolhatjuk.
A problémamegoldási pszichikai folyamatnak Wallas szerint négy lépése van
(Nyström, 1983):
1. preparáció (előkészítés)
2. inkubáció (érlelődés)
3. illumináció (felismerés)
4. verifikáció (igazolás)
Az első három szakasz a gondolkodási tevékenység idealizált megközelítése, míg az
utolsó lépés a teljes folyamat állandó kísérője, így ez a modell a gyakorlatban nem
használható megfelelően.
Lénárd (Lénárd, 1978) kísérletek során a problémamegoldási folyamat kilenc
gondolkodási fázisát állapította meg, melyek a következők:
x

ténymegállapítás

x

módosítás

x

megoldási javaslat

x

kritika
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x

mellékes mozzanatok említése

x

csodálkozás

x

bosszankodás

x

kételkedés

x

munka elvégzése vagy feladása

A fázisok sorrendje a folyamat során változó lehet, ismétlődések is előfordulhatnak, és
a vizsgálatok nem tudtak jellemző sorrendet megállapítani. Az alapvető folyamat Lénárd
szerint a ténymegállapítás-módosítás-megoldási javaslat szekvenciával közelíthető.
A fázisok gondolkodási műveletekből állnak, melyekből a problémamegoldási
folyamat szempontjából a következők fontosak:
x

analízis

x

szintézis

x

elvonás

x

összefüggések felfogása

x

kiegészítés

x

általánosítás

x

konkretizálás

x

rendezés

x

analógia

Lénárd megállapítja még, hogy a problémamegoldó gondolkodás alapvető eleme az
asszociáció és a gondolkodási egységek közötti relációk és struktúrák típusainak átlátása. A
szabad asszociáció, a relációk és a vizualizáció (a gondolati elemek vizuális megjelenítése v.
elképzelése) fontosságát minden leírás kiemeli (Lumsdaine, 1995, Kindler, 1986). A TRIZ
elmélete a problémamegoldó tudásban a nagy információhalmaz és a benne lévő asszociációs
láncok fontosságát emeli ki (Zlotin, 1999).
Fontos hangsúlyozni, hogy bár a problémamegoldási ciklus megismerés és ellenőrzés
lépései során a csoportmunka lényeges szerepet játszhat, maga a problémamegoldás egyéni,
individuális gondolkozási folyamat (Nyström, 1983).
A problémamegoldó folyamat természetesen nagymértékben függ a pszichológiai
körülményektől (Kikuchi, 1987, Nyström, 1983, Kindler, 1986), de ezt a területet – mivel
nem tartozik szorosan a dolgozat tárgyához – nem részletezem.
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1.2.1 Problémamegoldó eljárások
A problémamegoldási folyamat lépéseit eljárások, algoritmusok és egyéb technikák
segítik (Lumsdaine, 1995, Kindler, 1986, Gáspár, 1998). Ezek közül a legfontosabbak:
1. A probléma definiálása
A tényleges problémák megtalálásában segít, ha a teljes rendszerről ún. probléma
modellt készítünk. A modell olyan fizikai reprezentáció, amely a problémák minden
aspektusát vizuálisan jeleníti meg. (Egy ilyen, részegységekből és egymásrahatásokból álló
egyszerű modell elkészítését az A. melléklet tartalmazza.)
2. A probléma megismerése
A probléma és környezete megismerésében a legnagyobb szerepe az adatgyűjtő
technikáknak és az adatok vizualizációjának van. Az adatgyűjtő technikák között szerepel a
statisztika, adatgyűjtő kérdések szisztematikus megválaszolása (Kepner-Tregoe eljárás),
kérdőívek, hibaanalízis stb. Vizualizációs technikák a diagramok, rajzok, vázlatok és a
gondolatok kapcsolatainak leírása (mindmap).
3. A probléma újradefiniálása
Az előző lépések technikái ebben a lépésben is használhatóak, de itt a cél a problémák
szűkítése, alproblémákra bontása, a befolyásoló paraméterek és a specifikációk megtalálása.
A House of Quality eljárás a felhasználó (vásárló) igényeiből indul ki. Az adatgyűjtő
kérdőívek alapján az igényeket hierarchikus csoportokba rendezik, ezek szerepelnek a mátrix
soraiként. Az oszlopok a termék tulajdonságai, amelyek kielégítik a felmerülő igényeket.
Ezek a tulajdonságok mérhető mérnöki kifejezések. A mátrix elemei az igények és a
tulajdonságok közötti kapcsolatok erősségét jelzik. Ha kevés erős kapcsolat létezik, akkor a
tulajdonságok nem elégítik ki megfelelően az igényeket. A mátrix tetején a tulajdonságok
közötti ellentmondások kiderítésére szolgáló fél mátrix található, ez alkotja a ház „tetejét”. A
kritériumok közötti ellentmondások így már ebben a lépésben kideríthetőek.
4. Az alternatívák felderítése
Az alternatívák megtalálásához általában csoportos brain-stormingot használunk,
melynek lényege minél több megoldási alternatíva találása azok előzetes értékelése nélkül.
Egyik változata a Delphi-módszer, amely többlépéses írásos brain-storming. Alternatívák
kitalálását segíthetik szisztematikus gondolatébresztő kérdések is, ilyen pl. az Osbornkérdéssor. A force fitting technika két egymástól távol eső alternatívát próbál összeilleszteni
és így továbbfejleszteni őket.
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Új megoldási alternatívák létrejöhetnek még meglévő megoldások adaptációjával,
továbbfejlesztésével, illetve szintézissel (létező elemek új kombinációjával).
A további lépések során a kialakult alternatívák közül csak azokat hagyjuk meg,
amelyek mérnöki szempontból megvalósíthatók.
5. A megoldás kiválasztása
A megoldás kiválasztásához valamilyen kritériumokon alapuló döntéshozatali eljárást,
például döntési mátrixot használhatunk. A mátrix sorai az alternatívák, oszlopai a
kritériumok, elemei az adott alternatíva adott kritérium szerinti értékelése szerepel. Az
alternatíva értékét a kritériumok szerinti (általában súlyozott) értékek összege adja. A KIPAmódszer (Kindler, 1978) a súlyozás és értékelés egységes kialakítását teszi lehetővé.
6. Ellenőrzés
A kiválasztott megoldás ellenőrzése elektromágneses és komplex CAD (Computer
Aided Design) programokkal tehető meg, így lehetőség van a megoldás tesztelésére a
prototípus megépítése előtt is.
Mint látható, a problémamegoldó eljárások az egyén kreativitására épülnek, de azt
szisztematikus lépés-sorozatokkal és csoportmunkával segítik.
1.2.2 A problémamegoldás és a tanulás kapcsolata
A problémamegoldás szoros kapcsolatban áll a megismeréssel. A megismerés a
problémamegoldás első lépése, ugyanakkor a megismerés egyik célja a problémák megoldása.
A megismerési folyamat három lépésből áll (Lénárd, 1978):
x

a felfogásból, azaz a környezet érzékeléséből;

x

a megőrzésből (memóriából);

x

a feldolgozásból, azaz a gondolkodásból.

A gondolkodásnak többféle definíciója létezik, Rubinstein a gondolkodó alany és a
megismerendő feladat közötti folytonos kölcsönhatásként értelmezi. A gondolkodás a
környezeti folyamatok megértését és a problémák megoldását is magában foglalja. Az alkotó
gondolkodás önállóan találja meg a megoldási módszert, koordinálja a feladathoz, és azt
eredménnyel alkalmazza.
A gondolkodás összefonódik a tanulással, melyet Leontyev az egyéni tapasztalatok,
azaz a tudás megszerzésének tekint.
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1.2.3 Összegzés
A mérnöki problémamegoldás összetett mérnöki és pszichikai folyamat. A folyamatot leíró
modellek eltérő szemszögből közelítik meg a problémamegoldási folyamatot, de mindegyik
modell alapvető eleme az egyéni tudás, annak felépítése, folyamatos változtatása,
analizálása és használata.

1.3 Tudásmodellek
1.3.1 Információ és tudás
A tudás összetevőit a tudásmenedzsment a következőképpen definiálja (Mártonffy,
1999):
x

adat: objektív tények,

x

információ: kategorizált, elemzett, összefüggésbe helyezett, vonatkozásokkal és
célokkal felruházott adatok

x

tudás: tapasztalattal, ítélettel, intuícióval és értékekkel felruházott információ,
melynek feladata az összehasonlítás, következtetések levonása, interdiszciplináris
kapcsolatok létesítése

1.3.2 Sémák
Mérő szerint (Mérő, 1997) az emberi gondolkodás sémák kialakításával történik. A
sémák a gondolkodás önálló jelentéssel bíró egységei (tehát nem adat és nem információ),
melyek száma elérheti a százezret egy-egy embernél. Bár nincs bizonyítva, hogy valóban
léteznek, jól modellezhetjük velük a szakértelem kialakulását:
1. kezdő: az új jelenségeket, feladatokat már meglévő, általános sémákkal kezeli
2. haladó: új sémák jelennek meg, de nem kapcsolódnak a régiekhez
3. mesterjelölt: egységes rendszerré állnak össze a sémák
4. mester: sémák száma nagyságrendekkel nő, bár tényeké kevésbé
A szakértelem tehát a sémák mennyiségével és összekapcsolódási fokával
jellemezhető. A folyamat során alapvető lépés az asszimiláció, amikor az új ismeret beépül a
régibe, valamint az akkomodáció, amikor a meglévő ismeretek alapján új séma keletkezik.
Az OCTR modell (Chan, 1993) a tudást adat egységek és a közöttük lévő kapcsolatok
hálózataként fogja fel, és a felépítési folyamatban négy szintet különböztet meg (1.2. ábra):
1. összekapcsolás: az új tudás beépítése a meglévőbe. Az új és a régi tudás közötti
kapcsolatok ritkák, gyengék és könnyen módosulhatnak.
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2. növekedés: a régi és új tudás közötti gyenge kapcsolatok megszaporodnak
3. összeillesztés: a kapcsolatok megerősödnek, némelyek viszont törlődnek
4. megszilárdulás: az egységek és a kapcsolatok erőssé válnak
A negyedik szint elérésével a régi tudás teljesen asszimilálódik.

összekapcsolás

növekedés

összeillesztés

megszilárdulás

1.2. ábra: Az OCTR folyamat fázisai

1.3.3 Deklaratív, procedurális és strukturális tudás
A pszichológia megkülönböztet deklaratív és procedurális tudást (Jonassen, 1996,
Eklund, 1995). A deklaratív tudás a tények, történések és elgondolások ismeretét jelenti.
Lehetővé teszi az adatok megtanulását, definiálását és felhasználását a gondolkodási folyamat
során. Az adatok ismerete azonban nem jelenti azt, hogy az adatokat használni is tudjuk. A
procedurális tudás teszi lehetővé tervek készítését, döntések meghozatalát és problémák
megoldását. A kétfajta tudás természetesen összefügg egymással.
A strukturális tudás a deklaratív és procedurális tudás között helyezkedik el és segíti
a kettő összeillesztését. A strukturális tudás egy adott témán belüli adatok és gondolatok
közötti összefüggések ismeretét jelenti. Az összefüggések felismerése és leírása a tudás
lényeges eleme: „… nem elég tudni, hogy mit (deklaratív tudás), ahhoz, hogy tudjuk, hogy
hogyan (procedurális tudás), tudnunk kell, hogy miért (strukturális tudás)” (Jonassen, 1996).
A strukturális tudás adja a hosszútávú memória belső kapcsolatainak szerkezetét is.
1.3.4 Konstruktív tudás
A tanuláselméletben megjelenik még a konstruktív tudás elnevezés is (Carlsson,
1997). A konstruktív folyamat során a tanuló egyén saját maga hozza létre a tudását. Az, hogy
a tudás létrehozása hogyan történik meg, függ a tapasztalatoktól, és hogy a tapasztalatokat
hogyan rendezi át tudás struktúrákká. A konstruktív tudás tehát szubjektív tapasztalatokból
építi fel a tanuló szubjektív tudását. A tanár nem adhatja át ezt a tudását a tanulónak, mert a
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kettő nem azonos tapasztalatokból építkezik. A konstruktív oktatás egyik ága a problémaalapú
oktatás (Problem Based Learning), mely valós probléma analízisén és megoldásán alapszik.
A konstruktív tanulás problémája, hogy mivel a tudás felépítése szubjektív alapon
történik, helytelen ismeretekhez is vezethet.
1.3.5 Az integrált gondolkodási modell
A tudás összetettségét legjobban az integrált gondolkodási modell (Jonassen, 1996)
írja le (1.3. ábra).
alap gondolkodás
x adatok
x struktúrák

kritikus gondolkodás
x átszervezés
x analízis
x kiértékelés
x összekapcsolás

komplex
gondolkodás

kreatív gondolkodás
x tudás generálás
x szintézis
x kidolgozás
x elképzelés

1.3. ábra: A komplex gondolkodás modellje

A modell szerint a tudást leíró komplex gondolkodás három, egymással szorosan
összefüggő részből áll: az alap, a kritikus és a kreatív gondolkodásból. Az alap gondolkodás
reprezentálja a megtanult ismereteket, tartalmazza a tanulást és a megtanultak memóriából
való előhívását. A kritikus gondolkodás dinamikusan átszervezi az alap gondolkodással
megszerzett tudást. Legfontosabb részei az elrendezés, az analízis, a kiértékelés és a
kapcsolatok felismerése és létrehozása. A kreatív gondolkodás hozza létre az új tudást. A
kreatív gondolkodás a kritikus gondolkodás elemeire épül, lényeges részei a szintézis,
elképzelés és kidolgozás.
A három gondolkodási modell együttesen alkotja a komplex gondolkodást, melybe a
döntéshozatal, a problémamegoldás és a tervezés tartozik bele. Az alap gondolkodás hozza
létre az adatokat és információkat, a kritikus gondolkodás folyamatosan átszervezi a szerzett
tudást és a kreatív gondolkodás személyes értékekkel bővíti azt.
A problémamegoldó ciklus 1., 2. és 3. lépésében inkább az alap, 4. lépésében a
kreatív, míg 5. és 6. lépésében a kritikus gondolkozás dominál.
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1.3.6 A structural computing
A structural computing elve (Nürnberg, 1999) szerint a tudás szempontjából a
struktúra fontosabb az adatnál, azaz a információk-kapcsolatok szemléletnél fontosabb a
struktúra és annak viselkedése.
Természetesen nehéz eldönteni, hogy a tudás elemei közül melyik a fontosabb. Az
mindenesetre megállapítható, hogy a struktúra mindenfajta tudásban és tudásmodellben fontos
szerepet játszik (Jonassen, 1996).
1.3.7 Összegzés
A tudásmodellek alapján megállapítható, hogy a tudás fontos elemei az információk, az
információk közötti kapcsolatok és a belőlük felépített, állandóan módosuló bonyolultabb
struktúrák.

Ezen

három

elemre

építve

leírhatóak

a

Lénárd

által

felsorolt,

a

problémamegoldásban szerepet játszó gondolkodási műveletek.

1.4 Az önálló tanulás és a problémamegoldás
Leontyev szerint a tanulás az egyéni tapasztalatok megszerzése (Lénárd, 1978), azaz a
tanulás a gondolkodási folyamat első lépése, így a tanulás és a gondolkodás szorosan
összefonódik. A problémamegoldó képességben alapvető gondolkodásszint tehát erősen függ
a tanulási és az oktatási módszertől. Kelemen szerint (Lénárd, 1978) a hagyományos
oktatásnak a következő módszertani hibái vannak, melyek a problémamegoldási készséget is
erősen befolyásolják:
1. a cselekvéses feladatok hiánya
2. passzivitás, azaz az oktatás nem fejleszti az önálló gondolkodást
3. elveszés a részletekben és az összefüggések figyelmen kívül hagyása
Csoma (Csoma, 1983) szerint az oktatás feladata az alapműveltség megszerzése, a
tanulás technikájának elsajátítása és a gondolkodás finomítása. A tanulás szempontjából
fontos tehát a feldolgozás egyéni üteme, és hogy a tanuló az átadott tudásrészt alkotóan újra
felépítse.
Walley szerint a tanulásnak különböző céljai lehetnek (Schlegel, 1996):
1. a tudás mennyiségének növelése,
2. a memorizálás, gondolkodási sémák begyakorlása,
3. képességek szerzése (például a problémamegoldó képességé),
4. a dolgok értelmezése, a belsőés a környezethez fűződő kapcsolatok felderítése,
5. különböző nézőpontok megismerése.
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Mindegyik cél esetében fontos, hogy a tanuló felépíthesse saját nézetét a tárgyról, azaz
a tanulás kontrollja az ő kezében legyen (Anderson, 1995). A tanulónak tehát saját tudás-hálót
kell kialakítania (Nitko, 1989). A tanulás során persze másokéból (például a tanáréból) is
profitálhat, de a későbbiekben csak azt a tudást használja, amit maga rak össze. Az
alkotóképesség oktatása (Kikuchi, 1984) és a problémamegoldó szemlélet átadása (Wallace,
1996) tehát kiemelten fontos.
Wallace az új tudás önálló megszerzésének három különböző útját látja (Wallace,
1996):
1. tudás transzfer: a tanár által átadott (írásbeli vagy szóbeli) anyag magasszintű, de
gyakran felszínes tudáshoz vezethet;
2. aktív részvétel a feladatban: mélyebb tudást eredményez, de egyben kevesebbet is;
3. felfedezés meglévő forrásokban: eredménye mély tudás, de irányítás kell hozzá,
nehogy a tanuló elvesszen a sok információban.
A felfedezés tehát csak állandó irányítás mellett hatásos, ellenkező esetben a hatásfoka
nagyon rossz, ami megkérdőjelezi használhatóságát önálló tanulás esetén. Az önálló tanulás
fő problémája, hogy a teljes tudásanyag átadása nem biztosított.
1.4.1 A problémaalapú tanulás
A problémaalapú tanulás (problem based learning, PBL) aktívan bevonja a tanulót a
tudás transzfer folyamatába (Lénárd, 1978). A tanulás ilyenkor problémaszituációk
megoldásából áll. A tanár feladata a folyamat irányítása és a szükséges feltételek biztosítása.
A tanulás a probléma definiálásával kezdődik, és a tudás annak a közvetlen
eredménye, hogy a tanuló megpróbálja megoldani azt (Hemstreet, 1997). A tanulás
legtöbbször csoportokban történik, és folyamata a következő:
1. a valós életből vett probléma ismertetése
2. a kapcsolódó információk összegyűjtése
3. a probléma definiálása
4. hipotézisek felállítása és további kutatás
5. a megoldás kiválasztása
Mint látható, a folyamat nagyon hasonlít a problémamegoldás folyamatára. A tanulás
projekt-alapú, különböző perspektívák és gondolkodásmódok kiértékelését kívánja, segíti a
csoportmunkát és az önállóságot is. A tanulónak ugyanis saját tudást kell felépítenie az adott
témakörben.
A problémaalapú tanulás hatékonyságát sok tényező befolyásolja, például:
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x

a problémának széles környezetűnek kell lennie,

x

a tanulónak magának kell megtalálnia a tényleges problémát,

x

az eredményeket folyamatosan be kell mutatni.

1.4.2 A távoktatás
A távoktatás az önálló tanulás egyik fajtája. Az információs és technikai fejlődés
szükségessé teszi az általános (tudományos és filozófiai) és speciális műveltség folyamatos
növelését az egész életen át (Európai Bizottság, 1996). A tudományos műveltség a mérnöki
területek mellett fontos a környezetvédelmi és etikai problémák megoldásánál is, míg az
irodalmi és filozófiai műveltség a kritikus gondolkodást fejleszti. A felnőttkori tanulás viszont
nem történhet a hagyományos (iskolai) oktatási formában. A megnövekedett igényeket a
távoktatással lehet kielégíteni.
A távoktatásban fontos a gyakorlati és alkotó tanulás, az ítéletalkotás és a választani
tudás. Az átadandó ismeretek keretébe be kell építeni a foglalkoztatással kapcsolatban elvárt
képességeket is.
A távoktatás új formája az Interneten keresztül történik. Az Internetet gyorsasága,
mobilitása és interaktivitása teszi alkalmassá az oktatásra (Penfield, 1996). Fontos szempont,
hogy segítségével multimédia anyagok (pl. szimulációk) is létrehozhatóak, valamint
adminisztratív feladatokra is alkalmas. A legtöbb esetben azonban az oktatási folyamatban
részt vesz egy oktató is, aki felügyeli a folyamatot (Burnett, 1999).
A Web-CT (Goldberg, 1996) például egy integrált rendszer, mely az internetes
technológiákra (pl. böngészőkre) épít. A tanuló kezébe különböző eszközöket ad, ilyen
például a tartalmi összefoglaló, index, az önteszt, megjegyzések, hirdetőtábla, fórum,
levelezés, galériák. Az anyag feldolgozása során a tanuló követhet lineáris és hierarchikus
utat, és tevékenysége további kiértékelés céljából rögzítésre kerül. A rendszer adminisztrációs
eszközöket is tartalmaz a kurzusok és a vizsgák nyilvántartásához. A rendszer hátránya, hogy
a feldolgozható online dokumentumok struktúrája nagyon szegényes.
Az internetes távoktatás előnye, hogy hely- és időfüggetlen, üzemeltetése olcsóbb, és
egyszerű, az Internetnél megszokott kezelői felületet használ. A tanulás egyéni,
önszabályozott, célorientált és gyakran csoportokban történik.
1.4.3 Összegzés
Az önálló tanulás alapvető és állandó része a problémamegoldási folyamatnak. Az önálló
tanulás során átadott tudásanyagot mélyíteni kell, melynek eszköze a tanuló aktív bevonása a
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transzfer folyamatába. A tanulói aktivitás célja a megszerzett tudás egyéni újraszervezése és
adaptálása.
A problémaalapú tanulás nagy előnye, hogy segítségével a tanuló gyakorolhatja a
problémamegoldás lépéseit, de ez a forma sem mellőzheti az oktató – valamilyen szintű –
folyamatos irányítását.
Ha az önálló tanulási folyamatba beleértjük a már meglévő tudás bővítését és folyamatos
rendszerezését is, akkor megállapíthatjuk, hogy a problémamegoldás során fontos tudás
megszerzése és karbantartása egyenértékű az önálló tanulással.

1.5 A problémamegoldás számítógépes támogatása
A számítógép a problémamegoldó folyamat több részét támogathatja:
1. a teljes folyamat szervezését,
2. a csoportmunkát,
3. az alternatívák megismerését és értékelését,
4. a tudás kezelését, menedzselését és analizálását, a tudás megszerzését és az önálló
tanulást.
A folyamatot segítő program-rendszer egy lehetséges felépítése az 1.4. ábrán látható.
A következőkben a rendszer egyes elemeinek létező megvalósításait mutatom be.
Tudáskezelő rendszer

probléma

Probléma problémák
analizátor

CAD,
Szimulátor

alternatívák Értékelő

megoldás

Analizátor

1.4. ábra: A problémamegoldó folyamat számítógépes támogatása

1.5.1 A teljes folyamat támogatása
A TechOptimizer szoftver (TechOptimizer, 1998) különböző modulok összessége,
melyek a problémamegoldási ciklus egyes lépéseit segítik (ld. 1.5. ábra). A legfontosabb
modulok a következők:

15

1. Product Analysis. Lehetővé teszi a fejlesztendő ill. kialakítandó termék belső
kapcsolatainak analizálását. A felhasználó felépíti a termék működési modelljét, az
egyes kapcsolatokhoz fontossági és eltérési (a valós és az optimális értékek közötti
eltérésre szolgáló) mérőszámokat rendelhet, melyek alapján a program rangsorolja
a megoldandó problémákat. A rangsor természetesen nagyban függ a felhasználó
(adatbevivő) értékelésétől, hiszen a mérőszámokat ő határozza meg.
2. Databases. Tervezési elvek, példák, műszaki megoldások nagyméretű adatbázisa,
melyben a felhasználó keresések indításával megtalálhatja a számára megfelelő
megoldást. Sajnos a Product Analysis által felsorolt problémákra nehéz megoldást
találni benne, mert az adatbázisban csak szöveget képes keresni.
3. Feature transfer. Az egyes megoldási alternatívák rangsorolhatóak vele, és egy
interaktív analízis alapján az egyes alternatívák kedvező paraméterei átvihetők egy
másikba.
Mint látható, a program legfőbb erénye, hogy a problémamegoldási folyamat algoritmizálható
részeiben segítséget ad a felhasználónak.
probléma definiálása

Product analysis

probléma megismerése

Internet Assistant

probléma újradefiniálása

Trimming

alternatívák találása

Databases

megoldás kiválasztása

Feature transfer

Principles
Effects
Predictions

TECHOPTIMIZER modulok

ellenőrzés

1.5. ábra: A TechOptimizer moduljai

1.5.2 Csoportmunka
A számítógépes hálózat alkalmas kommunikációra, információ átadásra/szerzésre és
adatcserére (Sugimoto, 1993). A csoportos problémamegoldás mindezt felhasználhatja. A
hálózat lehetővé teszi az interakciót a mélyebb tudás elsajátítására, több nézőpont kifejtését,
egyéni látásmód kialakítását. Persze maga a hálózat nem garantálja a sikert, hiszen csak
eszköz a problémamegoldás során.
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A gIBIS hipertext rendszer (Begeman, 1988) a csoportmunka támogatására készült.
Lehetővé teszi a gondolatok csoportosítását, bővítését és átalakítását. A hipertextben olyan
speciális elemeket használ, melyek a csoportos véleménykialakítást segítik (ld. részletesebben
a 3. fejezetben).
A csoportmunka fontos része a tudás átadás, azaz, hogy a szakértők hogyan tudják
pontosan és a másik számára is felhasználhatóan leírni ismereteiket az adott témáról.
1.5.3 A tudás kezelése
A Knowledge Structure Manager (KSM) tudáskezelő rendszer (Molina, 1998) az ún.
Link nyelvet használja a tudás leírására. A nyelv segítségével a tudás feladat-eljárás-alfeladat
hierarchiával modellezhető. Egy eljárás adat- és vezérlési folyammal írja le a feladatot. A
deklaratív tudást ún. tudás egységek hierarchikus fájával modellezi, ahol a legalsó ágak az
elemi tudást reprezentálják, és a bonyolultabb tudás elemek ezekből építkeznek. A Link
nyelvvel eljárások (pl. a problémamegoldási folyamat) írhatók le elemi lépésekkel. A
problémamegoldás e rendszerben javaslat-kritika-módosítás lépésekből áll (1.6. ábra). A
tulajdonképpeni problémamegoldó lépést (a javaslat keresését) több független, a tapasztalat
alapján bevált eljárással helyettesíti, melyek biztosan adnak valamilyen javaslatot. A folyamat
bemenete a specifikáció, kimenete pedig a tervezési megoldás. Az egyes lépések ki- és
bementi paramétereit a tudás egységek alkotják.
Ez a módszer tehát feladatmegoldásra alkalmas, hiszen meglévő logikai eljárások
közül választja ki a legmegfelelőbbet. Nem alkalmas asszociációk kezelésére és új
megoldások találására, de az alternatívák kiválasztását és a tervezést így is hatékonyan
segítheti.
A KSM rendszer tulajdonképpen szakértői rendszernek tekinthető. A szakértői
rendszer olyan eljárás, amely lehetővé teszi tetszőleges tényezők kapcsolataihoz (állapotkombinációkhoz) tartozó következmények összefüggés-rendszerének számítógépes formában
történő kezelését (Starkné, 1997). A szakértői rendszer tehát szabályelvű, azaz alapvetően
logikai műveletekre támaszkodik. Nem alkalmas tehát logikailag bonyolult vagy le nem írható
összefüggések

kezelésére,

amelyek

pedig

nagy

szerepet

játszanak

a

kreatív

problémamegoldás során. A rendszerbe az ismereteket egy szakértő viszi be, így a
hatékonysága alapvetően függ a szakértő helyes ismereteitől és ezeknek az ismereteknek a
helyes modellezésétől.
A

szakértői

rendszerek

a

gyakorlatban

feladatmegoldásra

használhatónak, a kreativitás beépítése további kutatásokat igényel.
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bizonyultak

jól

1.6. ábra: A KSM tervezést leíró feladat-struktúrája

A tudás kezelésére alkalmas szoftverek másik része a felhasználó saját tudásának
felépítését, rendszerezését és karbantartását segíti és nem törekszik a felhasználó
gondolkodási folyamatának kiváltására. Ilyen rendszer például a Nestor böngésző (Zeiliger,
1999). A Nestor azon az elven alapszik, hogy az információ feldolgozása során követett
egyéni út jellemzi az információhoz való viszonyt is. A rendszer tehát dinamikusan felépít
egy térképet, mialatt a felhasználó az Internetet használja (1.7. ábra). A felhasználó
megjelölheti a lényeges internetes oldalakat és előállíthatja saját bejárási útvonalát. A linkeket
feliratozhatja, és így kialakíthatja saját nézőpontját az adott információhalmazról. Az így
elkészült szemantikus térképet publikálhatja más felhasználók felé is. A böngésző viszont
nem ad semmilyen segítséget a tudás megfelelő felépítéséhez, és nem teszi lehetővé saját
csomópontok beépítését a kialakított tudás-hálózatba.

1.7. ábra: A Nestor böngésző lehetővé teszi az internetes oldalak rendszerezését (Zeiliger, 1999)
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A tudás leírására és kezelésére alkalmasak még az adatbázisok, elsősorban a relációs
adatbázisok, bár ezek a gondolatok szabad leírását – felépítésükből adódóan – erősen
korlátozzák (Jonassen, 1996). Az információgyűjtés során pedig az egyik legnagyobb és
naprakész adatbázis az Internet.
1.5.4 Összegzés
A mérnöki problémamegoldó folyamat lépései jól segíthetők és algoritmizálhatóak, így
lehetőség van azok számítógépes támogatására. Az alternatívák keresését – a tulajdonképpeni
inventív problémamegoldást – a tudás kezelését támogató számítógépes rendszerek tudják
segíteni, de nem automatizálni. A problémamegoldó mérnök tudására, ismereteire
mindenképpen szükség van:
x

tudáskezelő ill. szakértői rendszerek esetén az ismeretek helyes modellezésének és
bevitelének,

x

tudás karbantartását segítő rendszerek esetén a bevitt tudás folyamatos frissítésének,
valamint

x

a tudás kiértékelésének és az asszociációs láncok megtalálásának érdekében.

A problémamegoldó folyamat számítógépes támogatásának blokkvázlatán (1.4. ábra)
látható, hogy a problémamegoldó folyamat során a tudás megszerzése és folyamatos
rendszerezése alapvető fontosságú, hiszen ez a problémamegoldást támogató rendszer többi
elemének a be- ill. kimenete. A tudáskezelés támogatására használható rendszerek
(tudásbázisok) jellemzőinek és követelményeinek összeállítását a következő fejezetben
végzem el.
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2 A mérnöki problémamegoldást segítő tudásbázis szoftver
követelményei
A mérnöki problémamegoldást segítő tudásbázis (tudáskezelő rendszer) célja a tudás
felépítésének segítése, a leírt tudás folyamatos karbantartásának és analizálásának segítése.
Nem célja tehát a tudás algoritmizálása, inkább a felhasználó problémamegoldási képességeit
igyekszik növelni, azaz a problémamegoldási folyamatot eszközként segíti.
Az előző fejezetben összefoglalt elméletek és megfontolások alapján összeállítottam a
mérnöki problémamegoldást támogató tudáskezelő rendszerek követelményeit, melyek a
következők:
1. egyesített tudásmodellre épül,
2. az összefüggéseket kiemelten támogatja,
3. alakítható és összeépíthető
4. számítógéppel feldolgozható és
5. a felhasználó számára könnyen érthető

2.1 Egyesített tudásmodell
Az előző fejezetben ismertetett tudásmodellekből - elsősorban az integrált
gondolkodás modellből (ld. 1.3.5 fejezet) - megállapíthatjuk, hogy a tudás alapvetően adatok
és információk halmazából áll, melyeket a közöttük kialakított kapcsolatok és struktúrák
alakítanak tudássá (ld. strukturális tudás, 1.3.3 fejezet). Ez a tudás azonban folyamatosan
bővül és változik, hiszen új információk épülnek be, új kapcsolatok alakulnak ki és új
struktúrák szerveződnek. A Lénárd által felsorolt (ld. 1.2 fejezet) gondolkodási műveletek is
mind információkkal és kapcsolatokkal operálnak, míg közben struktúrákat építenek fel.
A tudást tehát a következő T halmazzal modellezhetjük:
T = (I, R, M)

(2.1)

ahol:
I: a tudás alapjául szolgáló adat és információ halmaza
R: az információkat struktúrákká alakító gráfok halmaza
M: függvények halmaza, melyek a meglévő I és R elemekből új I és R elemeket
hoznak létre.
Röviden: a problémamegoldó tudás információkból, az őket struktúrákká
kapcsoló relációkból és új tudást generáló modifikációkból áll.
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A tudás ilyen definíciója magában foglalja a problémamegoldás során használt nagy
tudáshalmazt és asszociációs láncokat (Zlotin, 1999), de kibővíti ezeket egyéb struktúrákkal
(Lénárd, 1978) és a folyamatos változtatások lehetőségével.
Ez a tudásmodell alkalmas deklaratív, strukturális és procedurális tudás leírására is.

2.2 Összefüggések kezelése
A problémamegoldás során elsősorban a tudáson belüli összefüggéseknek és
asszociációs láncoknak van nagy szerepük (ld. 1.2 és 1.3.2 fejezet). A sok összefüggést az
emberi agy nem tudja megjegyezni, ezért tehát fontos, hogy a rendszer kiemelten támogassa
az összefüggések felfedezhetőségét, kialakítását és változtatását.
Az összefüggések tulajdonképpen speciális relációk, melyek sokszor logikai úton
nehezen állíthatók elő.

2.3 Alakíthatóság
Mivel a tudás harmadik eleme (a modifikáció) folyamatosan változtatja a másik két
elemet és így magát a tudást is, kiemelten fontos, hogy a rendszerrel ezek a modifikációk
könnyen és kényelmesen elvégezhetőek legyenek.
A modifikációk három részre oszthatók:
1. a felhasználó aktivitásai, mellyel a leírt tudás modelljét változtatja,
2. külső (más tudáshalmazból átvett) tudás beépítése és feldolgozása,
3. automatikus, számítógép által végzett modifikációk (ld. következő pont)
A külső tudás beépítésénél fontos, hogy ne legyen teljesen automatizált, különben ez
az új tudás nem épül be a felhasználó saját tudásába. Ha az átvétel során az új és a régi tudás
közötti kapcsolatokat a felhasználó alakítja ki, egyben meg is tanulja azt (ld. OCTR-modell,
1.3.2 fejezet).

2.4 Feldolgozhatóság
Ha a tudás reprezentálására használt modell matematikailag is leírható, akkor az általa
megjelenített tudás számítógépes módszerekkel is analizálható és bizonyos célokra
feldolgozható (ld. 1.5 fejezet).

2.5 Érthetőség
Mivel a tudás felépítését és elemzését alapvetően a felhasználó mérnök végzi, fontos,
hogy a modellként használt tudás-leírás egyszerű és könnyen érthető legyen.
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2.6 A létező rendszerek értékelése a követelmények alapján
TechOptimizer
1. A program a felhasználó tudását nem modellezi, a termék leírására pedig egyszerű
modellt használ. Nincs lehetőség például olyan hatások leírására, mely egyszerre
több részegységre hat. Az ilyen hatások pedig sokszor előfordulnak, és fontos,
hogy egy (és ne több különálló) egységként kezeljük a feldolgozás során.
2. A program a termék leírásában kiemeli a hatások szerepét, de az adatbázisokban
alkalmazott adatbázisban kevés összefüggés van feltüntetve.
3. Az adatbázisok tartalma nem nagyon alakítható, bár lehetőség van saját effektusok
leírására, de ez nem építhető szervesen egybe a már meglévőekkel. Másik által
leírt tudás bevitelére nincs mód.
4. A termék leírására szolgáló modell jól feldolgozható, de csak az adott rendeltetés –
a problémák megtalálása – céljára.
5. Nincs lehetőség a termék modellje és az adatbázis közötti összekapcsolásra. A két
tudás reprezentáció különbözőképpen van leírva, a termék objektum-hatás elven,
az adatbázis hipertexttel.
Knowledge Structure Manager (KSM)
1. A program tudásmodellje jól leírja a – főleg procedurális- tudást, bár csak előre
beépített elemtípusok (pl. eljárások, be- ill. kimeneti paraméterek) használhatóak.
2. Bár az eljárások leírása során az összefüggések (pl. feladat-alfeladat, kimenetbement) fontos szerepet játszanak, a tudás leírásában a szabad (a számítógépes
feldolgozás számára nem funkcionális) összefüggések bevitelét nem nagyon
támogatja.
3. A bevitt modell a Link nyelvvel alakítható, bár ez nem túl kényelmes megoldás.
Létező modell importálására nincs lehetőség.
4. A modellben benne szerepel a feldolgozás folyamata is, tehát bármilyen
algoritmus futtatható vele.
5. A Link nyelv – mivel adat- és vezérlési folyamokat használ – nehezen
értelmezhető, használatához a nyelvet jól ismerő szakértő kell.
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Relációs adatbázis
1. Az adatbázis nem tudásmodellre épül, hanem adatokat tárol.
2. A relációs adatbázisok lényege az adattípusok közötti kapcsolatok leírása, az
adatok közötti szabadon változtatható kapcsolatokat nem támogatja.
3. Az adatok alakítására van mód, de az adatmodell átalakítása már csak
körülményesen tehető meg.
4. Az

adatok

feldolgozása

algoritmusokkal

(elsősorban

lekérdezésekkel)

megvalósítható.
5. A táblázatos tárolás és megjelenítés sokszor bonyolult és félrevezető lehet
(Jonassen, 1996).
A három rendszer tulajdonságait táblázatosan összegezve:
TechOptimizer

KSM

Relációs adatbázis

tudásmodell

nem

igen

nem

összefüggések kiemelése

nem

részben

részben

részben

igen

részben

feldolgozhatóság

igen

igen

igen

érthetőség

igen

nem

részben

alakíthatóság

2.1. táblázat: A problémamegoldó szoftverek értékelése

A 2.1. táblázat részletes értékelése nélkül is megállapítható, hogy a követelményeknek
egyik rendszer sem felel meg maradéktalanul.

2.7 Összegzés
A mérnöki problémamegoldást támogató rendszerek követelményei a következők:
1. egyesített tudásmodell,
2. összefüggések kezelése,
3. alakíthatóság,
4. feldolgozhatóság,
5. érthetőség
A következő fejezetben bemutatásra kerülő hipertext és szemantikus háló elvek
alkalmasak lesznek a követelmények kielégítésére (ld. 4. fejezet).
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3 A hipertext és a szemantikus háló
3.1 A hipertext és a hipermédia
A számítógépek elterjedésével hamar felmerült a dokumentumok elektronikus
feldolgozása és tárolása iránti igény. A számítógépes dokumentumok előnye ugyanis a
gyorsaság; a szövegrészek keresése összehasonlíthatatlanul gyorsabb számítógéppel, ráadásul
bonyolult feltételeket adhatunk meg kiválasztásukhoz.
A számítógéppel segített ismeretterjesztés az 1960-as években, az ún. hipertext
elterjedésével indult gyors fejlődésnek. A hipertext elvét Vannevar Bush már 1945-ben
megalkotta. Az általa leírt Memex eszköz nem más, mint „egy gép, melyben az egyén tárolja
a könyveit, feljegyzéseit, és ez az automatizált rendszer gyorsaságot és rugalmasságot nyújt
neki.” (Bush, 1945) Bush leírja, hogy a Memexben lehetőség van két egység (azaz
dokumentum) összekötésére. A Memex mechanikus gép volt és teljesen sosem készült el. A
Bush által kitalált elvre a hipertext nevet először Theodor Nelson alkalmazta és a
következőképpen definiálta: „szöveges és képi információk összessége, melyek összetett
módon kapcsolódnak egymáshoz, azaz nem jeleníthetők meg a hagyományos módon.
Tartalmazhat összegzést vagy térképet a teljes tartalomról és a kapcsolódásokról, megjelenhet
benne megjegyzés, kiegészítés vagy mások által hozzáírt lábjegyzet is.” (Nelson, 1965)
A hipertext alapját tehát a nagy dokumentumok kis, önálló részekre szabdalásával
előálló szövegrészletek, az ún. csomópontok (node-ok, oldalak) különböző típusú
összekapcsolásával előálló bonyolult rendszer alkotja. A legegyszerűbb kapcsolat (link) a
csomópontok között a hivatkozás (reference), ennek használatával közvetlenül a megjelölt
részre ugorhatunk. További kapcsolat lehet a kiegészítés, megjegyzés, részletezés, indoklás,
kifejtés, összefoglalás, revízió stb.
A hipertext az emberi gondolkodást és megismerést modellezi. Gondolkodásunk
ugyanis nemlineáris részekből építkezik, melyeket az emberi agy összekapcsol egymással és
fogalmak hálózatává alakít (Rada, 1991). Könyv olvasása közben előre és hátra lapozunk,
amikor olvasott részekre látunk hivatkozást, és a tartalomjegyzéket használjuk, hogy más
részekhez ugorjunk. Amikor dokumentumot írunk, először a gondolatok vázlatát alkotjuk
meg. Azután leírjuk gondolatainkat a papírra, rendszerezzük és átalakítjuk őket, és ezt addig
folytatjuk, amíg elő nem áll az igényeinket kielégítő koherens dokumentum.
A hipertext tehát egy adatbázis, mely direkt hozzáférést biztosít az információhoz, de
egy reprezentációs elv is, mely tartalmi összefüggéseket is tartalmaz, valamit egy megjelenési
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eszköz is, mely a hivatkozásokat a csomópontokba ágyazva lehetővé teszi az információk
közötti kapcsolatok követését, a navigációt.
A hipertext legnagyobb előnye, hogy az információ kis részekben áll rendelkezésre,
így az ismeret elsajátításának sorrendjét a kapcsolatok használatával teljes egészében és
interaktívan a felhasználó (olvasó) vezérli. Hátránya is ebben áll: a szerzőnek semmilyen
eszköze nincs arra, hogy az olvasó a dokumentum minden részét elolvassa, méghozzá a
legmegfelelőbb sorrendben. A legnagyobb gondot az okozhatja, hogy a felhasználó sokszor
elvész a rendszerben (Begeman, 1988), nem tudja, hol tart a dokumentumban, mit olvasott
már el, merre menjen tovább. A szerző felelőssége a rendszer összeállításában így sokkal
nagyobb, mint a hagyományos könyv esetében.
A hipertextet a tudományban elsősorban információ prezentálására és a csoportmunka
segítésére használják (Kolb, 1999). Csoportmunka során a különböző hozzászólások, viták és
gondolatok jól leírhatók hipertext kapcsolatokkal (Begeman, 1988). Az oktatásban pedig
egyre jobban terjednek a hipertext (elektronikus) tankönyvek (ld. 3.2 fejezet).
A számítógépek teljesítményének nagyfokú növekedésével lehetővé vált, hogy a
különböző médiumok (videó, hang, animáció) beilleszthetők legyenek a szövegbe. Az ily
módon előállt rendszert nevezzük multimédiának. A multimédia tulajdonképpen „kettő vagy
több kommunikációs média integrációja,... mely azon a tényen alapszik, hogy amit a szavak
megtesznek, azt a szavak hanggal és képekkel jobban” (Kalmbach, 1994). A jelenlegi
legnagyobb multimédia rendszer az Internet, mely nem más, mint egy elosztott, földrajzilag
szétszórt

kommunikációs

és

információs

számítógép-hálózat.

A

médiumok

teljes

integrálásával és objektumok szerinti vezérlésével előállt rendszer a hipermédia. Mivel a
hipertext, a multi- és hipermédia jelentése nagyon közel áll egymáshoz, a szakirodalomban
ma már azonos értelemben használják.
3.1.1 A kapcsolatok
A kapcsolatokat sokféleképpen rendszerezhetjük (Louka, 1994). Irányukat tekintve
lehetnek egy- ill. kétirányúak, mutathatnak csomópontra vagy csomóponton belüli részre.
Feladatuk lehet referencia jellegű vagy a hipermédia információhalmazának rendszerezése,
azaz struktúrálása. Lehetnek statikusan vagy dinamikusan létrehozottak, esetleg több
célpontúak vagy egymásba ágyazottak (Ladd, 1999). Több célpont és egymásba ágyazás
esetén a navigálás során az összes célpontnak megfelelő csomópont megjelenítésre kerül (pl.
több ablakban). Mivel a kapcsolatok szemantikus összefüggéseket jelölnek, lehetnek
típusosak, azaz a tartalmi összefüggések szerint megjelöltek (Pilar, 1998). Ilyen típusok
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például az asszociáció, ellentét, magyarázat, illusztráció stb. A típusok szerepe elsősorban a
navigáció segítése, de segítségükkel a kapcsolatok is kereshetőek és csoportosíthatóak.
A internetes World Wide Web (WWW) leíró nyelve, a HTML statikus, nem
beágyazott, egycélpontú, nem tipizált linkeket használ. Ezek a linkek link-szerverek
használatával dinamikussá tehetők, ilyenkor a szerver szúrja bele a linket a csomópont
leírásába, a böngészők számára tehát statikusan jelenik meg. A dinamikus linkeket a
csomópontok attribútumait nyilvántartó adatbázisok lekérdezésével állítják elő (Hirata, 1999).
Ilyen link-szerver például az Aquarelle (Rizk, 1999) és a Document Management System
(Carr, 1996). Mindkét megoldás jellemzője, hogy az oldalak attribútumait nem automatikusan
állítják elő, hanem a létrehozónak kell beállítania őket.
3.1.2 A navigáció
A navigáció célja ismert v. nem ismert információs tér feltérképezése. Mivel egy
hipertext rendszert információszerzés, csoportmunka vagy tanulás céljára fejlesztenek ki,
szerkezete is eszerint változik. A hipertext felépítése lehet (Louka, 1994a, Jonassen, 1996):
x

hálós, azaz struktúrálatlan,

x

lineáris, a hagyományos írásműveknek megfelelő,

x

hierarchikus,

x

csillag, azaz egy főoldalból szétágazó,

x

és ezek ötvözete.

A szerkezet kialakításának célja a hipertext struktúrálása és a navigáció támogatása,
hiszen „… a hipermédia hálós felépítésén túl célszerűnek látszik a tárolt információ céljának
megfelelő szerkezet kialakítása” (Louka, 1994a). A struktúra leírható linkekkel, így minden
hipertext kétféle linket használ: az egyik a szerkezet kiépítésében, a másik a szabad
navigációban játszik szerepet.
Az alkalmazott struktúrák a hipertextek témájának megfelelően változnak, sőt, egy
hipertexten belül több is lehet belőlük. Általánosságban elmondható, hogy a legelterjedtebb a
hálós és a hierarchikus kialakítás. A hierarchia előnye, hogy a csomópontokat jól áttekinthető
rendszerbe foglalja, mely gyorsítja a navigációt (Bernstein, 1991).
A navigációt sokféle navigációs eszközzel segítik, melyek általában grafikusan
jelenítik meg a hipertextet. Ilyenek például (Louka, 1994a, Botafogo, 1991, Eklund, 1996,
Passardiere 1992):
Csomóponti navigáció:
x

egységesített „home”, „next”, „help” linkek az egyes csomópontoknál
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Struktúrális navigáció:
x

térkép, mely a teljes hipertext hálózatot jeleníti meg grafikusan,

x

klaszter, mely az azonos tartalmú csomópontokat egy nagyobb egységbe foglalja,

x

hierarchikus tartalomjegyzék,

x

útvonal, mely a készítő által ideálisnak tartott lineáris bejárást jelzi,

x

mérföldköves, mely csak a fontosnak vélt csomópontokat jeleníti meg a térképen
(Mukherjea, 1999)

x

halszem, mely az aktuális csomópontból elérhető más csomópontokat jeleníti meg,

x

szűrők, melyek bizonyos feltételek szerint szétválogatják a csomópontokat

Időrendi navigáció:
x

történeti lista, mely az előzőleg olvasott csomópontokat tartalmazza időrend
szerint,

x

lábnyom, mely a már korábban használt linkeket más színnel jelzi.

Ezek az eszközök különböző felhasználói navigációs stratégiák segítésére készülnek.
A stratégiák közül a leggyakoribbak az átnézés, a böngészés, a keresés és a feldolgozás
(Louka, 1994).
A navigációs eszközök által használt adatbázis lehet statikusan előállított vagy
dinamikusan, a csomópontok tartalma alapján feltöltött (Takano, 1998).
3.1.3 Nyitott hipermédia rendszerek
A számítógépes rendszerek fejlődésével felmerült a hagyományos hipertext
rendszereken túllépő, könnyebben fejleszthető és bővíthető, ún. nyitott rendszerek iránti
igény. Az új rendszerek iránti elvárásokat elsőként Frank Halasz fogalmazta meg (Halasz,
1991):
1. A nagyméretű hipertext adatbázisokban a hagyományos navigációs eszközökkel nehéz
boldogulni, előnyösnek látszik lekérdezés-alapú kereséseket is biztosítani, melyek nem
csak a tartalomban, hanem a hipertext struktúrájában is képesek keresni.
2. A hagyományos node-link modellt ki kell bővíteni kompozit elemekkel, melyek node és
link csoportokat foglalnak magukban. Ezekkel az elemekkel a kapcsolatok részletesebben
leírhatók.
3. A gyorsan változó tartalmak kezeléséhez dinamikus virtuális struktúrák szükségesek.
Ezek a struktúrák virtuális csomópontok és kapcsolatok meglétét igénylik.
4. A hipertext felépítése is dinamikus legyen. A dinamikus előállításhoz a mesterséges
intelligencia eszközei használhatók.
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5. A tartalmak gyors változása miatt fontos a verziókövetés.
6. A hipertext rendszereknek a csoportmunkát jobban kell támogatniuk.
7. A felhasználók is alakíthassák a hipertextet, például script nyelvekkel vagy programozói
interfészekkel.
Halasz 7 pontja és az ezekből kiinduló fejlesztések alapján a nyitott hipermédia
rendszereket a következőképpen jellemezhetjük (Fielding, 1998, Tai, 1996):
x

a link tárolása elkülönül a csomópontok tárolásától,

x

a linkek és csomópontok különböző struktúrákba vonhatók bele,

x

bármilyen típusú dokumentum szerepelhet csomópontként,

x

a linkek típusosak és csomóponton belüli célpont esetén tartalomra és nem helyre
(offszetre) mutatnak,

x

a hipertext elemei verzióval ellátottak, és

x

bizonyos mértékig a felhasználó által alakíthatóak.

A felsorolásból látszik, hogy bár az Internetet nyitott rendszernek szokás nevezni, nem
teljesíti a nyitottság összes feltételét. A legnagyobb hiánya, hogy a linkek nem tárolódnak
külön a csomópontoktól.
3.1.3.1 Verziózás
A verziózás elsősorban gyorsan változó hipertextek esetén fontos. A problémát a
linkek és a belőlük alkotott struktúrák jelentik. Ezek alapján megkülönböztetünk (Beer, 1994):
x

verzión belüli,

x

verziók közötti,

x

csomópontok közötti linkeket.

A verziók használatánál kétféle eljárás használatos (Lo, 1994):
1. Direkt

hivatkozás:

a

link

célpontja

a

dokumentum

azonosítójával

és

verziószámával van jelölve,
2. Link objektumok: a linkek globális link táblában vannak nyilvántartva, a link
célpontja ebből a táblából dinamikusan nyerhető ki.
A régebbi verziók archiválása elsősorban csoportmunka esetén fontos, ahol a régebbi
gondolatok, vélemények megtartása és kikereshetősége a célja. Ismeretterjesztő hipertext
esetén a verziók követése nem annyira lényeges, de ha a hipertext egyik csomópontja
megváltozik, akkor előfordulhat, hogy a rá mutató link rossz helye vagy esetleg sehova sem
mutat (inkoherencia). Ilyenkor a csomópontra mutató összes linket változtatni szükséges.
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3.1.4 Adaptív hipertext rendszerek
A statikus hipertext tartalma és használata (pl. tartalomjegyzéke) azonos minden
felhasználónak. A felhasználóknak azonban különböző céljaik és előtanulmányaik vannak,
így valószínűleg az információhalmaz más részeire kíváncsiak és különböző navigációs
stratégiát használnak. Az adaptív rendszer a használat során megtud valamit a használójáról,
és így alakítja át a hipertextet vagy javasolja a szekvenciális utat. Ez az eljárás különösen
oktatási anyagoknál fontos, ahol a kezdő tanulóknak segíthet a tájékozódásban és javasolhatja
az ideálisnak tartott bejárási útvonalat. Az adaptív hipertext használata felgyorsítja a tanulást
és a helyes információk gyors megtalálását (Eklund, 1998).
Az adaptivitásnak kétféle fajtája van: adaptív prezentáció illetve navigáció. Adaptív
prezentáció esetén a csomópontok tartalma változik meg attól függően, hogy a felhasználó
bővebb vagy szűkebb információra kíváncsi-e. A különböző mélységű információk a
csomópont leírásában szereplő jelölésekkel (pl. ikonok) alapján találhatók meg (Knott, 1996).
Az adaptív navigációnak a következő típusai ismertek (Eklund, 1998, Pilar, 1998):
1. direkt: a rendszer mindig javasol egy következő csomópontot
2. elrejtéses: a nem megfelelőnek ítélt linkek nem jelenítődnek meg
3. sorrendi: a legjobbnak tartott link a csomópont elkülönített részén szereplő lista
első helyén szerepel, alatta a kevésbe fontos linkek
4. annotációs: jelzés (pl. ikon) a linkek mellett, mely a linkek fontosságát mutatja
Az első kettő típus erősen restriktív, így használatuk nem is igen terjedt el, mivel
ellentétesek a hipertext filozófiájával. A legelterjedtebb az adaptív annotáció, melynek két
altípusa van:
a. tudás alapú annotáció: a felhasználó által kitöltendő teszt alapján dönti el, hogy a
linkek milyen állapotúak (pl. ismertek v. nem)
b. feltétel alapú annotáció: minden linknél jelzi, hogy érdemes-e arra menni. Ehhez
minden csomóponthoz kell egy előfeltétel és kimenet lista. A már olvasott
csomópontok kimenetei ismertnek számítanak és ezek alapján egy link
célpontjának előfeltétele kiértékelhető.
A West rendszerben (Eklund, 1996) elő- és utótesztek mérik az egyes fogalmak
ismeretét. Egy fogalom a csomópont egy attribútuma, a linkek színezésénél ezek meglétét
nézi a rendszer. Az attribútumok a felhasználói modellben tárolódnak, mely reprezentálja a
felhasználó preferenciáit, tudását, céljait és hátterét. Az AHM rendszerben (Silva, 1998) a
felhasználó pontokat gyűjt az olvasással, és a csomópontot csak akkor olvashatja, ha megvan
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a megfelelő pont az adott típusból. Ez a rendszer tehát típusos csomópontokat használ. Az ún.
önszervező hipertext hálózat (Bollen, 1999) pedig a csomópontok közötti kapcsolat erősségét
változtatja az összes felhasználó aktivitása alapján. A szabályok szerint az erősség a használat
alapján nő, de A-B és B-C linkek követésével B-A, C-B és A-C kapcsolat is erősödik (azaz
reflexív és tranzitív). A felmérések szerint egy ilyen rendszer elég hamar elér egy statikus
állapotot, ahol az erősségek alig változnak. A Piramid rendszer (Negro, 1998) a kategóriákat
egy sokszög alapú piramissal ábrázolja, ahol egy szög egy információ kategória, a z tengely
pedig a tudás mélysége. Ha egy kategória nem érhető el egy z szinten, az a rész ki van vágva a
kúpból. A használat során ez a kúp töltődik fel.
Statikus linkek használata esetén az adaptív navigáció nem oldható meg, hiszen a
használat közbeni kiértékelés megváltoztatja a linkek struktúráját. Ilyen esetben csak az előre,
néhány lehetséges hipertext struktúrából való választás (pl. kezdő, haladó) nevezhető
adaptívnak. Érdekes megoldás a Memoir (Hill, 1999) rendszer, amely azt figyeli, hogy a
felhasználók mely statikus linkeket használják, ebből statisztikát készít, ezzel segítve a
navigálást.
Az adaptivitás speciális eszköze a nézet. A nézet a hipertext valamilyen szempont
szerinti rendezése, struktúrálása (Casanova, 1991). Egy adott hipertext halmazra
definiálhatunk több nézetet is, hiszen egy csomópontnál - a hipertext felépítéséből adódóan –
nem ismerjük annak környezetét. A nézet látszólag nagyon hasonlít a kalauzokra (guideokra), amelyek szekvenciális utakat határoznak meg egy hipertexten belül. A nézet azonban
nemcsak más utat, hanem más hipertextet is jelent, hiszen előfordulhat, hogy egyes hipertext
elemek az egyik nézetben nem is jelennek meg. Ezzel a lehetőséggel az adaptivitás magasabb
foka érhető el.
3.1.5 Összegzés
A hipermédia csomópontok és kapcsolatok (linkek) hálózata, melyben a navigáció a
kapcsolatok használatával történik. A linkek a csomópontok tartalma közötti szemantikus
kapcsolatokat és struktúrákat írják le.
A hipertexten belüli szerkezet kialakítása és a megfelelő navigációs eszközök megléte annál
fontosabb, minél nagyobb és bonyolultabb maga a hipertext, és minél többféle feladatra
alkalmazzuk.
A nyitott hipermédia rendszer a hagyományos hipertextnél bonyolultabb, fejlettebb hipertext
szerkezetet (linkeket, struktúrákat) alkalmaz, míg az adaptív hipertextben a hipertext
objektumok változnak a felhasználó aktuális tudásától függően.
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3.2 A hipertext a tanulásban
A számítógép többféle módon alkalmazható a tanulásban (Eaton, 1996): lehet oktatást
támogató eszköz, tanulói eszköz, referencia könyv és prezentációs eszköz. A számítógép
felhasználása az önálló tanulásban többféleképpen történhet (Jonassen, 1996):
1. Computer Aided Instruction (CAI)
A számítógép kérdéseket és feladatokat tesz fel a tanulónak. A választ minden esetben
visszajelzés követi, sok esetben valamilyen jutalommal. Ez a módszer a pszichológiai ingerválasz folyamatot veszi alapul, kiegészítve a megerősítés lépésével. A módszer lineáris úton
vezeti végig a tanulót, azaz addig nem léphet tovább, amíg az aktuális feladatot meg nem
oldja. A CAI megoldás előnye az automatikusság, de a komplex gondolkodás kialakítására
nem alkalmas. Ma már általánosan elfogadott nézet, hogy csak az egyszerű alaptudás (pl.
matematikai műveletek) begyakorlására alkalmas (Anderson, 1995).
2. Computer Aided Learning (CAL)
A CAI modelljét követi, de rossz válasz esetén eltérő, egyénre szabott kitérőket iktat a
lineáris útba. A kitérők egyszerűek (egylépésesek), vagy akár bonyolultak is lehetnek, melyek
a válasz hibájának típusától más-más utat adnak. A kitérők előbb-utóbb visszacsatolódnak a
fő, lineáris útba. Ezek a rendszerek már nemcsak feladatokból állhatnak, hanem
bevezetésekből, tanácsokból, összefoglalókból is. A módszer hátránya, hogy minden
lehetséges elágazásnak előre programozottnak kell lennie, azaz nem szabható teljesen az
egyes tanulókra. A tudás átvétele is passzív, azaz a tanuló nem építi fel saját tudását a tanulási
folyamat alatt. Egyfajta nézőpontot tanul meg, nem ismeri fel a fontos részeket, nem építi bele
saját elgondolásait.
3. Intelligent Tutoring Systems (ITS)
Az ITS a mesterséges intelligencia eljárásait építi bele a CAL rendszerbe. A szakértő
modellje tárolja, ahogy egy szakértő gondolkozna, ha az adott problémát meg kellene oldania.
A tanuló cselekedetei folyamatosan összehasonlítódnak ezzel a modellel. Ha eltérés van, a
rendszer analizálja azt és megpróbálja kijavítani. Az ITS rendszerek már képesek az egyéni
tanulási formákat is követni. A szakértő modellt azonban nehéz kifinomultra tervezni.
Legnagyobb hátránya, hogy a hibaanalízist a program végzi, holott a tanulás egyik fontos
célja, hogy a diák ismerje fel a hibáit. A tanuló tehát itt is passzív szerepet játszik.
4. Mindtools
A Mindtool olyan számítógépes segédeszköz, melynek szerepe a tanulás segítése, és
nem irányítása. Ilyen eszközök például az adatbázisok, szakértői rendszerek, limitált tanulási
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környezetek, de a szemantikus hálók és a hipertext is (Jonassen, 1996). Az ilyen rendszerek a
tudás saját felépítését támogatják, ahol a vezérlés a tanuló kezében van. Ezek az eszközök
konstruktív tanulásra ösztönöznek, amely (Simons, 1993):
x

aktív, azaz a tanuló építi fel a saját tudását

x

integratív, azaz az új tudás beépül a már meglévőbe

x

reflektív, azaz a tanuló folyamatosan értékeli, hogy mit tanult és mit kell még
tanulnia

x

célorientált

A konstruktív tanulás maradandóbb, mint a passzív tanulás. A CAI és CAL
rendszerekben a tanuló passzív, egyfajta (vagy véges számú) utat járhat be és felszínes
tudáshoz jut (Anderson, 1995). Az önálló tanuláshoz tehát az utolsónak említett eszköz, a
Mindtool a legalkalmasabb.
Mivel a hipertext információ bemutatására is alkalmas eszköz, kézenfekvő, hogy
tankönyvek és kézikönyvek készítésére használjuk fel. A hipertext egyik fő alkalmazási
területe tehát az oktatás.
A számítógépes (elektronikus) tankönyvnek mindegyik esetben támogatnia kell és
folyamatosan ki kell értékelnie a tanulási folyamatot, valamint idomulnia kell a tanulóhoz,
azaz adaptívnak kell lennie (Eklund, 1995). Fontos a lényeg kiemelése és pozícionálása a
teljes anyagban, mely a belső kapcsolatok hangsúlyozásával történhet meg (Passardiere,
1992). A túl sok kapcsolat azonban megnehezíti a saját mentális hálózat felépítését (Schlegel,
1996), ami inkonzisztenciához és diszorientációhoz vezethet. A tanulás folyamatában a
struktúra bemutatása elengedhetetlen, de a mértékét nehéz meghatározni (Anderson, 1995).
Kezdő tanulók részére érdemes egyszerű (lineáris vagy faszerű) felépítést alkalmazni, míg a
témában járatos tanulóknak részletes információkat is biztosítani kell. Ha azonban az adott
részlet nem érdekli, lehetővé kell tenni, hogy kihagyja azt a részt (Fink, 1996).
A lexikális tudás mellett fontos, hogy a tanuló átlássa a tanagyag szerkezetét,
különbséget tudjon tenni a fontos és a kiegészítő információk között (Schlegel, 1996). Ezen a
problémán az adaptív hipertext sem segít.
A hipermédia – főleg számítógépes hálózattal - alkalmas a problémaalapú tanulás
(PBL) támogatására is (Hemstreet, 1997):
1. segít a probléma megtalálásában és felismerésében,
2. segít a probléma környezetének, összefüggéseinrk megismerésében és átlátásában,
3. támogatja a csoportmunkát és az információcserét,
4. könnyíti a különböző nézőpontok összevetését.
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A hipertext két lényeges újdonságot alkalmaz a nyomtatott könyvekkel szemben
(Schwarz, 1996). Egyrészt interaktív, azaz azonnal visszacsatol a tanuló felé, másrészt képes
átvenni bizonyos feladatokat, amelyeket eddig a tanár látott el. Támogatni tudja a tanulót a
probléma megismerésében és analizálásában, így a tanuló egyéni tanulási utakat képes
kialakítani.
A hipertextben alkalmazott linkek és struktúrák jól leírják a tananyag belső
szerkezetét. Ha lehetővé tesszük, hogy a tanuló módosíthassa a hipertextet, segítségével
felépítheti saját tudását is.
3.2.1 Összegzés
A hipertext szerkezet alkalmas eszköz a tudás átvételére és az önálló tudás felépítésére is. Így
a hipermédia a problémamegoldó folyamat minden lépésében felhasználható a tudás
reprezentálására.

3.3 Hipertext modellek
3.3.1 A hipermédia alkalmazások modelljei
Egy hipertext rendszer alapvetően három, egymásra épülő részből áll (Nürnberg,
1999):
1. A tároló a fájlokat kezeli, beleértve a csomópontok és linkek leírásait, valamint a
multimédia elemeket is.
2. A csatoló mechanizmus kezeli a linkeket és válaszol a felhasználó aktivitásaira,
például a navigációra.
3. Az alkalmazás létesíti az interakciót a felhasználóval és kezeli a felhasználói
interfészt (3.1. ábra).
Alkalmazás

Csatoló mechanizmus

Tároló

3.1. ábra: A hipertext rendszerek elvi felépítése

A három rész bonyolultsága alapján különböző típusú rendszerek léteznek a
monolitikus rendszerektől a teljesen nyitott és elosztott rendszerekig.
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3.3.2 A hipermédia modellek osztályozása
A hipermédia modellek funkciójuktól függően a hipertext más-más jellemzőjére
helyezik a hangsúlyt. Attól függően, hogy mely jellemzők a dominánsak, a rendszereket a
következőképpen csoportosíthatjuk (Garzotto, 1993, Turine, 1997):
1. rendszer-orientált:

amely

általános

funkciókat

tartalmaz,

lehetővé

téve

hipermédia alkalmazások kifejlesztését az általános funkciók felhasználásával. Az
ilyen rendszerek tulajdonképpen operációs rendszer szinten biztosítanak
hipermédia függvényeket.
2. viselkedés-orientált: a modell a hipermédia hálózat dinamikus viselkedésével és
navigációs lehetőségeivel foglalkozik. A modell tehát nem foglalkozik a rendszer
fizikai felépítésével.
3. tervezési modell: lépések sorozata, mely segít egy hipermédia rendszer megfelelő
kialakításában.
4. alkalmazás-orientált: ahol a modell speciálisan az alkalmazási területnek
megfelelő, azaz más területen nem használható. Mivel minden hipertext
alkalmazás valamilyen hipertext modellt használ a működéséhez, minden modell
ide tartozik, mely az előzőekbe nem sorolható bele.
Néhány modellt több csoportba is be lehet sorolni. Előfordulhat például, hogy egy
alapvetően rendszer-orientált modell egyben megszabja a hipertext lehetséges viselkedését is,
azaz viselkedés-orientált.
3.3.2.1 Rendszer-orientált modellek
A Dexter referencia modell (Halasz, 1990) a hipermédia rendszerek tároló és csatoló
mechanizmusára összpontosít (3.2. ábra). A csomópontokat, linkeket és struktúrákat
komponenseknek nevezi. Ezeket a komponenseket azonosan kezeli, de belső tartalmukkal
nem foglalkozik, lehetővé téve absztrakt tárolók alkalmazását. A hipertext a komponensek
véges halmaza, a hipertext használatát a „resolver” végzi a komponensek attribútumai alapján.
A linkek lehetnek kétirányúak, dinamikusak, sőt linkre is mutathatnak. A verzióváltozást a
rendszer automatikusan érzékeli. A komponenseket a tároló tartja karban, míg a
felhasználóval való kapcsolattartást a futtató réteg biztosítja.
A modell nagy előnye, hogy a hipertext elemeit objektumokként kezeli és a struktúrát
a hipertext többi elemével azonos fontosságúnak tekinti, ugyanakkor számos fontos funkció
kimaradt belőle, például a típusos linkek használata. A megvalósítás során a komplex
kapcsolatok és struktúrák kialakítása nehézkesnek bizonyult.
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felhasználó
Futtató réteg
Tároló réteg
Komponensek
3.2. ábra: A Dexter-modell elvi szerkezete

3.3.2.2 Viselkedés-orientált modellek
A Trellis modell (Furuta, 1990) a hipertextet Petri-hálóval írja le. A modell 5 logikai
szintből áll, melyek a hipertext különböző absztrakcióit jelentik. Az egyes szintek másik
szintek elemeiből építkeznek, akár dinamikusan is. Ez a modell lehetővé teszi, hogy a
hipertext felépítését és viselkedését matematikai algoritmusokkal analizáljuk.
A hipergráf (Tompa, 1993) a hipertext leírására használt irányított gráf leírást bővíti
ki, mert az nem alkalmas struktúrák és halmazok leírására. A hipergráf az élek helyett ún.
hiperéleket használ, melyek több irányított élből állnak. A hiperélekkel megoldható a
struktúrák ábrázolása. A modell lehetővé teszi a hiperélek típussal való ellátását is.
A HMBS modell (Turine, 1997) a hipertextet állapotdiagramként ábrázolja. Az állapot
átmenetek jelentik az egyes navigációs linkek használatát, így a navigációt is belevonja a
modellbe. Az állapotdiagram használatával lehetőség van konkurrencia és szinkronizáció
használatára is a navigáció során, mely több felhasználó esetén előnyös. A modell változókat
használ navigációs (csomópont elérési) megkötések kialakítására, amelyek például
programozott tanuláshoz használhatóak. A matematikai modell alapján a csomópontok
elérhetősége ellenőrizhető, ami a tervezésnél nyújt segítséget.
A Microcosm rendszer (Fountain, 1990) szűrőket alkalmaz a csomópontok
előállításához. A megjelenítés során a csomópont átmegy egy szűrőláncon, mely
meghatározza, hogy a csomópont mely része mire aktív, azaz hol és milyen linkek vannak
benne. A linkek használata során üzenetek generálódnak, melyek aztán végigmennek a
szűrőláncon, míg az egyik szűrő lekezeli az üzenetet. A szűrők így lehetnek linket létrehozó,
navigációt segítő, dinamikus linkeket kezelő, felhasználó által beállított lekérdezéseket
végrehajtó és egyéb funkciójúak. A linkek jelzése nincs benne a dokumentumokban, így
lehetőség van ún. általános linkek használatára is, melyek automatikusan beletevődnek a
dokumentumba, pl. szómagyarázatként. Ez a modell a hipertext viselkedését is tartalmazza,
hiszen a viselkedést a szűrők határozzák meg (3.3. ábra).
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tároló

megjelenítés
szűrők

aktiválás

3.3. ábra: A Microcosm felépítése

A Nested Context modell (Casanova, 1991) a hipertext működését 3 részre osztja:
definícióra, prezentációra és navigációra. A definíció tartalmazza a hipertext elemeit,
beleértve azokat a linkeket és csomópontokat, melyek csak a szerkezet felépítésében vesznek
részt. A prezentáció mondja meg, hogy az elemek hogyan, milyen alkalmazások használatával
jelenítődjenek meg. A navigáció pedig a hipertexten végzett operációk sorozata. A navigáció
kétféle lehet: a linkeket vagy a struktúrát követve. A struktúra lehet például hierarchikus, de
használatát tekintve ortogonális a linkekre.
Az Adaptive Hypermedia Architecture (Bra, 1998) felhasználói modell alapján
dolgozik. A felhasználói modell az olvasás és tesztek kitöltése során töltődik fel, a linkek
adaptivitása ez alapján történik. Az adaptivitás lehet annotáció vagy elrejtés. A felhasználói
modell (c,v) párokat tartalmaz, ahol az első tag az információ típusát, a második a felhasználó
benne szerzett tudását tárolja. Az AHA modell adaptív hipertextek készítésére használható.
3.3.2.3 Tervezési modellek
A Hypertext Design Model (Garzotto, 1993, Louka, 1994) a tervezést két részre
bontja: globális és lokális lépésekre. Az előbbibe tartozik például az információ osztályok
definiálása és a navigációs stratégiák számbavétele, utóbbiba a csomópontok információval
való feltöltése. Minden hipertext elemet osztályokba sorol, így léteznek például strukturális,
alkalmazási és perspektivikus linkek, de ezen osztályok szabadon bővíthetők. A tervezés
egysége az entity, mely komponensekből tevődik össze, amelyek az egység különböző
tulajdonságait hordozzák. A struktúrák össze lehetnek kötve linkekkel, ezzel is segítve a
tervezést. A navigációs elemek azt rögzítik, hogy az információk hogyan jelenjenek meg a
felhasználó számára, és milyen navigációs stratégiát használhasson. Perspektívának nevezi,
hogy az információk más-más módon jelenhetnek meg, az aktuális navigációs stratégia
szerint. A HDM nem foglalkozik az információk szemantikájával, de az osztályok
kialakításánál részben figyelembe veszi azt. A HDM legnagyobb előnye, hogy a csoportok és
típusok alkalmazásával átláthatóvá teszi a tervezési folyamatot és a tervezés eredményét, a
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hipertextet is. A hipertext alkalmazás a HDM elemek és primitívek implementációjával
állítható elő.
A HDM továbbfejlesztése az OOHDM (Nanard, 1991), mely további objektumorientált eszközökkel már lehetővé teszi az információ szemantikájának leírását is. A modell
nagy hangsúlyt fektet a típusos linkek használatára, mellyel a szemantika megfelelően
leírható.
3.3.2.4 Alkalmazás-orientált modellek
Az eddig ismertetett modellek inkább elvi jelentőségűek, és a ténylegesen
megvalósítandó rendszer megtervezéséhez és működtetéséhez adnak eszközöket. Az
alkalmazás-orientált modellek viszont szoros kapcsolatban állnak a tényleges rendszerekkel,
hiszen ezek adják az egyes hipertext alkalmazások alapját.
A g-IBIS rendszer (Begeman, 1988) például a csoportmunka segítésére kifejlesztett
hipermédia

rendszer,

mely

dokumentumkezelésre,

struktúrált

gondolkodásra

és

kommunikációra alkalmas. A dokumentumokhoz vélemények és azokat alátámasztó érvek
csatolhatók 9-féle típusos linkkel. Az így előálló dokumentum+vélemény+érv csoportok
hálózatszerűen vagy hierarchikusan jeleníthetők meg. A rendszerben verziózás nincs, az
adatok tárolására a DBMS adatbáziskezelőt használja. A g-IBIS tehát speciális
csomópontokat és linktípusokat használ, ezáltal más területen nem használható.
A WinHelp (Microsoft, 1991) a felhasználói programok hipertextes súgóját jeleníti
meg. Az alkalmazott hipertext egyszerű, nem típusos és a csomópontba beágyazott linkeket
használ. Az egyes csomópontok között a szemantikus összefüggés – a funkcióból adódóan kicsi, így a tartalomjegyzéken kívül semmilyen más struktúra nem használható. A rendszerbe
csak azokat a funkciókat építették bele, melyek a súgókhoz szükségesek. A rendszer
továbbfejlesztett változata a HTMLHelp, melynek leíró nyelve a HTML. Ez az újabb rendszer
már néhány speciális feladatú linket is használ, például a tartalomjegyzék összeállítására.
A Multibook (Steinacker, 1999) segítségével internetes tananyagok hozhatók létre. A
rendszerben a tananyag tudás elemei szerepelnek, a program ezekből automatikusan elkészíti
a személyre szabott tartalmat. A tartalom két részből áll: a ConceptSpace adja a szemantikus
összefüggéseket, a MediaBricks pedig a tartalmat, a lehetséges megjelenítést (például médiát
vagy szimulációs programot). A szemantikus összefüggéseket típusos linkek adják (pl. része,
különbözik), de a típusok rögzítettek, nem bővíthetők. A megvalósítás HTML és Java alapon
történik. A navigációt a dinamikus tartalomjegyzék segíti, melyeket a rendszer automatikusan,
az adott célnak megfelelően, a típusos linkekből állít össze. A tartalomjegyzék például
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hierarchikus tanulási stratégia esetén a „definíció-kiszélesítés-komponens-alkalmazás”, míg
problémaorientált stratégia esetén az „alkalmazás-probléma-megoldási megközelítésáltalánosítás-definíció” struktúrákból áll össze. Így a tananyagra több nézet alakítható ki, de
valójában csak a tartalomjegyzék változik, a többi struktúra nem.
Az Acrobat (Bienz, 1993) célja a papír dokumentumok átültetése számítógépes
környezetbe, így a hipertext lehetőségeiből sokat nem használ fel. Nincsen például szabadon
definiálható struktúra, de van tartalomjegyzék, és bizonyos felhasználói műveletek (például
kiemelés, rajzolás, megjegyzés) is végrehajthatóak.
Természetese sokfajta alkalmazás-orientált modell létezik, ebben a részben csak a
disszertáció témájában fontosnak ítélt modellek bemutatására került sor.

3.4 Hipertext szabványok
A hipertext szabványok a nyitott rendszerek megjelenésével váltak fontosakká. Az
MHEG (Rizk, 1994) a multimédia tartalomra koncentrál, a HyTime (Carr, 1994) a struktúrák
és kapcsolatok leírására. A HyTime az SGML bővítése, mely lehetővé teszi linkek
létrehozását objektumon belüli offszet, hierarchiában elfoglalt hely és lekérdezések alapján is.
Bár mindkét szabvány megfelel a modern hipertext rendszereknek, az elterjedt szabvány
mégis a HTML lett.
A HyperText Markup Language (W3C, 2000, Füstös, 1998) az SGML dokumentum
leíró nyelv leegyszerűsítésével jött létre. Egyirányú, a dokumentumba beágyazott linkeket
használ és a dokumentum (hipertext csomópont) grafikai leírására szolgál. A kliens és szerver
közötti kommunikációhoz és adatáramoltatáshoz a HTTP internetes protokollt használja.
A HTML statikus és nem írja le a dokumentum szemantikáját. A Javascript
programozási nyelvvel és a DHTML (Dynamic-HTML) kiterjesztéssel ezért dinamikussá
(változtathatóvá) tehető, az XML (eXtended Markup Language) bővítéssel pedig leírható a
dokumentum tartalma és struktúrája. Az XML egyik része, az Xlink pedig lehetővé teszi
összetett linkek definiálását és linkbázisok használatát. Az XML/Xlink ma még csak
szabványtervezet, de nagy hátránya, hogy általános leíró nyelv, azaz az egyes elemek
viselkedését nem definiálja (pl. több célpontú linkek esetén).
A HTML linkjei egyirányúak és beágyazottak. Ez a modell egyszerű, de a link
karbantartása nehéz. Ennek kiküszöbölésére jött létre a WebDAV szabványtervezet (Fielding,
1998), melynek célja a linkek többrétű és fejlettebb modellezése. A szabvány használatával
lehetővé válik a link kollekciók használata, a verziókövetés és a megjegyzések létrehozásának
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lehetősége, ugyanakkor nem használ típusos linkeket. A bővítés a HTTP kliensoldali
szűrésével vagy szerveroldali bővítésével oldható meg.
Az E-book szabvány (Open E-Book, 2000) olyan XML bővítés, mely elektronikus
könyvek létrehozására szolgál. Az XML tagok a tartalomjegyzék és az index kialakítására
szolgálnak. A szabvány viszont nem foglalkozik a felhasználói aktivitásokkal, így például
nem hozható létre felhasználó által definiált link. A szabvány egyik megvalósítása a Microsoft
Reader, mely bizonyos korlátozott felhasználói aktivitásokat már lehetővé tesz, például
megjegyzések írását és a fontos szövegrészek kiemelését.
A HTML a bővítések nélkül nem felel meg a modern hipermédia modellek által
használt linkek és struktúrák leírására. A bővítések viszont ma még csak szabvány-tervezetek,
így tényleges alkalmazási lehetőségük nem értékelhető.

3.5 Szemantikus hálók
A szemantikus háló (semantic network, más néven concept map ill. overview map)
koncepcióját Joseph Novak dolgozta ki a 60-as években. Novak szerint a hatásos tanulás
magába foglalja az új fogalmak asszimilációját és a meglévő kognitív struktúrába való
illesztését.
A szemantikus háló olyan tudás reprezentáció, melyben csomópontok és az őket
összekapcsoló linkek szerepelnek (Jonassen, 1996). A csomópontok tényeket és fogalmakat
reprezentálnak, a linkek a köztük levő kapcsolatokat. A csomópontok objektumok (így
lehetnek osztályaik és attribútumaik), a linkek irányítottak és típusosak, hogy a gondolatok
közötti összefüggéseket minél jobban leírják. A szemantikus háló tehát a gondolatok térbeli
(gráfra hasonlító) reprezentációja és a fogalmak struktúrált leírása, mely a tudás szerkezetét
ábrázolja (Jonassen, 1993a), így egyben az emberi agy egyszerű modellje is (Eklund, 1996).
A szemantikus háló felépítése során a felhasználó (tanuló) analizálja a csomópontok
közötti kapcsolatokat és módosítja azokat. Bár a szemantikus háló olvasásra is használható, a
legjobb eredmények akkor adódtak, amikor a tanulók egy adott témáról a saját tudásukat
állították össze vele (Jonassen, 1993b).
A legelterjedtebb szemantikus háló készítő szoftver a Semnet (Semnet, 1994). A
Semnet a csomópontokat és linkeket grafikus térképen jeleníti meg (3.4. ábra), így az új
linkek létrehozása egyszerű, de a csomópontok tartalmába nem látni bele. A csomópontokhoz
és linkekhez szöveget v. képet rendelhetünk, de nem hipertext formában. A csomóponthoz
azonos típusú linkekkel kapcsolódó csomópontokat csoportba fogja, de másfajta struktúrálást
nem tesz lehetővé.
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A Semnethez hasonló, tudásában azonos rendszer még az Aquanet (Marshall, 1991).

3.4. ábra: A Semnet egyik példa hálója (Semnet, 1994)

A szemantikus háló nagyon hasonlít a hipertextre, de az előbbinél a tudást
struktúráljuk, míg utóbbinál a szöveget (Kaindl, 1991, Louka, 1994b). A szemantikus háló
tulajdonképpen nem más, mint a hipertext objektum-orientált térbeli megjelenítése, olyan
vizualizációs eszköz, mely jelölésekkel (szín, alak) is megmutatható áttekinthetőbb
tudásbázist jelenít meg.
Mivel a két reprezentáció nagyon hasonló, lehetőség van hipertext generálására a
szemantikus háló alapján. A Semnet például maga is képes HTML dokumentumot előállítani
a háló alapján. A Knowledge Structurer (Gavrilova, 1997) hipertext tervezéséhez használható:
a képernyőn baloldalt a szemantikus háló, jobboldalt a hipertext készítő jelenik meg. A
szemantikus háló felépítésénél logikai relációkat (pl. IS_A, HAS_PART) használ fizikai
helyett, hogy könnyítse a hipertext anyag elkészítését. A tmViewer (Kumar, 1999)
szemantikus hálóként jeleníti meg a hipertextet, ahol a térképen kattintásra előjön a tartalom.
A térképen grafikusan lehet új linket létrehozni, a csomópontok közötti távolság pedig a
kapcsolat erősségére utal.
3.5.1 Összegzés
A szemantikus hálóknál a link fontos szerepet játszik a tudás reprezentációjában, nem csak a
navigáció eszköze, mint a hipertext esetében.
A hipertext újszerű szöveg (tartalom) reprezentáció, így a tudás egységes, könnyen érthető
megjelenítésére törekszik, míg a szemantikus háló a tudás elemi egységei közötti
kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.
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A szemléletbeli eltérés ellenére a szemantikus háló és a hipertext felépítése alapvetően
azonos, így a továbbiakban a szemantikus hálókat is a hipertext rendszerekhez sorolom.

3.6 A hipertext elkészítésének lehetőségei
Ha a hipertext még semmilyen formában nem létezik, a hipertext összeállításának
lépései a Relationship-Navigation Analysis eljárás (Bieber, 1998) felhasználásával a
következők:
1. a felhasználók csoportjainak és céljainak meghatározása
2. csomópontok tartalmának meghatározása
3. elemek analízise: információk típusainak, osztályainak meghatározása
4. link analízis: osztályok közötti általános kapcsolatok, esetleg felhasználók szerint
megosztva
5. navigáció analízis: a kapcsolatok típusai alapján eldöntjük, hogy melyik link
szerepel a navigációban
6. implementáció analízis: a sokféle navigációs lehetőségből melyek lesznek
megvalósítva
7. csomópontok tartalmának feltöltése
Hipertext automatikus generálása meglévő szövegből a következőképpen történik:
1. szöveg szétvágása csomópontokra. A szétvágás általában a szöveg struktúrája
alapján történik (pl. fejezetek, megjegyzések, példák stb.)
2. link-struktúrák kialakítása. Ezek a struktúrák is a szöveget követik (pl.
tartalomjegyzék, lábjegyzet stb.)
3. objektív linkek meghatározása. Ezek a linkek szemantikus elemzés alapján
állíthatók elő, pl. példa-elmélet, rész-egész stb. összefüggések alapján.
4. szubjektív linkek hozzáadása. A szubjektív linkeket a konvertáló (személy) építi a
rendszerbe.
Tesztek kimutatták (Bernstein, 1990), hogy automatikusan generált linkekkel elérhető,
hogy azok 95%-a releváns kapcsolatokat reprezentáljon. Az automatikus generálás történhet
úgy is, hogy az analizáló szoftver először szemantikus hálót alakít ki, majd kitölti az egyes
csomópontok tartalmát (Louka, 1994a).
A kialakítás során fontos lehetőség az is, hogy a felhasználó a hipertext bizonyos
részeit más felhasználótól átveszi és beépíti a saját hipertext rendszerébe.
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összegző szám

nyelv

egyszerű leíró

adaptív

(1)

összeépíthető

nyitott

struktúrák

szabad

típusos linkek

háló

szemantikus

hipertext
modellek
Dexter modell

igen

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

3/8

Nested modell

igen

nem

nem

igen

nem

nem

igen

nem

3/8

Microcosm

igen

nem

igen

nem

igen

nem

igen

nem

4/8

HTMLHelp

igen

nem

nem

nem

részben(2)

nem

nem

igen

2,5/8

gIBIS

igen

igen

részben(3)

nem

nem

nem

nem

nem

2,5/8

Semnet

részben(4)

igen

igen

nem

nem

igen

nem

igen

4,5/8

Aquanet

nem

igen

igen

nem

nem

nem

nem

igen

3/8

Nestor

igen

igen

igen

igen

nem

részben

nem

igen

5,5/8

Acrobat

igen

nem

nem

nem

részben(2)

nem

nem

nem

1,5/8

West

igen

nem

nem

nem

nem

nem

igen

nem

2/8

Multibook

igen

nem

részben(3)

nem

igen

nem

igen

igen

4,5/8

E-book

igen

nem

részben(3)

nem

részben(2)

nem

nem

igen

3/8

HTML

igen

nem

nem

nem

igen

nem

nem

igen

3/8

XML/XLink

igen

nem

igen

igen

igen

nem

nem

igen

5/8

megvalósítások

leíró nyelvek

(1) természetesen minden hipertext összeépíthető manuálisan, itt az összeépíthetőség
automatikus támogatását vizsgáltam
(2) maga a hipertext nem nyitott, de programozási nyelvekkel (pl. Java) azzá tehető
(3) vannak típusos linkek, de a típusok kötöttek
(4) a hipertext használatát nem támogatja, de képes hipertextet készíteni
Az összegző szám a követelmények kielégítésének mértékét jelzi. Az alkalmazott képlet:

N=

(igenek _ száma ∗ 1) + (részbenek _ száma ∗ 0,5)
követelmények _ száma

4.1. ábra: A létező hipermédia rendszerek értékelése a megállapított szempontok alapján
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II. RÉSZ:

A TÖBBRÉTEGŰ HIPERTEXT MODELL KIDOLGOZÁSA ÉS ALKALMAZÁSA

4 A hipertext mint a problémamegoldás eszköze
4.1 A tudásbázis követelmények kielégítése
Ebben a fejezetben bemutatom, hogy a hipertext rendszerek alkalmasak a
problémamegoldás szoftveres segítésére, mert kielégítik a 2. fejezetben megállapított
követelményeket.
4.1.1 Egyesített tudás-modell
A hipertext szerkezet kielégíti a 2.1 fejezetben megállapított tudás modellt, mert:
I információhalmaz = hipertext csomópontok halmaza,
R relációk = hipertext linkek és a belőlük alkotott struktúrák halmaza,
M modifikációk = olyan függvények, melyek új csomópontokat, linkeket ill.
struktúrákat hoznak létre.
M elemei lehetnek például:
x

navigációk, mert új struktúrákat hoznak létre;

x

adaptív rendszerrészek;

x

aktív olvasás, mely megváltoztatja a hipertext struktúráját és esetleg új elemekkel
bővíti is azt;

x

külső tudás bevitele a hipertextbe stb.

Ezek alapján a továbbiakban a hipertextet tudás-modellnek tekintjük. A hipertext tehát
információk, relációk és modifikációk halmaza:
H = T = (I, R, M)

(4.1)

4.1.2 Összefüggések kezelése
A nem típusos linkek az összefüggéseket reprezentálják a hipertextben, ezek pedig a
hipertext alapvető építőelemei. Típusos linkek és bonyolultabb struktúrák használatával az
összefüggések még árnyaltabbá tehetők.
4.1.3 Alakíthatóság
Ha lehetővé tesszük, hogy a tudást leíró hipertextet a felhasználó is változtathassa,
akkor folyamatosan karbantarthatja a tudás-modellt.
Külső tudás átvétele új I és R halmazok beépítését jelenti, tehát modifikációs
függvénynek tekinthető.
42

4.1.4 Feldolgozhatóság
Ha a hipertextet szemantikus hálóként kezeljük, akkor lehetővé válik a benne leírt
tudás automatikus, számítógépes feldolgozása (ld. 6. fejezet).
4.1.5 Érthetőség
Ha a tudás-modellt hipertextként jelenítjük meg, akkor a felhasználó szövegként
használhatja és értelmezheti a tudást, leírhatja gondolatait, indoklásait, kifejtéseit.
Szemantikus hálóval reprezentálva viszont átláthatja a tudás összefüggéseit, struktúráit,
szerkezetét.
A két megjelenítés természetesen ugyanazt a tudást jeleníti meg, csak másképpen (4.1.
ábra).

a.

b.

4.1 ábra: A tudás megjelenítése a) hipertexttel ill. b) szemantikus hálóval

4.2 A problémamegoldást segítő hipermédia rendszerek
követelményei
Az előző rész alapján összeállítottam a problémamegoldást segítő hipertext rendszerek
követelményeit.
Tudás-modell
x

a hipertextnek támogatnia kell a típusos linkek és csomópontok használatát

x

a linkekből és csomópontokból lehetővé kell tenni bármilyen struktúra felépítését

Összefüggések
x

általános, akár több célpontú, egymásba ágyazott linkek használatát kell támogatni,
ezek tulajdonképpen speciális struktúrák

Alakíthatóság
x

a rendszernek nyitottnak kell lennie
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x

olyan hipertext modell kell, hogy a tudás egyszerűen összeépíthető legyen

x

egyszerű leíró nyelvet használjon

x

adaptív legyen

Feldolgozhatóság
x

lehetővé kell tenni a szemantikus hálóként való használatot (a hipertext elemek
ilyenkor objektumokként kezelhetők)

Érthetőség
x

lehetővé kell tenni a hipertextként való használatot

x

egyszerű hipertext leíró nyelv legyen

Összegezve megállapítom, hogy a problémamegoldást támogató hipertext rendszernek
a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:
x

hipertext és szemantikus háló egyidejű használata,

x

típusos linkek és csomópontok,

x

szabadon definiálható struktúrák,

x

nyitottság,

x

összeépíthetőség,

x

adaptivitás,

x

egyszerű leíró nyelv.

A meglévő hipertext rendszereket és modelleket a 4.3 fejezetben ezen paraméterek
alapján értékelem.
4.2.1 Az aktív tanulás segítése
A problémamegoldó szemlélet kialakításakor fontos aktív olvasás is hipertext
modifikációnak tekinthető, hiszen az olvasó tudását és tudás-struktúráit építi bele a
rendszerbe. Az aktív olvasást segítő hipertext rendszernek az alábbi többlet tulajdonságokkal
is rendelkeznie kell:
x

a könyv által átadott tudás összeépíthető legyen a saját tudással,

x

támogassa a különböző nézetek kialakítását,

x

a tudás átlátásának érdekében a struktúrákat kiemelten kezelje.
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4.3 Munkám céljainak kijelölése
A létező modellek értékelését a 4.1. táblázat tartalmazza. A táblázat alapján
megállapítom, hogy nem létezik minden követelményt kielégítő hipertext modell, azaz a
problémamegoldást támogató hipertexthez új modell kidolgozása szükséges. A modellnek
egyben viselkedés és alkalmazás modellnek is kell lennie. A viselkedés modell lehetővé teszi,
hogy a hipertext modellt több helyen és célra alkalmazzuk, a problémamegoldást támogató
hipertext rendszerhez viszont alkalmazás modell kell.
Az általam kidolgozott új, többrétegű hipertext elnevezésű modellt és annak
alkalmazását a következő fejezetekben mutatom be.

4.4 Összegzés
1. TÉZIS
Kidolgoztam a mérnöki problémamegoldást támogató tudásbázisok követelményeit.
Megállapítottam, hogy a hipertext és szemantikus háló együttes alkalmazása megfelel ezen
követelményeknek. Mivel nincs minden követelményt kielégítő létező hipertext modell, a
problémamegoldást támogató hipertext rendszerhez új modell kidolgozása szükséges.
A problémamegoldás segítő hipertext rendszereknek a következő tulajdonságokkal kell
rendelkeznie:
x

hipertext és szemantikus háló egyidejű használata,

x

típusos linkek és csomópontok,

x

szabadon definiálható struktúrák,

x

nyitottság,

x

összeépíthetőség,

x

adaptivitás,

x

egyszerű leíró nyelv.

A jelenleg létező hipertext modellek és rendszerek egyike sem alkalmas ezen tulajdonságok
maradéktalan teljesítésére. Ezért szükséges egy olyan modell kidolgozása, amely teljes
mértékben kielégíti a fenti követelményeket.
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5 A többrétegű hipertext modell
5.1 A modell szerkezete
Az általam kidolgozott, új modell alapja, hogy minden, a felhasználó által létrehozott
és kezelt tudást belevonunk a hipertext rendszerébe. Az egyesített tudásmodell szerint az
összes információ és az információk közötti struktúrák felfoghatók csomópontok és
kapcsolatok halmazaként. Ezek a halmazok azonban funkcióikat tekintve elkülönülnek, ezért
külön is kezeljük őket: minden funkció csomópont- és kapcsolathalmaza egy-egy ún. rétegben
helyezkedik el (ld. 5.1. ábra). A rétegek segítik a struktúrák kezelését is, így az összetett
hipertext is jobban átláthatóvá, könnyebben átalakíthatóvá válik.

5.1. ábra: Különböző rétegek a többrétegű hipertext modellben. A modellezett teljes tudás a rétegek
„egymásra illesztéséből” áll össze. A sötét körök a csomópontokat, a nyilak a relációkat jelzik.

A struktúra alapja az információkat tároló hipertext csomópontjai. Ez az alapréteg
tartalmazza az információ elemeket leíró csomópontokat és a permanens kapcsolatokat,
például a szómagyarázatokat. Fontos megjegyezni, hogy ez a réteg nem tartalmazza a változó
ill. a tudást alkotó kapcsolatokat, hiszen így a tudás folyamatos átalakítása nehézkessé válik.
A kapcsolatok és struktúrák külön-külön új rétegeket fognak alkotni, ugyanúgy, mint a
navigációs elemek vagy az esetleges új információkat hordozó csomópontok. A rétegek tehát
az azonos funkciót (tudást) leíró hipertext csomópontokat és relációkat tartalmazzák.
A rétegek funkciói nem korlátozottak és a tudást leíró szerző, a tudást felhasználó vagy
a hipertextet kezelő rendszer is létrehozhatja őket. Ezzel lehetővé válik, hogy a felhasználó
aktivitásait is belevonjuk a rendszerbe, és a más szerző által kialakított hipertext rétegek is
beépülhessenek. A rétegek azonban nem nyúlhatnak más réteg adataiba, azaz csak
kiegészíthetik, bővíthetik a leírt tudást.

47

A funkciókat (és így a rétegeket) modulok kezelik, melyeket a rendszer hív meg bizonyos események – például ha a felhasználó linket aktivál – hatására. Ezek a modulok tartják
karban az egyes rétegekhez tartozó adatbázisokat is. Mivel minden funkcióhoz külön
adatbázis kapcsolódik, ezeket mindig a legmegfelelőbb hipertext leíró nyelvvel és adatbázis
rendszerrel (pl. relációs v. objektumorientált adatbázis kezelőkkel) lehet működtetni. A külön
adatbázis kezelés lehetővé teszi, hogy a rétegekben kétirányú, több célpontú vagy egymásba
ágyazott linkeket is használjunk, mindig a megvalósított funkciónak megfelelően. A réteg
adatait csak a hozzá tartozó modul változtathatja meg.
A rétegek változhatnak a használat során: némelyek ki- vagy bekerülhetnek a teljes
hipertext struktúrába, vagy a tartalmuk is megváltozhat (pl. adaptív réteg esetén). Mivel a
hipertext így állandóan változik, ezért fontos a hipertext elemek változásának követése
(verziózása), hogy a rendszer állandóan koherens maradjon. Lehetőség van egyes – az adott
szituációban lényeges információt nem nyújtó – rétegek kikapcsolására, ugyanakkor az összes
réteg megjelenítésével a teljes tudás megjeleníthető.
A különböző rétegek elemei háromféleképpen jeleníthetők meg a hipertext
csomópontban:
x

a csomópontba ágyazottan. A különböző rétegek linkjei ilyenkor dinamikusan
jeleníthetők meg a csomópont szövegében.

x

az aktuális csomóponthoz tartozó gombokkal. A nyomógomb ilyenkor a réteg
adott csomóponthoz tartozó elemeit mutatja meg.

x

a teljes réteg megjelenítésével (ahol az aktuális csomópont ki van emelve).

5.2 A rétegek típusai
A rétegeket különböző kritériumok alapján csoportosíthatjuk:
1. létrehozó szerint
felhasználói – a réteget a tudás leírója hozza létre, azaz a réteg a felhasználó saját tudását
reprezentálja.
hipertext rendszerbeli – a réteget a rendszer automatikusan hozza létre (ld. részletesebben a 6.
fejezetben). Ilyen réteg lehet például egy keresés eredménye, vagy szűrés esetén a
feltételnek megfelelő elemek (csomópontok, linkek, struktúrák) halmaza.
2. variabilitás szerint
statikus – melynek tartalma nem változik, pl. a más szerzőtől átvett tudás rétegei, melyeket a
jelenlegi felhasználó nem változtathat meg.
preferált – a felhasználó által, több lehetőség közül választott.
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dinamikus – melynek tartalma változik, pl. a megjegyzések rétege.
adaptív – a felhasználás során automatikusan változó, pl. adaptív navigációs réteg.
3. tartalom szerint (5.2. ábra)
halmaz – tartalmazhat új csomópontokat, pl. felhasználói megjegyzések.
struktúra – csak új linkeket és struktúrákat tartalmaz, csomópontokat nem. Az ilyen réteg a
tudás szervezésére, struktúrálására alkalmas.
lista – rendezett csomópont-link pár lista, pl. egy tartalomjegyzék vagy egy lineáris
folyamatot leíró szekvencia.
4. linkek típusa szerint
direkt – a linkek ugró- és célpontja a csomóponton belül van. Akkor alkalmazandó, ha a cél
csomópont tartalma hosszú, így lényeges, hogy a link a csomópont melyik részére
mutat.
indirekt – a linkek teljes csomópontok között hoznak létre kapcsolatot. Akkor érdemes
használni, ha a cél csomópont kis információegységet tartalmaz, azaz inkább
szemantikus hálóbeli csomópontnak minősül.

5.2. ábra: Lista és struktúra típusú rétegek (a sötét körök az új csomópontokat jelölik)

5.3 Típusos linkek és csomópontok
A modellben a linkek típusosak, hiszen ezek segítségével alakíthatók ki a hipertext
struktúrái. A típusos linkek alkalmazásával a tudás szintjei is leírhatók tudástípusok
segítségével.
A tudástípus olyan „kulcsszó”, amiről a csomópont szól. Minden csomóponthoz
hozzárendeljük egy halmaz (tudástípusok halmaza) egy elemét. A kapcsolatok típusa ekkor
automatikusan a célcsomópont tudástípusa lehet, de természetesen különbözhet is attól. Így a
tudás típusokkal a hipertext elemei típusossá tehetőek.
A hipertext elemeknek csak egy tudástípusa lehet, hiszen a hipertextnél cél, hogy az
elem minél kisebb információelemet képviseljen. Ha egy információelem több tudástípushoz
is tartozik, akkor vagy szétvágható kisebb elemekre (és ekkor az elemek más egy
tudástípushoz tartoznak), vagy új tudástípussal jelemezhető.
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A tudásszint megmondja, hogy milyen tudáshoz mely csomópontok tartoznak a
rétegeken belül. A gyakorlatban a tudásszint megegyezik az azonos tudástípusú csomópontok
halmazával. A tudásszintek alkalmazásával elérhető, hogy szinteket vigyünk a hipertext
alkotta információhalmazba.

1

2

3

1
2

2

3

1

1. szint

3
3
3. szint

2. szint

5.3. ábra: A réteg rendezése tudásszint szerint

A tudástípus alkalmazásával a szemantikus hálós leírás is bevonható a modellbe. A
típusok segítik az összefüggések átlátását, rendszerezik a hipertextet. A típus rugalmasabban
használható, mintha a link jellemzőit statikusan jeleznénk a link környezetében. Segítségével
a hipertext könnyen átalakítható szemantikus hálós leírássá, amely lehetővé teszi a leírt tudás
elemzését (ld. 6. fejezet).

5.4 Nézetek
A nézet a többrétegű hipertext valamilyen elv szerinti rendezése, struktúrálása. Egy
adott hipertext halmazra definiálhatunk több nézetet is, hiszen egy csomópontnál – a hipertext
felépítéséből adódóan – nem ismerjük annak környezetét. Ahhoz, hogy ez a környezet
egyértelmű legyen, a hipertextet struktúrálni kell.
Egy információhalmazra definiálhatunk például problémaleíró és tervezési nézeteket
is. A problémaleíró nézet tartalmazhat problémákat, egyéb kérdéseket, amelyek a
problémamegoldó ciklus elején fogalmazódnak meg. A tervezési nézetben azokat a
problémákat, elveket, megoldásokat gyűjtjük össze, amelyek a tervezés során fontosak
lesznek. A két nézet csomópontjai valószínűleg nagymértékben azonosak lesznek, de lesznek
olyan csomópontok is, melyek csak az egyik (pl. a tervezési) nézetben jelennek meg.
A nézet meghatározhatja bizonyos rétegek tartalmát. Más nézet esetén más lehet
például a tartalomjegyzék és az egyéb funkciókhoz rendelt rétegek. Szemantikus hálós
megjelenítés esetén a nézet egyszerű szűrőként is használható.
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A tudástípus, -szint és a nézet azonos adattípus (adatbázis): mindegyik a tudás típusát
írja le, így lehetőség van ezek adatainak egységes kezelésére.
5.4.1 A többrétegű hipertext és a nézetek
Nézetek esetén a következő problémák állhatnak elő:
1. a link (v. struktúra) egy adott nézetben nem jelenik meg ill. máshova mutat
2. a csomópont tartalma nézetekben különböző
A csomópont különböző tartalma megoldható úgy, hogy a csomópont az összes
változatot tartalmazza, és csak az adott nézetnek megfelelő tartalmat jeleníti meg (adaptív
prezentáció). A másik megoldás az lehet, hogy a csomópontból többet készítünk, amelyek a
különböző tartalmakat írják le. Ilyenkor azt kell megoldani, hogy a csomópontra mutató
linkek a különböző nézetekben a megfelelő elemre mutassanak.
Nézetek esetén tehát a probléma a linkekkel lehet. Dinamikus linkek esetén ez a
probléma könnyen megoldható. Mivel a rétegek külön tartalmaz(hat)ják a linkeket,
megváltoztatásuk egyszerű. Minden nézethez tartoznak azonos funkciójú rétegek, melyek csak
az aktuális nézetben jelennek meg.
A probléma nehezebben oldható meg, ha statikus linkeket is alkalmazunk. A linkek és
a csomópontok kicserélése ekkor a következő rekurzív algoritmussal hajtható végre:
1. Ni csomópont Lj linkjének célpontja változik más nézetben
2. Ni mellé Ni’ csomópontot kell létrehozni, amelyben az új célpontnak megfelelő Lj’
link szerepel
3. minden Lk linkre, amely Ni-re mutat: j:=k, 1. lépés (mivel ekkor Lk célpontja Ni’-re
változott)
A fenti algoritmus futtatásával könnyen előállhat az a helyzet, hogy a teljes hipertextet
le kell cserélni az új nézethez (ld. 5.4. ábra). A statikus linkeket tehát csak akkor ajánlatos
használni a modellben, ha ezek a linkek nem változhatnak meg a hipertext használata során,
ellenkező esetben érdemes őket külön rétegbe rakni.
A többrétegű hipertext modell tehát a rétegek alkalmazásával lehetővé teszi a nézetek
egyszerű implementálását.
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5.4. ábra: Egy link megváltoztatásával a teljes hipertext tartalma megváltozhat

5.5 Példa a modell működésére
A példában tegyük fel, hogy a leírt tudás a szupravezetők témakörét dolgozza fel. A
célunk egy mérnöki eszköz elkészítése szupravezető alkalmazásával.
A témakör egyik részének hagyományos hipertextes leírása ekkor a következő:
Szupravez.
Mágneses
lebegtetés
Fizikai alapok

5.5. ábra: A szupravezetés témakörének egy részlete hagyományos hipertextes leírással

Tegyük fel, hogy ezt a leírást egy szakértőtől kapjuk. A többrétegű hipertext
modellben a linkek típusosak:
Szupravez.

fizika

Mágneses
lebegtetés

fizika
része

Fizikai alapok

5.6. ábra: A szupravezetés témakörének egy részlete hagyományos típusos linkekkel

A többrétegű hipertext modellben ez a leírás alkotja a modell első rétegét.
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Mivel nem vagyunk járatosak a témában, a szakértő segítségként egy általa
optimálisnak tartott feldolgozási sorrendet is összeállít. Ez a tartalomjegyzék új réteget alkot
(mintha két fóliát egymásra helyeznénk):
Szupravez.
1. Bevezető

fizika

Mágneses
lebegtetés

fizika

2. Fizikai alapok

része

2.1. Mágneses
lebegtetés

Fizikai alapok

5.7. ábra: A tartalomjegyzék rétege (az ábrán szaggatott vonallal). A réteg „ráépül” a leírt tudásra.

A feldolgozás során a “mágneses lebegtetés” c. rész olvasásakor olyan részletre
bukkanunk, amelyet a tervezésben folyamán meg kell majd oldanunk. Ezt az észrevételt egy
új rétegben jegyezzük fel:
Szupravez.
1. Bevezető
2. Fizikai alapok
2.1. Mágneses
lebegtetés

fizika

Mágneses
lebegtetés

fizika
része

probléma

Fizikai alapok
Megjegyzés

5.8. ábra: A tervezéshez kapcsolódó szempontok rétege (az ábrán szaggatott vonallal).

A tervezés során így nem kell mást tennünk, mint végignézni a “tervezés” rétegben
szereplő megjegyzéseinket, és ezek figyelembevételével elkezdenünk a tervezést.
A fenti példa a modell működését és felhasználását mutatta be, nem tekinthető teljesen
kidolgozott tudásbázisnak. A valóságban a feldolgozott tudás sokkal nagyobb, így a rétegek is
sokkal bonyolultabbak lehetnek.
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5.6 Összegzés
A modell tulajdonságai
1. A rétegek az azonos funkciót (tudást) leíró hipertext csomópontokat és relációkat
tartalmazzák.
2. A rétegek használatával minden, a felhasználó által létrehozott és kezelt tudást (pl.
külső szakértő tudását, a felhasználó modifikációit, a tudás analizálásának
eredményeit stb.) belevonunk a hipertext egységes rendszerébe. A modell tehát
integrálja a felhasználó aktivitásait (modifikációit) a bevitt tudással.
3. A tudástípusok (típusos linkek és csomópontok) struktúrákat és szinteket visznek
az információhalmazba.
A rétegek tulajdonságai
1. Alkalmazásukkal bármilyen új funkció, tudásrész integrálható a hipertext
rendszerbe.
2. A rétegek bármilyen funkciót elláthatnak, számuk is az adott céltól függ
(az elektronikus tankönyvek lehetséges rétegeit a 7. fejezet fogja bemutatni).
3. Tartalmuk könnyen változtatható.
4. Külön adatbázisokkal (modulokkal) kezelhetők, így megtekintésükhöz nem kell a
teljes rendszer.
5. Típusos kapcsolatokat és csomópontokat tartalmaznak.
A modell előnyei
1. A tudást leíró bonyolult hipertext áttekinthetőbbé, rugalmasabbá válik.
2. A nézetek egyszerűen implementálhatók, így a különböző tudású felhasználók
tudásuknak megfelelő különböző felépítésű hipertextet használhatnak.
3. A rétegek összeépíthetők, így a különböző forrásokból származó hipertext anyagok
(rétegek) egyszerűen beépíthetők a felhasználó saját tudásába.
4. Ötvözi a hipertext és a szemantikus háló problémamegoldás szempontjából fontos
előnyeit. A hipertext előnye az érthetőség és az interaktivitás biztosítása használat
közben, a szemantikus háló előnye pedig a kapcsolatok átláthatósága és
alakíthatósága.
5. A szemantikus hálós leírás lehetővé teszi a tudásbázis analizálását, számítógépes
feldolgozását (ld. 6. fejezet).
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5.7 A követelmények teljesítése
A problémamegoldás segítő hipertext rendszerek 4. fejezetben megállapított
követelményeit a többrétegű hipertext modell az alábbi megfontolások alapján kielégíti.
5.7.1 Hipertext és szemantikus háló egyidejű használata
A modell lehetővé teszi a hipertext és a szemantikus háló egyidejű használatát. A
csomópontok tartalmazhatnak szöveges leírást (hipertext) ill. csak tömör információkat
(szemantikus háló). A két megjelenítés között könnyű váltani (ld. 5.9. ábra).
Hipertextes megjelenítés esetén a más réteg elemére mutató link
1. beleágyazódik a hipertext szövegébe,
2. a megjelenítésre szolgáló terület külön helyén jelenik meg (például az 5.9. ábrán a
megjegyzések egy külön listában).
Minden esetben érdemes a linkek funkcióját jelezni, például felirattal vagy ikonnal.

a.

b.

5.9 ábra: A tudás megjelenítése a) hipertexttel ill. b) szemantikus hálóval a többrétegű hipertext
modellben

5.7.2 Típusos linkek és csomópontok
Minden rétegben típusos csomópontok és linkek szerepelnek, a tudástípusok pedig
automatikusan típust rendelnek a hipertext elemekhez.
5.7.3 Szabadon definiálható struktúrák
A rétegek tartalma bármilyen hipertext elem lehet. Szabadon kialakíthatók például
linkekből előállított struktúrák vagy struktúrát leíró csomópontok is. A könnyű kezelhetőség
érdekében egy új struktúra általában új rétegben helyezkedik el.
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5.7.4 Nyitottság
A rétegek funkciója nem kötött. A funkciókat külön modulok kezelik, így bármilyen
működés megvalósítható velük. A rétegek száma sem korlátozott, így új réteg bármikor – akár
utólag is – beépíthető.
A csomópontok tartalma sem kötött, így például lehetőség van szimulációs és egyéb
programok csomópontként való kezelésére is.
5.7.5 Összeépíthetőség
A modell lehetővé teszi, hogy már létező rétegekre építkezzünk. Arra is lehetőség van,
hogy más készítőktől vegyünk át rétegeket, így építve be az általuk leírt tudást a sajátunkba
(5.10. ábra). A modell tehát alkalmas csoportos problémamegoldásra is.
Az összeépíthetőség különösen fontos az elektronikus tankönyveknél: a többrétegű
hipertextre épülő könyveket könnyen be lehet építeni a saját tudásba (ld. részletesebben a 7.
fejezetben).

saját tudás
rétegei

mások által
készített
rétegek
1. forrás

2. forrás

5.10. ábra: A mások által létrehozott rétegek integrálása a saját tudás rétegeibe.

5.7.6 Adaptivitás
A modellben szerepelhetnek adaptív rétegek, melyek tartalmát vagy működését az
őket kezelő modulok folyamatosan a felhasználóhoz igazítják.
A nézetek lehetővé teszik, hogy a tudást a célnak megfelelően rendszerezzük és
tekinthessük meg.
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5.7.7 Egyszerű leíró nyelv
A modell semmilyen megkötést nem ad a rétegeket kezelő adatbázisokra. A
rétegekben szereplő hipertext elemek így leírhatók relációs ill. objektumorientált
adatbázisokkal vagy akár HTML nyelvvel is (ld. részletesebben a 7. fejezetben).

5.8 Összegzés
A többrétegű hipertext modell az alábbi lényeges tulajdonságokkal rendelkezik:
1. Az összes tudáselemet (információt, struktúrát és modifikációt) egységesen kezeli.
2. A rétegek bevezetésével a tudást leíró hipertext áttekinthetőbbé, rugalmasabbá,
könnyebben kezelhetővé válik. Lehetőség van a struktúrák külön tárolására, és a modell
egyszerűsége miatt a megvalósítás bármilyen rendszerorientált hipertext alapon is
könnyen elvégezhető.
3. A különböző forrásokból származó hipertext anyagok egyszerűen beépíthetők a
felhasználó saját tudásába.
4. A tudástípusok lehetővé teszik típusos linkek és csomópontok, valamint nézetek
használatát.
5. Ötvözi a hipertext és a szemantikus háló előnyeit.
6. A leírt tudás számítógéppel feldolgozható, így a többrétegű hipertext modell
felhasználható problémamegoldó algoritmusok bemeneteként.
2. TÉZIS
A problémamegoldást támogató rendszerekhez új hipertext modellt dolgoztam ki többrétegű
hipertext néven az alábbi előnyökkel:
1. A modell az összes tudáselemet (információt, struktúrát és modifikációt) egységesen
kezeli.
2. A rétegek bevezetésével a tudást leíró hipertext áttekinthetőbbé, rugalmasabbá,
könnyebben kezelhetővé válik.
3. A tudástípusok lehetővé teszik, hogy struktúrákat, szinteket és nézeteket vigyünk a
hipertext alkotta információhalmazba.
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6 Problémamegoldást segítő eljárások a modellen
A többrétegű hipertext lehetővé teszi olyan hipertext rétegek alkalmazását, ahol a
csomópont és a link gráfok elemeit alkotják, illetve önmaguk is – paraméterekkel és
értékekkel rendelkező – objektumokat alkotnak. A tudás ilyen gráfszerű ill. szemantikus hálós
ábrázolása lehetővé teszi a leírt tudás számítógépes feldolgozását. A feldolgozás a
kapcsolatok típusain, ill. objektumorientált leírás esetén az objektumok (linkek és
csomópontok) tulajdonságainak értékein alapszik.
A tudásbázis előkészítése a következő lépésekből áll:
1. A szöveg átalakítása hipertextté (ld. 4.6 fejezet) ill. a hipertext további elemzése.
Ilyen elemzés lehet például a kapcsolatok típusának megállapítása vagy a
csomóponton belüli szövegrész szemantikai elemzése. Az elemzés célja a leírt
tudás szemantikájának minél pontosabb megállapítása. Az elemzésben fontos
szerep juthat a „varázslóknak” (wizardoknak), azaz olyan kis program-elemeknek,
amelyek szisztematikus kérdéseket tesznek fel a felhasználónak, és a válaszok
alapján finomítják a hipertext szerkezetét.
2. Áttérés szemantikus hálós reprezentációra. A hipertext tudás-ábrázolásából ilyenkor
csak a csomópontok és linkek típusait ill. egyes paramétereinek értékeit tartjuk
meg. A paraméterek a csomópontok szemantikai elemzésével állapíthatók meg.
3. Az ily módon ábrázolt tudás gráfelméleti eszközökkel analizálható, ill. lehetőség
van problémamegoldó nyelvekre (pl. a KSM link nyelvére) való áttérésre is. A
gráfelméleti algoritmusok esetén a csomópontok csúcsokat, a kapcsolatok éleket
jelentenek, és az algoritmusok alapja adatok és struktúrák (pl. utak) megtalálása és
kiértékelése.
A problémamegoldási folyamat során a varázslók és gráf-algoritmusok néhány
lehetséges alkalmazási helyét a 6.1. táblázat foglalja össze (a problémamegoldó eljárások
rövid leírása az 1.2.1. fejezetben található).
A többrétegű hipertext modell támogatja a csoportos problémamegoldást is, mert a
mások által készített rétegek könnyen beépíthetők, és lehetőség van azonos funkciójú, de
különböző szerzők által készített rétegek megjelenítésére is.
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lépés

varázsló

gráf-algoritmus

probléma definiálása

probléma-modell értékelése

probléma megismerése

Kepner-Tregoe kérdések

probléma újradefiniálása
alternatívák találása
megoldás kiválasztása

paraméterek megtalálása
Osborn kérdések,
force fitting,
kritériumok kiválasztása

attribútumok megtalálása
bővített megoldási mátrix

ellenőrzés
6.1. táblázat: algoritmusok a problémamegoldó folyamat során

6.1 Néhány kiválasztott eljárás bemutatása
6.1.1 A probléma-modell értékelése
A TechOptimizer program Product Analysis modulja a kifejlesztendő rendszert
részegységekkel és közöttük levő hatásokkal modellezi (6.1. ábra). A rendszerben a
megoldandó problémákat az ideálistól eltérő hatások adják (ld. részletesebben az A.
mellékletben). Ezzel a modellezéssel a következő problémák vannak:
1. a visszahatások elkülönülnek a hatásoktól, pedig ezeket együtt kell vizsgálni
2. nincs lehetőség egy-több hatás kialakítására, csak ha a hatást külön-külön vesszük
figyelembe
hűtőrendszer

hűt

szupravezető
lebegtet
mágnes

egyenletesség
része

rotor

el. hálózat

szolgáltat
veszt

gyorsít

indukál

generál
generátor

lelassít

generál

vill. energia

motor

felhasznál
tart

földrengés

rongál

tartó

szétszed

szerelő

felhasználó

6.1. ábra: a TechOtimizerrel elkészített modell

A többrétegű hipertext modellel ezek a problémák megoldhatóak (6.2. ábra):
1. a hatás-ellenhatás ábrázolható kétirányú linkkel
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2. az egy-több hatás olyan link, amely (befoglaló) struktúrára mutat. A struktúra
tartalmazza a tényleges elemeket. Az ábrán bemutatott modellen például a
„földrengés” a „lendkerék” struktúra összes elemére hat.
Az ilyen módon leírt modell a Product Analysisben megismert módon (fontosság és
eltérés paraméterek megadásával) analizálható.
hűtőrendszer

hűt

szupravezető
villamos energia

lebegtet
mágnes

egyenletesség
része

rotor

indukál de
lelassít generátor

része
generál

energia

gyorsít
el. hálózat

szolgáltat
motor
de veszt

felhasznál
tart

földrengés

rongál

tartó

szétszed

szerelő

felhasználó

lendkerék

6.2. ábra: a többrétegű hipertexttel továbbfejlesztett modell

6.1.2 Egyszerű ok-okozat keresés
Az ok-okozat kapcsolatok felderítése fontos a problémamegoldás során, de az alább
bemutatandó eljárás alkalmas a paraméterek és attribútumok megkeresésére is.
A példában a 6.3. ábrán bemutatott tudás-leírás alapján azt szeretnénk megállapítani,
hogy mi lehet az oka annak, hogy a szupravezető egy idő után elveszti szupravezető
tulajdonságát (szupravezető-használat-elveszti tulajdonságát kapcsolat).
szupravezető

használat
(okozat)

elveszti
tulajdonságát

jellemző

rideg

fajta
kerámia

hőm.vált. repedések
(okozat)

okozat
anyag
összetétel

6.3. ábra: az ábrázolt tudás egyik részlete

Az eljárás lépései a következők (6.4. ábra):
a) A gráfszerkezet elkészítése a szemantikus háló alapján.
b) A „fajta”, ”része” stb. típusokkal összekapcsolt csomópontok összevonása, hiszen
a rész („szupravezető”) rendelkezik az egész („kerámia”) tulajdonságaival.
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c) A „jellemző”, „tulajdonság” stb. típusok összevonása, hiszen az elem
(„szupravezető-kerámia”)

rendelkezik

a

tulajdonsága

(„rideg”)

okozta

kapcsolatokkal.
d) Az „ok” ill. „okozat” típusú kapcsolatok meghagyása és a többi kapcsolat törlése.

a)

b)

c)

d)

6.4. ábra: a keresés fázisai
a) az eredeti gráfszerkezet, b) a rész-egész csomópontok összevonása, c) a tulajdonságok összevonása,
d) az ok-okozat kapcsolatok

A feladat tehát olyan út találása a 6.4.d) ábrán, amelynek végpontja a keresett okozat.
Erre két lehetőség adódik:
1. Az „elveszti tulajdonságát” oka az „anyag összetétel”.
2. Ha feltesszük, hogy egy okozat („repedések”) következménye a másik („elveszti
tulajdonságát”), akkor egy finomabb út („anyag összetétel”-„repedések”-„elveszti
tulajdonságát”) is előáll. (Az új okozati kapcsot a 6.4.d) ábrán szaggatott nyíllal
jeleztem.)
A módszer előnye, hogy a lépések visszaállításával a teljes ok-okozat út előállítható:
„Annak az oka, hogy a szupravezető használat során elveszti tulajdonságát, az, hogy mivel a
szupravezető

kerámia,

és

a

kerámia

rideg,

ezért

az

anyag

összetétele

miatt

hőmérsékletváltozáskor repedések keletkeznek rajta.”
6.1.3 Force-fitting
Az alternatívák találására és továbbfejlesztésére használt force-fitting technika úgy
valósítható meg, hogy a varázsló programrész szisztematikusan végigmegy a modell
csomópont-párosain:
„Van-e értelme, hogy A és B elemet együttesen használjuk?”
Ha a kérdésre a felhasználó igennel válaszol, akkor új link keletkezik a modellben A
és B elem között.
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6.1.4 A bővített megoldási mátrix
A megoldási mátrix minden alternatívára (sor) súlyozottan összeadja a kritériumok
(oszlop) alapján adott értéket, és a legnagyobb (v. legkisebb) összpontszámot kapott
alternatíva lesz a kiválasztott megoldás.
Az eljárás nehézsége, hogy a teljes problémarendszer több, gyakran összefüggő
alproblémából áll. Ha ezeket külön értékeljük, előfordulhat, hogy az első alprobléma
megoldásának kiválasztása során elvetünk olyan alternatívát, amely az alproblémákat
összességében nézve mégiscsak a legjobb lenne.
Az alproblémák együtt értékelhetők, ha gráfként tekintjük a probléma teljes
megoldásához vezető lehetőségeket (6.5. ábra). Ha az egyes alproblémák lehetséges
megoldásainak pontszámát csúcsokhoz rendeljük (6.5.a ábra), akkor a legjobb választás a
legrövidebb út lesz (6.5.b ábra). A példán látszik, hogy ilyenkor a legjobb megoldás a 2-5-4-0
út alternatíváinak sora, amit külön értékelés esetén már az első körben elvetettünk volna.
(Hagyományos esetben a 4-3-3-0 utat választottuk volna.)
kiindulás
1. alprobléma

3

4

2

2. alprobléma 2

3

5

3. alprobléma

3

4

3

4

2

2 2 3 3

5

3 3 3

4

0

vége
a)

0
b)

6.5. ábra: a megoldások kiválasztása gráffal

6.2 Szimulációs programok mint csomópontok
A vizualizáció egyaránt fontos a tudás ábrázolása és az ötletek felvázolása során, így
lehetővé kell tenni, hogy a hipertext csomópontjaiba vizualizációs eszközök (multimédia
elemek, szimulációk stb.) is beépülhessenek.
A szimulációs programok jól használhatók a problémamegoldás folyamata alatt, mivel
lehetővé teszik több paraméter együttes vizsgálatát (Lumsdaine, 1995), és segítségével
„virtuális” laboratóriumok alakíthatók ki. A szimuláció előnyei a következők:
x

kísérletek végezhetők, melyeket a valóságban nehéz lenne kivitelezni,
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x

a valós folyamatokkal ellentétben egyszerűsítések használhatók, melyek segítik a
lényeg meglátását,

x

a fizikai folyamatok ideje felgyorsítható ill. lelassítható,

x

a bemeneti paramétereket a felhasználó megváltoztathatja és megfigyelheti az
eredmények változását, ami a folyamat jobb megismerését eredményezi.

A szimuláció alapjául szolgáló egyenletek numerikus megoldása általában sok időt
vesz igénybe, így a folyamat valós-idejű megjelenítése lehetetlenné válik. A probléma
megoldására az animált szimuláció alkalmas.
Az animált szimuláció lehetővé teszi, hogy az eredmények változását időben, vagy
egyéb paraméter szerint mutassuk meg. Az animáció változik, ha a felhasználó olyan
paramétert változtat meg, amely befolyásolja a megoldást. A megoldást egyenletekből
számoljuk, mint a szimuláció esetén, de egyszerűsített egyenleteket használunk, hogy a
számolás valós időben megtörténhessen. Az egyenletek a legtöbb esetben a szimuláció
alapegyenleteiből számolt regressziós vagy interpolált egyenletek, így a bonyolult fizikai
alapegyenletek megoldására nincs szükség. A számolt végeredmények ilyenkor nem
pontosak, de minőségi értékelésre mindenképpen alkalmasak.
Az animált szimuláció egyik alkalmazását (hőmérséklet-eloszlás szupravezetőkben) a
B. melléklet tartalmazza.

6.3 Összegzés
A többrétegű hipertext modell lehetővé teszi a leírt tudás számítógépes feldolgozását. A
feldolgozás a kapcsolatok típusai, ill. objektumorientált leírás esetén az objektumok
tulajdonságainak értékein alapszik. Gráfelméleti algoritmusok esetén az algoritmusok alapja
adatok és struktúrák (pl. utak) megtalálása és kiértékelése.
A vizualizáció egyaránt fontos a tudás ábrázolása és az ötletek felvázolása során. Az animált
szimuláció lehetővé teszi, hogy az egyébként bonyolult és időigényes számításokon alapuló
eredmények változását időben, vagy egyéb paraméter szerint mutassuk be. A szimuláció
eredményei új rétegben tárolódhatnak.
A fejezetben bemutatott eljárások csak példaként szerepeltek, a lehetséges
számítógépes eljárások kifejlesztése további kutatást igényel.
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7 Alkalmazás: a többrétegű hipertext modellen alapuló
elektronikus (tan)könyvek
A felsőfokú oktatás helyzete alapvetően megváltozott az utóbbi egy-két évtizedben. A
hallgatók száma az egész világon növekedett, mint ahogy a nekik felkínált szakok, kurzusok
is nagymértékben bővültek (Anderson, 1995). Az egyetemeket elkezdő hallgatók tudása,
előképzettsége sem egyforma, személyre, vagy legalább csoportokra szabott tantervek
kellenének a megfelelő tudás átadásához.
A műszaki felsőoktatásban a helyzet még bonyolultabb, mivel a tudáshalmaz
hihetetlen mértékben változik (Solomon, 1994). A naprakész tudás átadása már nem mehet a
hagyományos, jegyzetekre alapuló módon. Mire egy nyomtatott jegyzet kiadásra kerül, a
benne szereplő információk nagy része elavulttá válik.
A mérnöki képzésnek a vállalatok, kutatóintézetek igényeihez kell igazodnia. Ezek ma
már nem csak a lexikális tudást, hanem a felmerülő műszaki problémák megoldásának
készségét kívánják. Ehhez pedig a végzett mérnöknek tudnia kell, hogy honnan és hogyan
érheti el a szükséges információkat. Az egyetemi öt év nem elég arra, hogy minden, a jövőben
előforduló helyzetre felkészítsen, tehát a tankönyveknek az információszerzés és a
problémamegoldás technikáját kell elsősorban megtanítaniuk. A problémamegoldási
szemléletet támogató elektronikus könyvek tehát alapvető fontosságúak a problémamegoldó
képességek kialakításában. A problémamegoldási ciklusnak is fontos eleme a tudás transzfer
(Zlotin, 1999).
A hipertext (hipermédia) felépítéséből adódóan előnyösebben használható az –
elsősorban felsőfokú – oktatásban és továbbképzésben, mivel nemlinearitása lehetővé teszi,
hogy a kapcsolatok (linkek) felhasználásával az információk közötti tartalmi kapcsolatokat és
asszociációkat is beépítsük a rendszerbe. A tananyagon belüli kapcsolatoknak a megismerése
kimondottan lényeges a problémamegoldó mérnöki területeken (Jonassen, 1996).
A tapasztalatok és felmérések azonban azt mutatják, hogy ez a felépítés önmagában
még nem elegendő, a megfelelő használhatósághoz a hipertext rendszernek még néhány
kritériumot ki kell elégítenie. Ezek a kritériumok röviden összefoglalva az alábbiak (a
kritériumok az 1.4. és a 3. fejezetben leírtakon alapulnak):
1. A teljes rendszert szét kell választani a hipertextet kezelő rendszerre és magukra a
hipertext anyagokra, tankönyvekre. Így a tankönyvek mindig azonos eszközökkel
kezelhetők.
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2. A hipertextbe olyan alap struktúrát kell építeni, mely jelzi a javasolt feldolgozási
utat, ellenkező esetben a teljes tananyag megtanulását nem tudjuk biztosítani. Ez
lehet hierarchia (tartalomjegyzék), térkép vagy egyéb navigációs eszköz.
3. Tankönyv esetén a fő anyagrészt el kell különíteni a kiegészítő információktól.
4. A kapcsolatok típusát (pl. kiegészítés, magyarázat, feladat, példa) valamilyen
módon jelölni kell.
5. A rendszernek didaktikai eszközöket kell tartalmaznia (pl. tesztek, javaslatok stb.).
Ezen funkciók nélkül az elektronikusan feldolgozott anyag nem válik igazán
oktatási jellegűvé, inkább csak tudáshalmaznak, enciklopédiának tekinthető.
6. Többfajta navigációs eszközt kell biztosítani. Ezek közül a felhasználó választhat,
hogy melyiket szereti, melyik hatásos az adott környezetben, illetve az író is
javasolhat közülük.
7. A rendszernek alkalmasnak kell lennie online (hálózatos) és offline használatra is.
8. A könnyű tananyagfejlesztés céljából szabványos formátumokat kell használnia.
9. Nyitottnak (bármilyen eszközzel és tartalommal bővíthetőnek) kell lennie és
10. Bizonyos mértékű adaptivitást kell tartalmaznia. Az adaptivitás legegyszerűbb foka,
ha a tananyagot tudásszintek szerint rendezzük.
11. A tankönyv anyaga könnyen beépíthető legyen a saját tudásba, de
12. A tankönyv anyagát az olvasó ne változtathassa meg, csak kiegészíthesse.
Ezeket a kritériumokat a többrétegű hipertext kielégíti:
1.

A tankönyv rétegek összessége. A rétegeket maga a hipertext rendszer és annak
moduljai kezelik.

2.

Az alap struktúra a tankönyv hipertextjének egyik rétege.

3.

A fő és kiegészítő információk a típusos csomópontokkal egyértelműen
azonosíthatók.

4.

A kapcsolatok jelzésére a típusos linkek megfelelőek.

5.

A didaktikai funkciók rétegekkel megvalósíthatóak.

6.

A navigációs eszközök rétegei ki- ill. bekapcsolhatóak, így a felhasználó szabja
meg, melyiket használja (a könyv szerzője természetesen ajánlást tehet erre).

7.

Megfelelő leíró nyelv (pl. HTML) választásával a könyvek online és offline
módon is használhatóak lesznek.

8.

A többrétegű hipertext nem szabja meg a használt formátumokat, így az internetes
szabványok is használhatók.
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9.

A többrétegű hipertext mind tartalmát, mind funkcióit tekintve nyitott.

10. A felhasználó tudásszintjének megfelelő anyag a hipertext tudásszintek szerint
kiválasztható.
11. A könyvek rétegei átvehetők a saját tudás rétegeinek csoportjába, így a tankönyv
anyaga beépíthető a saját tudásba, amely aztán tovább hasznosítható a
problémamegoldás során.
12. A rétegek nem nyúlhatnak egymás hipertext elemeibe. A felhasználó cselekvéseit
tartalmazó rétegek így nem változtathatják meg a tankönyv tartalmát.
A többrétegű hipertextet alkalmazó, elektronikus könyveket kezelő rendszert
MINERVA néven valósítottam meg. A rendszer jellemzőit a következő fejezetekben fogom
részletesen bemutatni.

7.1 Összegzés
A mérnöki problémamegoldási tudás kialakításának alapvető eszközei az elektronikus
tankönyvek. A problémamegoldás legfontosabb része az összefüggések átlátása és a
„virtuális” tanári jelenlét, melyek célja, hogy a leírt téma a tanuló saját tudásába épüljön be. A
hatékony elektronikus jegyzetek és könyvek kritériumait a többrétegű hipertext modell
kielégíti.

7.2 Megvalósítás HTML alapon
A HyperText Markup Language (HTML) nyelv elterjedését jelzi, hogy a
szövegszerkesztők döntő többsége már képes ilyen formátumot kezelni. Így az elektronikus
könyv leíró nyelvének érdemes a HTML-t választani.
A HTML-lel azonban olyan problémák adódnak, melyek nem teszik lehetővé, hogy
önmagában, bővítés nélkül az elektronikus könyv alapja legyen: nem képes a linkeket külön
tárolni, a verziózása bonyolult és a struktúrákat egyáltalán nem képes kezelni.
A többrétegű hipertext modell lehetővé teszi, hogy a hipertext alapja a HTML nyelv
legyen. A struktúrák, dinamikus linkek és egyéb felhasználói aktivitások rétegekként épülnek
rá, azaz külön adatbázisokban tárolódnak. Így a többrétegű hipertext modell nem változtat
magán a HTML-en.
A HTML funkcionalitását többféleképpen próbálták növelni. Az XML nyelv a HTML
szabványos bővítése, de ez a bővítés a linkeket és a struktúrákat nem érinti. Egy másik
megoldás lehet, hogy az új HTML funkciókat eredeti HTML elemekkel és Java appletekkel
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(Kreutz, 1999), illetve Javascript modulokkal valósítják meg (Miller, 1998). Egy adaptív link
például a következőképpen nézhet ki a HTML-ben:
<a href="default.html" OnMouseOver="this.href=CoolLink('res1.rdf', 'res2.rdf', 'res3.rdf',
'res4.rdf')"></a>

azaz a link tényleges célpontját a CoolLink Javascript függvény határozza meg. A
Grant rendszer (Schickler, 1996) a linkeket és struktúrákat proxy-alapú átalakításokkal kezeli,
melyek beépülnek a HTTP protokoll kérés-válasz láncába.
A megoldások mindegyike megváltoztatja a HTML nyelvet, így az már nem lesz
szabványos. A többrétegű hipertext viszont külön tárolja a struktúrákat, így az információt
leíró legalsó réteg leírható HTML-lel. A struktúrák, a bővített funkciójú (pl. kétirányú) linkek
külön rétegeket alkotnak, melyeket már külön modulok kezelnek. A linkek mutathatnak
csomópontra (könyv esetében fejezetre), ill. csomóponton belüli részre, mindig a funkciónak
megfelelően. A HTML alkalmazásával az információ-elemeket tartalmazó legalsó réteg
önmagában is megjeleníthető internetes böngészőben. A rétegeket kezelő rendszer kliens és
szerver oldalon is működhet.
A verziózás problémái felhasználói rétegek esetén lényegesek. A könyv szerzője képes
a könyv rétegeit koherensen változtatni, de az könnyen előfordulhat, hogy a felhasználó által
létrehozott réteg elemei rossz, esetleg nem létező könyv-elemre mutatnak.
A megoldási lehetőségek a következők lehetnek:
x

A HTML csomópontokra verziószámot tárolunk, például a létrehozási dátumuk
alapján. Ha ez a verzió megváltozik, a rá mutató elemek (linkek v. struktúrák)
érvénytelenné válnak.

x

Ha a könyv nagy része megváltozik, a teljes könyv új verziót kaphat, és a
felhasználói rétegek érvénytelenné válnak.

x

Ha a könyv teljesen megváltozik, teljesen új azonosítójú könyvként kezelhetjük.
Az új könyvre ilyenkor nem fognak felhasználói elemek mutatni.

Az érvénytelenné váló elemek kétféleképpen kezelhetők:
1. töröljük őket, vagy
2. a megfelelő helyen jelezzük, hogy az eleme érvénytelenné vált, és így esetlegesen
helytelenül működik.

67

7.2.1 Összegzés
A kidolgozott többrétegű hipertext modellt a HTML-en alkalmazva képessé teszi a HTML-t
problémamegoldást támogató hipertext dokumentumok leírására úgy, hogy a HTML
szerkezetét nem változtatja meg.

7.3 Didaktikai eszközök
A többrétegű hipertext modell általános célra használható. Ahhoz, hogy elérjem
jelenlegi célomat – az oktatási tananyagok megfelelő szintű támogatását –, a modellbe további
didaktikai célú elemeket építettem.
7.3.1 Didaktikai rétegek
Ezek közül a legfontosabb a tartalomjegyzék. Ez a réteg könyvön belüli lista típusú,
mert minden tartalomjegyzék elemhez egy hipertext csomópontot rendel. Segítségével
megtörténhet a tananyag és kiegészítések szétválasztása, hiszen az a csomópont tartozik a
tananyaghoz, amely a tartalomjegyzékben szerepel.
Didaktikai réteg még például a „lásd még” lista rétege, mely egy csomóponthoz
továbbiakat rendel, és a felhasználói linkek rétege, mely a felhasználó (tanuló) asszociációit
fejezi ki a tananyagon belül.
7.3.2 Tudástípusok, tudásszintek
A tudástípusok megkönnyítik a kapcsolatok átlátását és megértését, mert a linkeket
típusossá teszik. A tudásszintekkel lehetővé válik, hogy egy nézet különböző előképzettségű
és tudású tanulóknak is használható legyen.
7.3.3 Nézetek
A nézet a hipertext egy tudásszint szerinti rendezése, struktúrálása. Egy adott hipertext
halmazra definiálhatunk több nézetet is, hiszen egy csomópontnál - a hipertext felépítéséből
adódóan – nem ismerjük annak környezetét. Ahhoz, hogy ez a környezet egyértelmű legyen, a
hipertextet struktúrálni kell.
Így tehát egy információhalmazra definiálhatunk például diák és tanári nézeteket is. A
tanári nézet tartalmazhat tanácsokat, egyéb oktatási kiegészítéseket, amelyek a diák nézetben
nem jelennek meg. A két nézet csomópontjai valószínűleg nagymértékben azonosak lesznek,
de lesznek olyan csomópontok is, melyek csak az egyik (pl. a tanári) nézetben jelennek meg.
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A nézet meghatározhatja bizonyos rétegek tartalmát. Más nézet esetén más lehet a
tartalomjegyzék, a „lásd még” és az egyéb funkciókhoz rendelt réteg. Így ugyanaz a könyv
különböző előképzettségű és tudású tanulóknak is használható lesz.

7.4 A Minerva felépítése
Az

általam

kidolgozott

program

a

feldolgozni

kívánt

könyv

hipertextes

csomópontjaiból indul ki (7.1. ábra). Ez az alapréteg (1) tartalmazza a szerző által létrehozott
csomópontokat és permanens kapcsolatokat, például a szómagyarázatokat. Fontos
megjegyezni, hogy ez a réteg nem tartalmazza a tartalomjegyzéket vagy a „lásd még” típusú
kapcsolatokat, hiszen ezek külön-külön új réteget fognak alkotni. Ezek a rétegek már a
könyvön belüli rétegekhez (2) tartoznak és legfontosabb jellemzőjük, hogy a bennük levő
kapcsolatok csak egy-egy könyv csomópontjaira mutatnak. A rétegek harmadik típusa a
könyvek közötti kapcsolatokat (3) hozza létre. Ezek a kapcsolatok lehetnek a szerző vagy a
felhasználó által létrehozottak is. A rétegek negyedik típusa a felhasználói tudás rétegeit (4)
tartalmazza, ide tartoznak például a könyvjelzők és a könyvek listájának rétegei is.
A rétegek funkciói nem korlátozottak és a szerző, a felhasználó vagy a rendszer is
létrehozhatja őket. A funkciókat modulok kezelik, melyeket a rendszer hív meg bizonyos
események – például ha a felhasználó linket aktivál – hatására. Ezek a modulok beépülnek a
Minerva programba és karbantartják az egyes rétegekhez tartozó adatbázisokat is.

4.
3.

2.
1.

7.1. ábra: a Minerva hipertext modellje. Az alapvető rétegtípusok (alulról felfelé): 1. a könyv
alapelemei, 2. könyvön belüli, 3. könyvek közötti és 4. a saját olvasói tudást leíró rétegek.
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könyvön belüli
könyvek közötti

a réteg megnevezése
leírása
alapréteg
az alapinformációkat tartalmazza

réteg típusa
alap

tartalomjegyzék

hierarchikus csoportosítás

struktúra

kalauz

lineáris út a tananyagon belül

lista

tesztek

kérdések a tudás ellenőrzésére

halmaz, kiegészítő

„lásd még” elemek

csoportosított linkek a csomóponton
belül

kapcsolati

megjegyzés

az olvasó kiegészítései a csomóponthoz felhasználói

kiemelés

szövegrész kiemelése színnel

felhasználói, direkt

felhasználói linkek

az olvasó által kialakított új
kapcsolatok

kapcsolati, felhasználói

könyvjelzők

fontosnak megjelölt csomópontok

lista, felhasználói

utoljára olvasott
részek

időrendi, folyamatosan növekvő lista

lista, dinamikus

könyvtár

a rendszeren belüli könyvek
hierarchikus listája

struktúra

7.1. táblázat: A megvalósított rétegek

Maga a rendszer alapvetően két részből áll (7.2. ábra): a hipertextet megjelenítő és
kezelő részből (1), valamint a rétegeket kezelő modulokból (2-4). A modulokat aktiváló
gombok három csoportba rendeződnek: a rendszerszintű és lista (2) rétegeket kezelők,
valamint az éppen megjelenített csomóponthoz tartozó szerző által létrehozott (3) és
felhasználó által létrehozott (4) rétegek elemeit kezelők csoportjaiba. A rendszerben azokat a
rétegeket

dolgoztam

ki,

amelyek

meghatározó

szerepet

játszanak

a

rendszer

használhatóságában: segítik az eligazodást és a lényeges összefüggések átlátását a
tananyagon belül, valamint aktív eszközöket adnak a felhasználó (olvasó) kezébe. (7.2. ábra)

2

1

3

4

7.2. ábra: A rendszer elvi felépítése
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A különböző rétegek elemei háromféleképpen jeleníthetők meg:
x

HTML csomópontba ágyazottan. A különböző rétegek linkjei ilyenkor a DHTML
segítségével dinamikusan jeleníthetők meg egyszerre (példa erre a felhasználó
szövegkiemelése egy csomópontban).

x

az aktuális csomóponthoz tartozó gombokkal. A nyomógomb ilyenkor a réteg
adott csomóponthoz tartozó elemeit mutatja meg (pl. lásd-még lista).

x

a teljes réteg megjelenítésével (pl. tartalomjegyzék).

A 7.3. ábrán látható a megvalósított Minerva program. A rendszerszintű elemek a
következők (felülről lefelé haladva): könyvek nyilvántartása, „vissza”, utoljára olvasott
fejezetek listája, tartalomjegyzék (itt állítható be az aktuális nézet is), keresés, „vörös vonal”,
könyvjelzők, tesztek és kalauzok. A vörös vonal a már olvasott és még nem olvasott részek
elkülönítését segíti a tananyagban, a kalauzok pedig bejárási utakat definiálnak egy nézeten
belül. A szerző által készített elemek (az ábrán balról jobbra): a „vissza”, a „lásd még” lista, a
térkép és a nyomtatás. Az első a tartalomjegyzéken belüli mozgást (navigációt) segíti, a
második az adott csomóponthoz kapcsolódó más csomópontokat sorolja fel tudástípus szerint
csoportosítva (7.4.a ábra), míg a harmadik a szemantikus hálós megjelenítést teszi lehetővé. A
megvalósított felhasználói elemek a következők (a 7.3. ábrán balról jobbra): információ
megjelölése további felhasználásra, megjegyzés írása, kiemelés színezéssel és felhasználói
link készítése (7.4.b ábra).
Az itt felsorolt elemcsoportokban jelennek meg az új modulokat (és az azok által
kezelt rétegeket) reprezentáló gombok is.

7.3. ábra: a Minerva rendszer
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7.4. ábra: a) a „lásd még” lista és a b) felhasználó által létrehozott linkek

A hipertext megjelenítő az internetes szabványokat (HTML, Java stb.) használja, így a
hipertext csomópontok elkészítése ugyanúgy történik, mint az internetes oldalaké. A tananyag
és a kiegészítések automatikus szétválasztása színekkel történik: kék színű a tananyagra, zöld
a (tartalomjegyzékben nem szereplő) kiegészítésre utaló kapcsolat jelzése. A kiegészítő
tananyagrészek popup ablakban jelennek meg, így a fő anyagrész mindig látható marad. A
kapcsolatok tudástípusát a rendszer mindig kijelzi a csomóponthoz tartozó elemek listája alatti
részen.
7.4.1 Navigációs eszközök
A navigációs eszközök mind egy-egy réteget alkotnak a többrétegű hipertextben. Az
egyes eszközöket a 7.5.-7.8. ábra mutatja.

7.5. ábra: a tartalomjegyzék és a „lásd még” lista
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7.6. ábra: a keresés, a vörös vonal és az aktuális fejezet környezete

7.7. ábra: a popup ablak. Az előugró ablakban a kiegészítő információk jelennek meg. Az ablak
jobboldalt rögzíthető, ekkor tartalma végig a képernyőn marad.
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7.8. ábra: A könyv szemantikus hálós megjelenítése. A megjelenítésben ki- ill. bekapcsolhatók az
egyes rétegek (ld. jobboldalt)

7.4.2 Az olvasó aktivitásai
Az olvasó könyvjelzővel megjelölheti a lényeges fejezeteket, színekkel kiemelheti
(átszínezheti) a fontos szövegrészeket, kapcsolatokat hozhat létre fejezetek között (7.9. ábra),
valamint saját megjegyzéseket, kiegészítéseket írhat.

7.9. ábra: az olvasó aktivitásai
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7.5 A fejlesztés menete
A könyv elkészítésének a lépései a következők:
1. A tartalom megírása HTML formátumot kezelő szövegszerkesztővel és a statikus
linkek elkészítése
2. A nézetek definiálása, a tudástípusok, tartalomjegyzékek és „lásd még” listák
elkészítése a Minerva Fejlesztői Eszközökkel (7.10. ábra). A program elkészíti az
egyes rétegek adatbázisait.
3. A könyvhöz egyedi biztonsági kód generálása, amely biztosítja, hogy a könyv
tartalma utólag ne legyen megváltoztatható.

7.10. ábra: a Minerva Fejlesztői Eszközök

7.6 Egyéb funkciók
A Minerva rendszer lehetővé teszi, hogy a programot egyszerre több felhasználó is
használhassa, hiszen az egyes felhasználók rétegeit tárolhatjuk külön helyen. Ha több
felhasználó van, az is lehetővé válik, hogy az egyik rétegeket vegyen át a másiktól (ld. 7.11.
ábra). Így lehetővé válik az is, hogy a tanár előzetesen feldolgozza az anyagot, kiegészítse, és
a kiegészítéseket átadja a tanulóknak.
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7.11. ábra: új felhasználó felvétele

Az önálló tanulás során fontos, hogy az elsajátítás sikerességét a tanuló más a tanulás
folyamán ellenőrizhesse. A Minerva program ezt önellenőrző tesztekkel segíti (7.12. ábra). A
tesztek HTML oldalak, így a tankönyv készítője bármilyen típusú (kiegészítős,
feleletválasztós stb.) tesztfeladatokat összeállíthat. A tesztek kiértékelése után lehetőség van
kikeresni a tananyagból a helyes választ, azaz a teszt önmaga is egy hipertext réteget alkot.

7.12. ábra: önellenőrző feleletválasztós teszt

A többrétegű hipertext modell nem változtat magán a HTML-en. Ennek jó
bizonyítéka, hogy a könyv alaprétegét bármilyen internetes böngésző meg tudja jeleníteni
(7.13. ábra). Bár ilyenkor a többi réteg funkciója nem használható, kisebb konverziókkal
bizonyos rétegek is megjeleníthetők (a 7.13. ábrán baloldalon a tartalomjegyzék látható,
amelyet a Minerva Fejlesztői Eszközök automatikusan előállít HTML formátumban is).
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7.13. ábra: az elkészült könyv megjelenítése internetes böngészőben

7.7 Adatbázisok
A rétegeket leíró adatbázisok szövegesek, az alapréteg HTML oldalai mellett
tárolódnak. A szöveges adatbázisra azért esett a választásom, mert:
x

lehetővé teszi változó hosszúságú mezők használatát,

x

a rétegek kevés adatot tárolnak, így nem kell indexelés,

x

egyszerű,

x

további használatra könnyen feldolgozható,

x

a HTML nyelv és a Java is kezeli.

Minden réteghez külön adatbázis tartozik, ezáltal az adatbázisok eltérő felépítésűek
lehetnek és tovább növelik a rendszer nyitottságát.

7.8 Alkalmazási példák
7.8.1 Európai üzleti asszisztens
Az Európai üzleti asszisztens c. elektronikus tananyag a Sztáv Rt. azonos című
távoktatási kurzusának tananyaga. A teljes elektronikus tananyag 6 jegyzetet foglal magában,
kb. 800 oldalnyi tartalommal.
A tananyag számítógépes szövegszerkesztővel készült, a Minervába illesztését én és
Vig Zoltán végeztük.
Az anyag jó példa nyomtatott jegyzetek elektronikussá alakítására. A jegyzetek
szövegszerkesztőben készültek, így HTML-lé alakításuk egyszerű volt. Mivel azonban a
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tananyagok alapvetően nyomtatottnak készültek, kevés linket tartalmaznak, és csak a
tartalomjegyzék réteg készült el hozzájuk.
7.8.2 Magyar irodalmi portrék
A tananyag az Oktatási Minisztérium megbízásából, a Sulinet szervezetnek készült, és
a Gépeskönyv Bt. készítette.
Az anyag 5 magyar költő életét, munkásságát és verseit foglalja magában, valamint
egy, a művek elemzéséről szóló tanulmányt. A témakör 3463 HTML fejezetet tartalmaz. Az
anyag internetes feldolgozásra készült, így sok kereszthivatkozást, linket és kiegészítő
információt tartalmaz.
A tananyag különlegessége, hogy sok kalauzt (guide-ot) alakítottak ki benne, amelyek
a költők pályáján és munkásságán vezeti végig az olvasót különböző szempontok szerint. A
kalauzok úgy készültek, hogy segítségükkel a gimnáziumi órák tartalma is könnyen
összeállítható.
7.8.3 Szupravezetés
A hipertextes tananyagot Dr. Vajda István és Gremsperger Géza készítette, Minervába
illesztését, funkcióinak kibővítését (pl. típusos linkek, lásd még listák stb.) és többrétegű
hipertextté alakítását én készítettem el.
A szupravezetésről szóló egyetemi jegyzet kisebb anyagot foglal magában, így
kevesebb, 66 fejezetet és kiegészítést tartalmaz. Ez az anyag azonban teljesen funkcionális,
azaz a Minerva rendszer minden funkciója ki van használva benne. A tananyagban sok videó
és animáció található és egy szimulációs program is helyet kapott benne. A linkek mindenhol
típusosak, így a lásd-még listák és a szemantikus hálós megjelenítés teljes egészében
megvalósult.
Ennek a fejezetnek a demonstrációs ábrái a Szupravezetés anyagából kerültek ki.
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7.14. ábra: a Szupravezetés c. tananyag nyitóképe

7.9 További fejlesztési lehetőségek
Az elkészült Minerva program a 7.1. ábra alsó három rétegtípusát támogatja, a
felhasználó saját teljes tudását tároló rétegek kezelését dolgoztam ki teljesen. A rendszer
továbbfejlesztése ebben az irányban történik majd, beleépítve a 6. fejezetben leírt
problémamegoldó eljárásokat. A teljes rendszer felépítése a 7.15. ábrán látható. A Minerva a
rendszer egyik része, modulja, amely a külső tudás átvételét és átadását végzi. Az
elektronikus tankönyvek, jegyzetek és egyéb hipertext dokumentumok rétegei így egyszerűen
átvehetők és beépíthetők a saját tudásba.

probléma
Probléma
analizátor

Tudáskezelő
többrétegű
hipertext
rendszer

CAD,
szimulátor,
analizátor
programok

külső szakértő
Értékelő,
döntéstámogató

Minerva
tankönyv

megoldás
7.15. ábra: a problémamegoldást segítő, többrétegű hipertext rendszer felépítése
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7.10 Összegzés
A többrétegű hipertext modell egy rendszerbe foglalja a szerző és az olvasó aktivitását.
Minden réteg hipertext csomópontok és linkek halmazából áll és új funkciót hoz a rendszerbe.
A modellt kibővítettem didaktikai eszközökkel: speciális rétegekkel, tudástípusokkal és
nézetekkel, melyek célja, hogy a tanuló minél jobban megértse a tananyagban levő
összefüggéseket és önmaga is aktívan alakíthassa azt, valamint beépíthesse a saját tudását
leíró rétegek közé.
A hipertext rendszerben ilyenkor külön rétegek tartalmazzák a hipertext szöveget, a szerző
által biztosított navigációs eszközöket, az olvasó megértést segítő eszközeit és az olvasó saját
megjegyzéseit, így az olvasó saját tudását is beviheti a könyvbe, valamint a könyv által leírt
tudást a saját tudásába.
Mivel egy hipertext dokumentumon több nézetet is definiálhatunk, lehetővé válik, hogy
ugyanazt a tudáshalmazt - más-más szempontból nézve - különböző érdeklődésű és
felkészültségű felhasználók is eredményesen használhassák.
A fejezetben leírt és általam megvalósított rendszer kielégíti az oktatási hipertext
megfogalmazott követelményeit. A tananyag fejlesztése szabvány internetes eszközökkel
lehetséges, online és offline használatra egyaránt alkalmas. Az információ struktúrálását
rétegek, nézetek és tudástípusok használatával segíti, a többrétegű hipertext modell
alkalmazásával pedig nyitott rendszerré válik.
A többrétegű hipertext modellen alapuló megvalósított Minerva rendszert több távoktatással
foglalkozó helyen, intézményben sikeresen alkalmazták.
3. TÉZIS
A többrétegű hipertext modellt konkrétan elektronikus tankönyvek készítésére és használatára
alkalmaztam. A megvalósítás során speciális didaktikai rétegeket alakítottam ki.

80

Összefoglalás
Az inventív mérnöki problémamegoldás eszközei új mérnöki rendszerek elkészítését,
ill. létező megvalósítások továbbfejlesztését segítik. Ezen témakörök egységes és
algoritmizált kezelése kiemelten fontos a villamosmérnöki területeken, ahol a kutatás és
fejlesztés multidiszciplináris tudást igényel. Az inventív mérnöki problémamegoldás új,
bevezetés alatt álló területnek tekinthető Magyarországon.
A mérnöki problémamegoldás több lépésből álló, összetett pszichikai folyamat. A
folyamatot leíró modellek eltérő szemszögből közelítik meg a problémamegoldási folyamatot,
de mindegyik modell alapvető eleme az egyéni ill. csoportos tudás, annak felépítése,
folyamatos változtatása, analizálása és használata.
A tudásmodellek alapján megállapítható, hogy a tudás fontos elemei az információk,
az információk közötti kapcsolatok és a belőlük felépített, állandóan változó struktúrák. Ezen
három elemre építve leírhatók a problémamegoldásban szerepet játszó gondolkodási
műveletek.
Az önálló tanulás szintén alapvető és állandó része a problémamegoldási folyamatnak.
Az önálló tanulás során átadott tudásanyagot mélyíteni kell, melynek eszköze a tanuló aktív
bevonása a transzfer folyamatába. A tanulói aktivitás célja a megszerzett tudás egyéni
újraszervezése. A problémaalapú tanulás nagy előnye, hogy segítségével a tanuló
gyakorolhatja a problémamegoldás lépéseit. Ha az önálló tanulási folyamatba beleértjük a már
meglévő tudás bővítését és folyamatos rendszerezését is, akkor megállapíthatjuk, hogy a
problémamegoldás során fontos tudás megszerzése és karbantartása egyenértékű az önálló
tanulással.
A folyamat egyes lépései jól segíthetők és algoritmizálhatók, így lehetőség van azok
számítógépes támogatására. A megoldási alternatívák keresését – a tulajdonképpeni inventív
problémamegoldást – a speciális tudás kezelését támogató számítógépes rendszerek
(tudásbázisok) tudják segíteni, de nem automatizálni. A problémamegoldó mérnök tudására,
ismereteire tehát mindenképpen szükség van.
1. TÉZIS
Kidolgoztam a mérnöki problémamegoldást támogató tudásbázisok követelményeit.
Megállapítottam, hogy a hipertext és szemantikus háló együttes alkalmazása megfelel ezen
követelményeknek. Mivel nincs minden követelményt kielégítő létező hipertext modell, a
problémamegoldást támogató hipertext rendszerhez új modell kidolgozása szükséges.
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A mérnöki problémamegoldást támogató rendszerek követelményei a következők:
1. egyesített tudásmodell,
2. az összefüggések kiemelt kezelése,
3. alakíthatóság,
4. feldolgozhatóság,
5. érthetőség.
Az egyesített tudásmodell információkból, az őket struktúrákká kapcsoló relációkból
és új tudást generáló modifikációkból áll.
A hipermédia csomópontok és kapcsolatok (linkek) hálózata, melyben a navigáció a
kapcsolatok használatával történik. A linkek a csomópontok tartalma közötti szemantikus
kapcsolatokat és struktúrákat írják le. A hipertexten belüli szerkezet kialakítása és a megfelelő
navigációs eszközök megléte annál fontosabb, minél nagyobb és bonyolultabb maga a
hipertext, és minél többféle feladatra alkalmazzuk. A nyitott hipermédia rendszer a
hagyományos

hipertextnél

bonyolultabb,

fejlettebb

hipertext

szerkezetet

(linkeket,

struktúrákat) alkalmaz, míg az adaptív hipertextben a hipertext objektumok változnak a
felhasználó aktuális tudásától függően. A szemantikus hálóknál a link fontos szerepet játszik a
tudás reprezentációjában, nem csak a navigáció eszköze, mint a hipertext esetében. A
hipertext újszerű szöveg (tartalom) reprezentáció, így a tudás egységes, könnyen érthető
megjelenítésére törekszik, míg a szemantikus háló a tudás elemi egységei közötti
kapcsolatokra helyezi a hangsúlyt.
A hipertext szerkezet alkalmas eszköz a tudás átvételére és felépítésére is. Így a
hipermédia a problémamegoldó folyamat minden lépésében felhasználható a tudás
reprezentálására. A problémamegoldó folyamatot támogató hipertextnek lehetővé kell tennie
az információ és reláció leírását is, valamint ezek modifikációját.
A problémamegoldás segítő hipertext rendszernek a következő tulajdonságokkal kell
rendelkeznie:
x

hipertext és szemantikus háló egyidejű használata,

x

típusos linkek és csomópontok,

x

szabadon definiálható struktúrák,

x

nyitottság,

x

összeépíthetőség,

x

adaptivitás,

x

egyszerű leíró nyelv.
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A jelenleg létező hipertext modellek és rendszerek egyike sem alkalmas ezen
tulajdonságok maradéktalan teljesítésére. Ezért szükséges egy olyan modell kidolgozása,
amely teljes mértékben kielégíti a fenti követelményeket.
2. TÉZIS
A problémamegoldást támogató rendszerekhez új hipertext modellt dolgoztam ki többrétegű
hipertext néven az alábbi előnyökkel:
4. A modell az összes tudáselemet (információt, struktúrát és modifikációt) egységesen
kezeli.
5. A rétegek bevezetésével a tudást leíró hipertext áttekinthetőbbé, rugalmasabbá,
könnyebben kezelhetővé válik.
6. A tudástípusok lehetővé teszik, hogy struktúrákat, szinteket és nézeteket vigyünk a
hipertext alkotta információhalmazba.
Az új modell alapja, hogy minden, a felhasználó által létrehozott és kezelt tudást
belevonunk a hipertext rendszerébe. Az összes információ és az információk közötti
struktúrák felfoghatók csomópontok és kapcsolatok halmazaiként. Ezek a halmazok azonban
funkcióikat tekintve elkülönülnek, ezért külön is kezeljük őket: minden funkció csomópontés kapcsolathalmaza egy-egy ún. rétegben helyezkedik el. A rétegek tehát az azonos funkciót
(tudást) leíró hipertext csomópontokat és relációkat tartalmazzák.
A rétegek segítik a struktúrák kezelését is. Lehetőség van például egyes – az adott
szituációban lényeges információt nem nyújtó – rétegek kikapcsolására, ugyanakkor az összes
réteg használatával a teljes tudás egyszerre megjeleníthető. Csak kapcsolatokat tartalmazó
rétegek alkalmazásával lehetőség van a linkek és struktúrák külön tárolására. A modell nem
korlátozza a hipertext tárolásának a módját, így megvalósítása bármilyen rendszerorientált
hipertext alapon könnyen elvégezhető.
Röviden összefoglalva a modell az alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:
x

A rétegek alkalmazása által integrálja a felhasználó aktivitását (modifikációit) a
hipertextben leírt tudásba.

x

A rétegek bevezetésével a tudást leíró hipertext áttekinthetőbbé, rugalmasabbá,
könnyebben kezelhetővé válik. Lehetőség van a struktúrák külön tárolására, és a
modell rugalmassága miatt a megvalósítás bármilyen rendszerorientált hipertext
alapon is könnyen elvégezhető.
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x

Ötvözi a hipertext és a szemantikus háló problémamegoldás szempontjából fontos
előnyeit. A hipertext előnye az érthetőség és az interaktivitás biztosítása használat
közben, a szemantikus háló előnye pedig a kapcsolatok átláthatósága és
alakíthatósága.

x

Támogatja több nézet használatát azonos hipertexten. A tudástípusok lehetővé
teszik típusos linkek és csomópontok, valamint nézetek használatát.

x

A különböző forrásokból származó hipertext anyagok új rétegek kialakításával
egyszerűen beépíthetők a felhasználó saját tudásába.

A többrétegű hipertext modell lehetővé teszi a leírt tudás számítógépes feldolgozását
is. A feldolgozás a kapcsolatok típusain, ill. objektumorientált leírás esetén az objektumok
tulajdonságainak értékein alapszik. Gráfelméleti algoritmusok esetén az algoritmusok alapja
adatok és struktúrák (pl. utak) megtalálása és kiértékelése. Ezen eljárásokkal a
problémamegoldás számos technikája implementálható ill. segíthető számítógéppel.
A vizualizáció egyaránt fontos a tudás ábrázolása és az ötletek felvázolása során. Az
animált szimuláció lehetővé teszi, hogy az egyébként bonyolult és időigényes számításokon
alapuló eredmények változását időben vagy egyéb paraméter szerint mutassuk be.
A többrétegű hipertext modellt és az azon alapuló algoritmusokat erősáramú,
elsősorban a szupravezetés témaköréből vett példákon és alkalmazásokon mutattam be.
A mérnöki problémamegoldási tudás kialakításának alapvető eszközei az elektronikus
könyvek. A problémamegoldás legfontosabb része az összefüggések átlátása és a leírt téma
saját tudásba épülése. A hatékony elektronikus jegyzetek és könyvek kritériumait a többrétegű
hipertext modell kielégíti. A többrétegű hipertext modell azt is lehetővé teszi, hogy a hipertext
könyvek alapja a HTML nyelv legyen. Az alapra ráépülő rétegek pedig képesek kiküszöbölni
a HTML hátrányait.
3. TÉZIS
A többrétegű hipertext modellt konkrétan elektronikus tankönyvek készítésére és használatára
alkalmaztam. A megvalósítás során speciális didaktikai rétegeket alakítottam ki.
A többrétegű hipertext modell egy rendszerbe foglalja a szerző és az olvasó
aktivitását. Minden réteg hipertext csomópontok és linkek halmazából áll és új funkciót hoz a
rendszerbe. A hipertext rendszerben ilyenkor külön rétegek tartalmazzák a hipertext szöveget,
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a szerző által biztosított navigációs eszközöket, az olvasó megértést segítő eszközeit és az
olvasó saját megjegyzéseit.
A modellt kibővítettem didaktikai eszközökkel: speciális rétegekkel, tudástípusokkal
és nézetekkel, melyek célja, hogy a tanuló minél jobban megértse a tananyagban levő
összefüggéseket, és önmaga is aktívan alakíthassa azt, valamint beépíthesse a saját tudását
leíró rétegek közé. Mivel egy hipertext dokumentumon több nézetet is definiálhatunk,
lehetővé válik, hogy ugyanazt a tudáshalmazt - más-más szempontból nézve - különböző
érdeklődésű és felkészültségű felhasználók is eredményesen használhassák.
A rendszert Minerva néven valósítottam meg. A Minerva program kielégíti az oktatási
hipertext megfogalmazott követelményeit. A tananyag fejlesztése szabvány internetes
eszközökkel lehetséges, online és offline használatra egyaránt alkalmas. Az információ
strukturálását rétegek, nézetek és tudástípusok használatával segíti, a többrétegű hipertext
modell alkalmazásával pedig nyitott rendszerré válik. A teljes problémamegoldó folyamatot
támogató szoftverben a Minerva a rendszer egyik modulja, amely a külső tudás átvételét és a
saját tudásba való integrálását végzi.
A többrétegű hipertext modellen alapuló Minerva rendszert több távoktatással
foglalkozó intézményben sikeresen alkalmazták.
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A. melléklet: Probléma modellezése a TechOptimizer segítségével
A TechOptimizer program „Product Analysis” modulja segít elkészíteni egy előzetes
modellt a kifejlesztendő termékről és szisztematikusan feltárni a fontos problémákat.
A modul teszteléséhez egy szupravezetős csapágyazással ellátott mechanikus
energiatároló (lendkerék) modelljét vittem be a programba, majd a megfelelő paraméterek
megadása után megvizsgáltam a fejlesztés során megoldandó technikai, ipari, gazdasági és
egyéb kérdéseket és problémákat.
A modell elkészítését a fejlesztendő ill. jobbítandó célok és azok fontosságának
megadásával kell elkezdeni (A.1. ábra).

A.1. ábra: A kifejlesztendő lendkerék alapinformációi

A lendkerék modellje részegységek és azok közötti hatásokból áll (ld. A.2. ábra). A
képen a téglalapok a részegységeket, a hatszögek a kiegészítő elemeket, az ellipszisek pedig a
rendszer kimeneteit jelölik.
A modell elemeinek a meghatározását a program egy varázslóval (wizard) is segíti,
amely felsorolja a leggyakrabban előforduló elemeket. A modellbe a varázsló alapján került
be pl. a felhasználó (user) és a szerelő (maintainer).
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A.2. ábra: A rendszer modellje

Minden hatásnak több paramétere lehet, például az indukálás folyamán paraméter a
feszültség és az áram (A.3. ábra). A paraméterek eltérését (difference) az aktuális és a cél
(optimális) értékekből számolja ki a program. A hatás fontosságát (significance) a célokra
gyakorolt hatásának erőssége adja (A.4. ábra). A probléma fontossága az eltérés és a
fontosság szorzata lesz.

A.3. ábra: A „rotor induces generator” hatás paraméterei
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A.4. ábra: A hatás befolyása a célokra

A rendszer modelljének felállítása után a program a probléma fontosság alapján
kilistázza a megoldandó problémákat (A.5. ábra). A probléma olyan hatás, ahol a probléma
fontossága nem nulla. Ha ez az érték nulla értéket vesz fel, akkor vagy az optimálistól való
eltérése, vagy a célokra gyakorolt fontossága nulla.

A.5. ábra: A megoldandó problémák listája

A lista alapján a legfontosabb megoldandó problémák technikai és nem-technikai
problémák voltak. Technikai probléma például a rotor forgásának növelése és a motor
feszültségének a növelése. Nem-technikai problémák a következők voltak:
x

hogyan védjük meg az embereket, ha a lendkerék működésében mechanikai hiba
lép fel (pl. szétrobban)?

x

hogyan védjük meg a rendszert külső természeti csapásoktól (pl. földrengéstől)?

x

hogyan lehet a rendszert könnyebben karbantarthatóvá tenni?

x

hogyan csökkenthető az energia felhasználása, amikor a lendkerék szolgáltatja azt?
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B. melléklet: Példa animált szimulációra
Hőmérséklet-eloszlás szupravezetőkben
A példában egy szupravezetőn belüli hőmérséklet-eloszlást vizsgáltam meg, mely a
szupravezetőn átfolyó váltakozó áram hatására jön létre, amikor a szupravezetőt külső
mágneses térbe helyezzük. Az eredményt ilyenkor a Maxwell-egyenletek és a hővezetési
egyenlet megoldása adja. A szupravezető áramát a Bean-modell írja le.
Az egyenletek ekkor a következőképpen írhatók fel:
∂h
=−j
∂ξ

(1)

∂e
∂h
=−
∂ξ
∂ϑ

(2)

ahol j=Jc(T)/Jc0; ϑ =ωt; h=H/∆Jc0; e=E/(µ0ω∆2Jc02); ξ=x/∆. H a mágneses térerősség,
µ0 a mágneses permeabilitás vákuumban, Jc0 a kritikus áramsűrűség T0 hűtési hőmérsékleten,
Jc(T) a kritikus áramsűrűség a lokális hőmérsékleten. Az így kialakított dimenzió nélküli
formában a külső mágneses tér he=h0sin( ϑ ) ξ=0 ;s ξ=2 értékeken.
H
z
y
2∆
x

 ∂ 2τ
∂τ
β
=  2 + αje 
∂ϑ

 ∂ξ

(3)

ahol τ=(T-T0)/(Tc-T0); β=λ/(ωC∆2); α=µ0ω∆4Jc02/[λ(Tc-T0)]. C a hőkapacitás, Tc a
kritikus hőmérséklet. Mivel a probléma szimmetrikus, elég a ξ =0..1 tartományt nézni.
Az egyenleteknek analitikus megoldása csak bizonyos esetekben létezik (Sokolovsky,
1998), a numerikus megoldás pedig sok időt vesz igénybe. Az egyszerűsítés elvégezhető, ha
nem differenciál-egyenletekkel számolunk: először kiszámolunk néhány hőmérsékleteloszlást diszkrét idő és mágneses tér paraméterekkel, aztán interpoláljuk az eredményeket.
Így olyan egyszerű egyenleteket kapunk, melyekben az idő, távolság és mágneses tér
paraméterek szerepelnek.
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Az egyenletek numerikus megoldását során két grafikonon ábrázoltam: az első a
hőmérséklet eloszlást mutatja az idő múlásával, ha a külső mágneses tér állandó (B.1.a. ábra),
a másik a maximális hőmérséklet függését a mágneses tértől (B.2.a. ábra). A maximális
hőmérséklet az anyag közepén alakul ki, amikor a hőmérséklet-eloszlás állandóvá válik.
A numerikus eredmények értékei relatívak, azaz a hőmérséklet 0,35 értéke a kritikus
hőmérséklet 0,35-szeresét jelenti.
H=2
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B.1. ábra: a) a hőmérséklet-eloszlás időbeli változása, b) a hőmérséklet változása az x=0 helyen, ha
H=2.
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B.2. ábra: a) a maximális hőmérséklet (Tmax) függése a mágneses tértől (H), b) és az approximációs
görbéje.

A hőmérséklet-változások leírásához először a B.1.a grafikon néhány diszkrét
pontjának mozgásának az egyenletét kell meghatározni. Jelen esetben 6 pontot választottam.
A pontok mozgásának egyenletét e legjobb approximációs görbe adja (B.3. ábra).
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B.3. ábra: a) logaritmikus, b) exponenciális, c) polinomiális, d) lineáris approximációs görbék és a
korrelációs koefficiensük (R2) az x=0 pontban.

A B.1.b ábra a felület (x=0) hőmérsékletének változását mutatja az 5 kiszámított
hőmérséklet-eloszlás alapján, valamint a választott logaritmikus approximációs görbét. A
hőmérséklet változását leíró egyenlet az x=0 pontban tehát a következő:
T0(t)=0.0181 ln(t/20)+0.0264

(4)

A logaritmikus görbe azt jelenti, hogy nem lesz maximális hőmérséklet, így limitálni
kell az időt (0-500), valamint ki kell zárni a t=0 értéket.
A következő lépésben Tmax approximációs görbéjét határoztam meg H függvényében
(B.2.b ábra):
Tmax(H)=0.3304 ln(H)+0.0782

(5)

Feltételezve, hogy a hőmérséklet-eloszlás alakja nem változik különböző külső
mágneses tér esetén, az eloszlás kiszámolható Tmax átskálázásával:
1. a program kiszámolja Tmax értékét adott H esetén, majd
2. kiszámolja a skálázási faktor, végül
3. kiszámolja T értékeit a (4) egyenletből.
A hőmérséklet-eloszlás a hat pontban kiszámolt T értékekből kirajzolt B-spline lesz.
Az x=0 pontban alkalmazott egyenlet tehát a (4) és a (5) egyenletek kombinációja
lesz:
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T0(t,H)= T0(t) × ( Tmax(H)/ Tmax(2))

(6)

A program
A program két elemből áll, az első az egyenleteket számolja, a másik a felhasználói
interfész (B.4. ábra). A bemeneti, változtatható paraméter a külső mágneses tér amplitúdója.
A megjelenített kimenet a hőmérséklet-eloszlási grafikon és annak változása az időben. A
grafikon a választott hat pont értékeiből rajzolja meg a B-splinet. A számoló rész egy
függvény, így a hőmérséklet értékek kiszámolása, amely most logaritmikus approximáció,
később tovább finomítható.
Ha a „track” kapcsoló be van kapcsolva, a program a hőmérséklet-eloszlás néhány
előző állapotát is megjeleníti változó színnel, így a hőmérséklet változása könnyebben
követhető. Az egyes eloszlási függvények utólag összehasonlíthatóak (pl. a B.4. ábrán a
vastag vonallal rajzolt görbék).

B.4. ábra: A program felhasználói interfésze
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