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Címfordítás 
 
A szervezeti döntések a jövő kiszámíthatatlansága miatt magukban hordoznak bi-

zonytalanságot és kockázatot egyszerre. Bizonytalanságot a nem kellő informáltság 

okoz, míg kockázatot a lehetséges kimenetek száma. A kutatás arra irányult, hogy 

felderítsek alkalmas, és a gyakorlatban is használható előrejelző módszert a dönté-

sek várható kimenetelének alakulására kockázatos és bizonytalan viszonyok között. 

Mindezt oly módon, hogy a gyorsaság miatt relatíve kevés döntési szempontra tá-

maszkodik, a pontosságnál pedig kihasználja az emberi bizonytalanságot jellemző 

toleranciákat.  

 

 

Due to unpredictability of the future, organisational decisions include both uncertainty 

and risks. Uncertainty is resulted from insufficient information, while risks from possi-

ble outputs. The research focuses on discovering a forecast method for possible out-

puts of decisions, which is suitable and practicable under uncertain conditions while 

relying on relatively few decision aspects due to quickness and even utilises toler-

ances of human uncertainty for accuracy.  
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Összefoglaló 
 
A globalizálódó gazdaságban az erősödő verseny egyre inkább előtérbe helyezi a 

gyors és minőségi vezetői döntéshozatal jelentőségét. A felgyorsult világban csök-

kennek a reakcióidők, a döntések várható kimenetelének elemzésére kevesebb idő 

marad. A megoldandó problémák komplexitása, bonyolultsága és a döntéshez fel-

használandó információ mennyisége viszont robbanásszerűen nő. 

 

E környezetben természetes módon növekszik az igény, a vezetői döntéshozatal 

számítógépes támogatásán túl arra is, hogy hogyan lehet a komplex problémát né-

hány lényegi tulajdonságával megragadni, és ezekre a döntést felépíteni.  

Minden vezető álma, hogy valahogy megfejtse a szervezetének azt a néhány rele-

váns tulajdonságát, melyek segítségével legalább elfogadható megoldások építhe-

tők, és a döntést követő tervezési, és végrehajtási események kézben is tarthatók. 

Mindez maga után vonja, hogy az információs tengerből a döntéshozatal számára 

csak annyi információt választanak ki, amennyit az emberi elme képes feldolgozni, 

megérteni, elemezni és összefüggéseit felhasználni a döntések kialakításánál.  Ezzel 

drasztikusan csökkentik a lehetséges variációkat tartalmazó kombinatorikai tér mére-

tét. Ezzel kockáztatják az optimális megoldást. Azokból a megoldásokból választa-

nak, amelyek számukra szóba jöhetnek. Szerencse dolga, hogy optimális megoldást 

megtalálják.  Feláldozzák a pontosságot a gyorsaság érdekében. A túlélés szem-

pontjából a gyorsaság, a reakció messze fontosabb, mint a pontos megoldás. A pon-

tatlan megoldás is elég jó ahhoz, hogy a problémák megoldódjanak. Állítható, hogy a 

pontatlan megoldások vezetnek el olyan újdonságokhoz, felfedezésekhez, amit még 

soha nem próbáltak ki. Ez akkor is igaz, ha közben nagyon sok pontatlan megoldás-

ra, újabb korrekciós döntést kell hozni vagy el kell dobni.  

Amikor e témával foglalkozni kezdtem, magam sem gondoltam, hogy a számítógé-

peknek a szerepe –elismerve a döntéstámogatásukat - a döntések meghozatalánál, 

túlnyomórészt másodlagos.  

Az emberi gondolkodás folyamata, az a különleges, és ma még utolérhetetlen intuí-

ció, amivel az ember megformázza, és meghozza a döntéseit – a pontosan, precí-

zen, és gyorsan működő számítógépek világától még távol áll. 
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Summary 
 
Increasing competition in globalising economy increasingly emphasizes the impor-

tance of quick and quality management decision-making. In our accelerated world 

reaction time reduces and less time remains for analysing expected outputs of deci-

sions. However, the complexity of problems to be resolved and quantity of informa-

tion to be used for decision-making are extremely increasing.  

In this environment, in addition to computerised support of management decision-

making, the need to catch a complex problem and to establish a decision through 

some main features of such a problem is continuously increasing, of course.   

Each manager has a dream of solving some relevant characteristics of his/her own 

organisation, by which acceptable solutions can be established and subsequent 

planning and implementation events also can be controlled.  Consequently, only such 

amount of information shall be chosen, which can be processed, understood, ana-

lysed and used by the human brain in its complexity for decision-making. In this way 

the size of combinatorial space including possible variations will drastically decrease, 

but even the optimal solution will be risked. Only from solutions, which can be arisen 

for them, can be chosen. It depends on fortune whether the optimal solution will be 

found, even accuracy will be sacrificed for quickness. For survival quickness and re-

action is much more important than having an accurate solution. An inaccurate solu-

tion can be good enough to solve problems. It can be stated that inaccurate solutions 

lead to innovation and discovery that have been never tried. It is true even a lot of 

inaccurate solutions and further corrections should be made or rejected meanwhile.  

When I started to deal with this problem I did not think that – acknowledging their 

support in decision-making - the role of computers is mainly of secondary impor-

tance.  

The process of human thinking, which is a particular and even unreachable intuition 

now, by which you can form and make your decisions, is still far from the world of 

computers operating precisely and quickly.  
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1. Előszó  
 
A való világ, és az azt vizsgáló agyunk működése rendkívül bonyolult. Alapvetően 

életlen, pontatlan, határozatlan. Ennek kezelésére, uralására az ember, fejlődése 

során kialakította a ma is használt köznyelvet, amely nagyon bonyolult tényeket is, 

nagyon egyszerűen képes közölni a kialakult megállapodásokról. Beszédünkben „jó 

munkáról”, „kiváló minőségről” vagy éppen „közepes sebességről” életlen, bizonyta-

lan, elmosódó jelleggel szólunk. Megnyilvánulásunknak ez a „fuzzy” jellege, nem 

emberi hanyagság, hanem szükségszerűség. Ha nem így tennénk, akkor minden 

mondat előtt definíciók tömkelegére lenne szükség. Éppen a nyelv miatt mondhatjuk, 

hogy az informatikát az ősember találta fel. 

Az emberi gondolkodásra jellemző pontatlanság, részleges igazsággal szembeni to-

lerancia és bizonytalanság lehetővé teszi, hogy rendkívül bonyolult, komplex társa-

dalmi-gazdasági rendszerek viselkedését vizsgálhassuk. Jobb kapcsolatot alakítsunk 

ki a valósággal, mint a tradicionális kemény számítások engedik. A lágy számítások-

nál kihasználjuk a pontatlanságot, a bizonytalanság területén adódódó tűréseket. 

Könnyen belátható, hogy egy autó parkírozását - amelyet mindenki könnyedén elvé-

gez - szigorú előírásokkal szinte lehetetlen lenne megvalósítani. Mindez, a helyzet, a 

megoldás közelítő elfogadhatóságának köszönhető.  

 

A kutatásokra inspirációt az MBA döntéselméleti tárgyban tanultak adtak. Az ember 

mindennapi döntései, egy termelő vállalat megoldandó karbantartási problémái kiváló 

terepet kínáltak. A nagy kérdés az volt, hogy vajon lehetséges-e mondani valamit egy 

szervezetnél felmerülő probléma megoldására hozott döntés kimenetelének minősé-

gére. Más szóval mekkora eséllyel jósolhatjuk meg egy szervezetben a döntések 

kimenetelét? Ha van valamekkora esélyünk, akkor ezt tisztán a matematika eszköze-

ivel, a rendszer bonyolultsága miatt nem lehet vizsgálni. A döntésekhez szükséges 

információk hiányos, pontatlan, néhol hamis (zajos) volta miatt, le kellett mondanom 

a pontosságról, és el kellett fogadnom a bizonytalan körülményeket. A karbantartás 

egy nagyon összetett, nagyon bonyolult folyamat együttes. Éppen ezért a döntésho-

zóknak, tevékenységüktől függően más és más elvárásaik vannak ugyanarra a prob-

léma megoldásra. Csak a szakma-specifikus nyelvük volt közös. Minden más, dönté-
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si szempontjaik, elvárásaik, a környezetből felvett erős és gyenge jelek többé-

kevésbé eltértek egymástól. Ennek megfelelően a következtetéseik is különböztek.  

2. Emberi döntések 
 
Szakemberek között ma elfogadott az a nézet, hogy az ember legalább három kü-

lönböző aggyal rendelkezik. Korát tekintve az első, millió évekig fejlődött, és a hüllők-

kel köt össze bennünket1. Az alapvető életfunkciók, elsősorban a légzés, a vérkerin-

gés és szív tevékenységek felelőse. Második agyunk az emlősökhöz köt bennünket2. 

Ez sokkal fiatalabb és az érzelmekért felelős, amely a viselkedésünket, érzéseinket 

dolgozza fel. Végül a harmadik agyunk, amely időben a legkésőbb alakult ki, és csak 

az emberre jellemző –a szürkeállomány3. Itt foglalnak helyet azok a központok, 

amely a magasabb intellektussal függnek össze, a beszédközpont vagy az emléke-

zés agyi struktúrái.  

Utóbbi agynak különleges képessége, hogy képes elmélkedni a gondolkodásról, ösz-

szefüggéseket keresni teljesen eltérő események között, feltevéseket megfogalmazni 

láthatatlan, még nem is létező dolgokról. Képes absztrakciókban gondolkodni, azok-

kal logikai műveletet végezni.  

 

Logikai műveletei nem csupán ÉS és VAGY kapcsolatokból állnak, hanem sokkal 

bonyolultabban – ma még nem teljesen ismert módon - fejeződnek ki. Az input és 

output elemek nem egyszerűen csak numerikus értékekkel fogalmazódnak meg, ha-

nem gyakorlatilag az öt érzékszerv által továbbított komplex jelekben, szagokban, 

képekben, tapintásban, ízekben és hangokban. Agyunk valamilyen módon képes 

ezekkel az eltérő vonatkozatási rendszerekben értelmezett komplex struktúrákkal 

logikai műveletekre, mi több többé-kevésbé racionális következtetéseket levonni a 

környezetére. Az ítélet alkotását befolyásolja a kettes és egyes agy is. Ennek kö-

szönhetően a végső következtetésbe szerepet kapnak az érzelmek, hiedelmek és 

viselkedésünk motivációi. Vészhelyzetben képes a hármas és kettes agy bizonyos 

                                                
1 A hüllő agy kizárólag csak arra képes, hogy aszerint cselekedjen, amit megtanítottak neki. Nem képes semminemű következtetésre, logikai 
műveletre. Ha felsorolnánk neki például egy számsort ( 31, 32, 34, …) akkor a dolgokat e szerint számozná meg. Nem tudná, hogy a 32 után 
33 következik. Számára a 32 után következő sorrendben következő szám a 34.  
2 Az emlős agyban sem jelenik meg  a múlt emlékeinek eltárolása, csupán az érzelmek azok (és ebből az embernél 36-ról tudunk, az állatok-
nál ez sokkal kevesebb) melyekkel bővül a funkcionalitása. Az érzelmek bekapcsolása a döntéshozatalba nagyon hasznosnak bizonyult az 
evolúció során. A túlélés szempontjából azok a lények melyek rendelkeztek ezzel a képességgel nem igényeltek olyan erős fizikumot, mint a 
hüllők. Menekülési illetve támadási esélyeik - és ezzel túlélésük - sokkal kedvezőbbé váltak. 
3 Az emberi agyban már olyan agyi területek is vannak, melyek a múlt emlékeit őrzik. Ezek a memória területek képesek az öt érzékszervünk 
által a külvilágról fogott jeleket tömörített formában, tapasztalatként tárolni. Azt hogy hogyan valósítja meg az emberi agy az indukciót -  ma 
még nem tudjuk. Azt sem tudjuk pontosan ,hogy a tapasztalat konkrétan hogyan tárolódik. Létezik a pszichológusok által kísérletekkel feltárt 
kognitív sémakép modell, ami jól modellezi a működést.  
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részeit kikapcsolni, és a „támadj vagy fuss” taktika végrehajtására mozgósítani a 

szervezet összes erőforrását. Stressz esetében csak a tapasztalat számít, és kizáró-

lag a tárolt negatív információk kerülnek lehívásra. Ahelyett, hogy optimális választás 

alapján cselekedne; így keresi meg a legjobb megoldáshoz vezető utat.  

 

A teljes megoldás megtalálása egy iteratív folyamat végeredményeképpen áll elő. 

Többször hoz döntést, amelyben a környezeti információk alapján újra korrigálja a 

cselekvését. Így az információt is korlátozottan és felszínesen képes csak feldolgoz-

ni, aminek eredményeképpen gyorsan és hatékonyan legalább kielégítő döntéseket 

hoz. Vagyis a gyorsaság oltárán feláldozza a pontosságot. Ezért van jelentős szere-

pük a heurisztikáknak az ember mindennapi életében. 

 

2.1. Az első benyomás kialítása, jelek, értelmezések és hozzáfér-
hetőség 

 
Egyes problémákat könnyen, másokat pedig nagyon nehezen vagy egyáltalán nem 

értünk meg. A válasz az ember személyiségében, hiedelmeiben és tudásában kere-

sendő. Meglepő módon az ember képes egészen pontos ítéletet alkotni már néhány, 

általa fontosnak tartott információ alapján helyzetekről, emberekről vagy problémák-

ról. Ezt pár megfelelőnek tűnő alkalmi szabályra és általános tudására alapozza, ami-

kor első benyomásait kialakítja. Ezek az ítéletek elég pontosak ahhoz, hogy segítsé-

gükkel az emberek könnyen jussanak túl a mindennapi élet legtöbb zökkenőjén. [1]  

Néha nem elég a felszínes ítélet, részletes benyomást kell kialakítani a megoldások-

ról. A benyomások nyersanyagát a problémáról kapott elsődleges információk4 és 

azok személyiségjegyei szolgáltatják. Ezek a jelek csak azért válnak informatívvá, 

mert úgy hisszük tapasztalatainkra támaszkodva, hogy preferenciákat közvetítenek.  

 

A problémák jellemvonásaira vonatkozó tudásunk a kognitív reprezentáció egy for-

mája. Ez a fogalom olyan tudásegyüttesre utal, amelyet az egyén a memóriájában 

tárol. Kognitív reprezentációink vannak helyzetekről, emberekről, problémacsoportok-

ról, szakmai megoldásokról. Ez a megőrzött tudás gyakorlatilag mind szakmai hie-

delmünket, mind viselkedésünket, hozzáállásunkat és érzelmeinket is befolyásolja. A 
                                                
4 A döntések alakításánál az elsőként kapott információk döntő szerepel bírnak, mivel ezek határozzák meg a kimenet irányát. Ha az infor-
mációk valamiért fontosak nekünk, akkor egyéni tulajdonságaink képesek minden mást elnyomni, vagyis adott esetben nem is figyelünk a 
többi információra.  
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környezetünkből kiugró, figyelemfelkeltő jelek különösképpen befolyásolják az észle-

lést. [1]   

 

A kognitív reprezentációk többféleképpen épülhetnek fel az emberben. Az egyik for-

mája az asszociáció. Fogalmaink bizonyos helyzetekhez, érzésekhez, vagy egészen 

komplex esemény jellemvonásaihoz kapcsolódnak. Éppen azok a közös jellemvo-

nások okozzák az asszociációt, akár teljesen eltérő dolgok között is, amelyek mind-

egyikben fellelhetőek. Minél több hasonló jellemvonás van közöttük, annál nagyobb 

valószínűséggel jut eszünkbe mindegyik dolog, függetlenül attól, hogy az aktuális 

helyzet megoldása megkívánja vagy sem.  

 

Ha létrehozunk egy asszociációt két kognitív reprezentáció között, akkor bármelyik is 

jut eszünkbe, a másik is eszünkbe fog jutni5. A tárolt információk e mintázata miatt, 

egyes környezeti ingerek könnyebben, mások nehezebben értelmezhetőek. [1] 

Amikor egy konkrét eseményt érzékelünk töredékes információk alapján, akkor a fen-

ti okok miatt hajlamosak vagyunk azokra az ismeretekre hagyatkozni, amelyek az 

adott pillanatban eszünkbe jutnak. Ez pedig a gyorsaság, a hozzáférhetőség függvé-

nye.  

 

2.2. Attitűdök és sztereotípiák nyomai az emberi ítéletalkotásban  
 

Az attitűd olyan kognitív reprezentáció, amely összegzi az egyén értékeléseit egy 

adott személlyel, megoldással, dologgal vagy ötlettel kapcsolatosan. Mivel az értéke-

léseink pozitívak, negatívak vagy semlegesek, ezért attitűdjeink lehetnek kedvezőek 

vagy kedvezőtlenek. (McGuire, 1985; Ostrom, 1969)  

Azért alakítunk ki attitűdöket, mert hasznosak számunkra. Segítenek a környezetünk 

kontrollálásában. Az attitűdök segítségével hangot adunk meggyőződésünknek, 

megmutatjuk, milyen álláspontot képviselünk. Tudásunk, tapasztalataink és érzése-

ink összhangban vannak a kialakított attitűdjeinkkel. Sok attitűd van, amelyet vegyes 

hiedelmek és érzések táplálnak. Adott szituációban ellentmondásba is kerülhetnek. 

Az inkonzisztencia feloldására több elhárító technika segít bennünket. Ha az infor-
                                                
5 A tapasztalatok tömör formában, nem verbálisan tárolódnak az ember memóriájában. Kategóriák segítségével képesek vagyunk ezt a tömör 
formában felhalmozott tudást több oldalról is leírni. Mivel a kategóriák olyan önálló értelemmel bíró szimbólumok, melyek más „tudás 
minták” leírásában is szerepelnek, ezért gyakran előfordul, hogy egy eset kapcsán más olyan esetek is eszünkbe jutnak, amelyeknek semmi 
közük nincs a szóbanforgó esethez. Csupán az őket leíró szimbólumok azok, melyek mindkettőben megtalálhatók.  
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mációbázisunk pozitív egyoldalú, akkor inkább hajlunk pozitívan látni, mint negatívan. 

Például, ha sok pozitív érvet sorolnak fel a minőségi munka betartása mellett, akkor a 

minőségellenőrzést jó dolognak fogjuk tartani. Vagy, ha sok hasonló végzettségű 

vezető vitat meg egy problémát, akkor sokkal dominánsabban fogják megítélni azo-

kat a jellemvonásokat, amelyekre kognitív reprezentációik vannak, mint amelyekre 

nincs. Fordítva is működik a befolyásolás. Ha konkrétan kialakultak az attitűdjeink 

bizonyos dolgokkal kapcsolatosan, akkor hajlamosak vagyunk olyan információkat 

gyűjteni, amelyek erősítik az ítéleteinket, és elvetni azokat, amelyek ellenzik. Ez az 

eset az, amikor azt látom, amit hiszek.  

A következő elhárító technika az információk egyenértékűségében és hozzáférhető-

ségében keresendő. Az emberek nem tulajdonítanak minden információnak egyfor-

ma súlyt. Amelyiket fontosabbnak, jelentősnek vagy kiugrónak gondolnak, azt előny-

ben részesítik (Ajzen és Fishbein, 1975).  A kognitív faktoroknak gyakran nagy sze-

repük van a fontosság megítélésében. Például, előnyben részesítjük a drágább, de 

minőségi munkavégzést. Ugyanakkor, ha érzelmileg érintenek a körülmények: az 

affektív6 információ lehet a kulcstényező.  

Azok az információk, amelyeket gyorsabban tudunk mozgósítani, ami gyorsabban jut 

eszünkbe – uralhatják egy attitűd megítélését. [1]  

Jó példa erre, amikor úgymond előhangoljuk egy témának az elfogadását. Ha a vitát 

egy olyan témában folytatjuk le, amiről a döntéshozóknak kellő mennyiségű előzetes 

információja van, akkor sokkal inkább kiállnak, és állást foglalnak az ügy mel-

lett/ellene, mint akkor, ha nem látjuk el őket információval, és csak emlékezetükre 

hagyatkozhatnak. Ekkor gyakorlatilag nem születik döntés. Tehát nem mindegy, hogy 

mennyit, és főleg mit tudunk valamiről.  

 

Amikor az emberek felszínesen következtetnek7, akkor azt szinte reflexszerűen te-

szik. A gyors következtetések kialakításában nagy segítséget nyújtanak a sztereotí-

piák. Egy sztereotípia nagyon sok jellemvonást, érzést, hiedelmet foglal össze. A 

sztereotípiák néha élesen emelik ki a kategórizáció előnyeit vagy hátrányait, néha 

pedig pontatlanok, homályosak, puhák. A kategórizáció egy probléma elemeit sokkal 

hasonlóbbnak, láttatja, mintha azok nem lennének kategóriákba sorolva (Tajfel és 

                                                
6 Érzelmi és kedélyt érintő állapot. Az információ megítélése függ az ember pillanatnyi pszichológiai állapotától.  
7 A felszínes következtetés a leggyakoribb az emberi döntésekben. Ahhoz, hogy ilyen következtetés alapján hozza a döntéseit szükséges, 
hogy a környezetből felvett lényeges információk ne legyenek ellentmondásosak. A konzisztencia vizsgálat csak akkor következik be, ha az 
információk nagyjából egyforma mértékben szólnak egymás ellen. Ekkor alapos vizsgálat következik, és ennek következménye a szisztema-
tikus döntéshozatal. 



 14 

Wilkes, 1963). Kettős célja van: (1) azonnali hasznos információ nyújtása, amelyet 

rögtön nem lehet észlelni, (2) szükségtelen információk figyelmenkívűl hagyása 

(Bruner, 1957).  

A sztereotípiák összekapcsolják a kategória halmazokat, és lehetővé teszik, hogy 

gyorsan, és hatékonyan tudjunk megközelítő, néha pedig éles ítéletet alkotni. Példá-

ul, segítenek abban, hogy mit kell gondolnunk a vállalati biztonsági szabályokról. Se-

gít tipizálni a vállalaton belüli munkaköröket összekapcsolva a lehetőségekkel. Sza-

bálybetartásra/kikerülésre inspirál, mert pozitív vagy negatív következményeket kap-

csolunk hozzájuk.  

 

2.3. Az információk felületes és szisztematikus feldolgozásának 
hatása az emberi döntésekre 

 

Az emberek kétféle módon dolgozzák fel az attitűdtárgyakkal kapcsolatos informáci-

ókat: vagy felületesen átfutják, vagy módszeresen fontolóra veszik (Shelly Chaiken, 

1980, 1987). Amikor az emberek felületesen dolgozzák fel az információkat, akkor a 

hozzáférhető és kiugró információk alapján inkább egyszerű következtetéseket hoz-

nak, a tárgyal kapcsolatosan. Amikor a szisztematikus feldolgozást választják, akkor 

az egyszerű támpontokon túl, az attitűdtárgy értékelésével kapcsolatos (múltbéli ta-

pasztalatok, hiedelmek, érzések) implikációt is figyelembe veszik.  

A felszínes információ feldolgozását segíti a meggyőzési heurisztika. Egyszerű ököl-

szabály, melynek segítségével felszínes jelek alapján ítélünk meg egy helyzetet. Egy 

másik, a szakértői heurisztika a tapasztalatokkal való egyetértés. Az emberek szá-

mára konkrétan ez azt jelenti, hogy az adott szakértő megfelelő képesítéssel és 

kompetenciával rendelkezik, és meggyőző érveket mond.  

Ha már egyszer megtanulták a szakértői heurisztikát, akkor hajlamosak elfogadni egy 

kijelentés igazságát annak alapján, hogy ki mondja, ahelyett, hogy megvizsgálják mit 

is mondott (Hovland és Weiss, 1981). 

Szisztematikus feldolgozáshoz az emberek csak akkor folyamodnak, ha erre megvan 

mind a motivációjuk, mind a kognitív kapacitásuk.  Az üzenet fontossága és a befo-

gadó érintettsége meghatározza a motivációt. A kognitív kapacitás akkor áll rendel-

kezésre, ha az emberek megfelelő képességek és a szükséges tudás birtokában 

vannak, valamint lehetőségük van a koncentrálásra, azaz mentálisan nem fáradtak.  
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Ezen utóbbi eset a döntések kiértékelésénél sokkal hosszabb időt vesz igénybe, vi-

szont pontosabb és megalapozottabb ítéletalkotással számolhatunk.  
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3. A kutatási probléma megfogalmazása 
 

Karbantartási feladatok attól kezdve léteznek az ember életében, amióta munkája 

megkönnyítésére eszközöket használ. Ezek az eszközök tönkrementek, meghibá-

sodtak használatuk során. Így gondoskodni kellett az eszközök munkavégző képes-

ségének megbízható megőrzéséről, és mindezt a lehető legrövidebb idő alatt. 

 

A karbantartás céljának egyik lehetséges meghatározása: berendezések, gépek, 

épületek működőképes állapotának fenntartása, szükség esetén helyreállítása [7]. 

Ahogy a berendezések bonyolultsága növekedett, úgy olyan tényezők is éreztették 

hatásukat, amivel nem kellett számolni a klasszikus karbantartási feladatok során. 

Megjelent az emberi szakértelem, a tudás, a szakmai hozzáértés, több ember 

együttműködését koordináló szervezet, az egyre nagyobb kockázat, döntések, stb. 

Csupa olyan tényező, melyek közvetlenül vagy közvetetten az emberi cselekvéssel, 

tudással és az ember szocio-kultúrális, pszichológiai tulajdonságaival álltak kapcso-

latban.  

Kutatásaimat egy nagy iparvállalat karbantartási igazgatóságán végeztem, ahol öt 

évet dolgoztam különböző területeken. Az MBA tanulmányaim során felmerült a gon-

dolat: vajon lehetséges a mai számítástechnika segítségével, a döntéshozók számá-

ra a nagyon bonyolult és sokrétű tevékenységükhöz konkrét esetekre segítséget 

nyújtani, hogy a döntéshozó előzetesen tájékozódhasson döntésének várható kime-

neteléről?  

Reménytelen feladatnak látszott olyan módszert találni, amellyel csak közelítőleg 

becsülni (osztályozni) lehetne a döntéseket.  

A probléma leegyszerűsítve a következő: a szervezetre háruló karbantartási problé-

mák valamilyen inputhalmaza és a döntés lehetséges kimenetelei között kellett meg-

határozni olyan törvényszerűségeket (heurisztikus szabályokat), amelyek alapján egy 

jövőben bekövetkező problémára hozott döntés kimenetele jól jósolható. Mindezt in-

formációhiányos és zajos, vagyis bizonytalan környezetben. Az inputok (döntési vál-

tozók) és output (döntési osztályok) közötti fekete dobozt, egy nem lineáris működé-

sű, nagyon bonyolult kapcsolati hálóval rendelkező, a belső alkotóelemek közötti 

kapcsolatokat csak statisztikailag becsülhető szabályszerűségekkel jellemezhető 

szervezeti viselkedés adja. Tulajdonképpen lehetetlen modellezni a szervezet visel-
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kedését. Erre nem is tettem kísérletet. Mivel a szervezet tevékenységét szabályok, 

utasítások és eljárások szabályozzák – így, feltételeztem, hogy viselkedése valamifé-

le konzisztenciát mutat, nem csak a véletlenen múlik. Továbbá ismert, hogy a szer-

vezet emlékezik a nem túl távoli múltban hozott döntések eredményeire is. Ez megfe-

lel a szervezet hosszútávú memóriájának, tapasztalatának. Következésképpen, ha-

sonló problémák megoldására, hasonló módon kell reagálnia. Végül a reakcióit befo-

lyásoló környezeti jelek – ezeket erős és gyenge jeleknek neveztem -, és a múltból 

származó tapasztalata alapján meghozza döntéseit. Ha igaznak bizonyul, hogy a 

szervezet döntéseibe beépül a múltbéli tapasztalat, döntési elvárásainak megfogal-

mazásához pedig többé-kevésbé ugyanazokat a környezeti jelegyütteseket (jelkosa-

rakat) használja, akkor lehetőség van arra, hogy megbecsüljem egy jövőbeli karban-

tartási probléma megoldására hozott döntés várható kimenetelét. Az 1. ábra a kuta-

tási problémát sematikusan ábrázolja. 
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1. ábra 

Döntés osztályozó rendszer elvi működési ábrája 
 
A kutatás során feltártam a karbantartási szervezet döntéshozóinak múltbéli tapasz-

talatait. Ezt a nem túl távoli múltban történt karbantartási probléma esetekre alapoz-

tam. Meghatároztam az Őket érő környezeti hatásokat. Ezeket erős és gyenge kör-

nyezeti jellemzőkre osztottam. Az erős jellemzőket két nagy csoportra bontottam. A 

döntéshozókat a működés, míg a szervezetet a végrehajtási szabályok és utasítások 

befolyásolták. A végrehajtást követően a döntéshozók mintegy feltételes tanulást vé-
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gezve minősítik a végrehajtott döntést, és eredményére emlékezve- hipotézisem sze-

rint- felhasználják a következő probléma megoldásánál hozott döntéseikben. A vizs-

gálat során csak a technológiai problémákkal összefüggő problémákra helyeztem a 

hangsúlyt. A környezetet leíró utasítások, szabályok és eljárások kvázi-statikusnak 

tekinthetőek, mivel csak hosszú hónapok alatt változnak, akkor sem sokat.  

 
 

3.1. Megközelítés 

 
A közelítő következtetés alapjául egy egyszintű, redukált fuzzy struktúra szolgál, 

amely együttműködik egy előre elkészített tudásbázissal. A tudásbázis egy ritka 

fuzzy szabálybázis, mely a szervezet hosszútávú memóriáját képezi le [6, 28]. A 

megoldás fő lépései: döntési esetek előfeldolgozása, lényegkiemelés, fuzzy tagsági 

függvények meghatározása8, döntési fa előállítása, következtető logika megépítése, 

végül a tesztdöntési esetek osztályozása. A tesztdöntések várható kimenetelének 

előrejelzéséből és a döntéshozók értékeléséből a rendszertanulási görbe megszer-

keszthető. A tanulási függvény9 egyben a rendszer behangolásának jóságát is meg-

mutatja. A feldolgozás alapelemei, azaz az osztályozandó objektumok, a döntési 

esetek. Az egyes objektumok leírása egy több paraméterből álló lingvisztikai halmaz-

zal történik, amelyek az osztályozást végző esetalapú döntési fa bemenetéül szol-

gálnak.  

 

A lágy döntési fa felépítése a döntési szempontok információ-nyereségráta vizsgála-

tán alapul, amely alkalmas a döntési szempontok (csomópontok) és a döntés kime-

nete között egy HA..AKKOR szabályt tömören megjeleníteni, az egyes döntési osztá-

lyok és döntési szempontokhoz kapcsolt elvárások közötti tudást ábrázolni. Lágy 

döntési fa úgy keletkezik a szabályokat leíró nyílthurkú gráfból, hogy a fát megmetsz-

szük. A metszés következtében a szignifikáns jellemzők megmaradnak, melyektől a 

döntési osztályok függnek. A megmaradt lényeges döntési jellemzők egyszintűvé 

redukálhatók. Ezekből előállítható a ritka fuzzy szabálybázis. 

 

                                                
8 A későbbi fejezetekben a tagsági függvényt, a döntési fát, a következtető logika részletesen definiálom. 
9 A tanulási függvény egy autonóm módon tanulni képes rendszernek tanulóképességére utal. Azt vizsgálja, hogy egy elfogadható döntési 
előrejelzések készítéséhez a rendszernek mennyi példát kell mutatni. A tanulás mértéke az egyes tanító minták után számszerűleg kifejezhe-
tő.  
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A szervezet várható döntéseinek minőségét kikövetkeztető logika az egyes döntés-

hozóknak a lényeges döntési szempontokra vonatkozó ítéleteit összesíti úgy, hogy a 

heurisztikus szabályokon keresztül összekapcsolja a döntések kimenetelét leíró 

részhalmaz függvényekkel. A lingvisztikai szemponthalmazok elvárás részhalmazai-

nak meghatározása a döntéshozók igazságfüggvényeiből történt. A szervezeti szem-

ponthalmazok a döntéshozók egyedi szemponthalmazaiból algebrai úton képezhe-

tők. A szervezeti szemponthalmazokat egy fuzzy függvénnyel – ami az emberi ítélet-

alkotási logikát utánozza - helyettesítettem. A helyettesítő fuzzy függvény egyetlen 

döntéshozó ítéletét sem helyettesíti, viszont a szervezet jellemvonásait jól képviseli 

egy reprezentativitási faktor által. A döntéshozó alkuhajlandóságát egy rugalmassági 

fuzzy függvény helyettesíti, mivel a döntéshozó elégedettsége nem arányos a komp-

romisszumra történő hajlandóságával. Ezzel azt modellezi a rendszer, hogy egy 

konkrét szervezeti döntés esetén mekkora rugalmassággal kell rendelkezniük a dön-

téshozóknak a megegyezés érdekében, mivel a szervezeti elvárás eltér a személyes 

elvárásaiktól.  

 
A rendszer kimenetét a fuzzy logika hálózati blokkjainak egyesített kimenete adja. A 

fuzzy logikai hálózat együttesek által előállított megoldások képesek utánozni a szer-

vezet szisztematikus információfeldolgozását, és ebből fakadó ítéletalkotását is. 

Ugyanakkor a felszínes információ feldolgozása, és az abból fakadó gyors döntésho-

zatal is szimulálható segítségükkel.  

 
 

4. A disszertáció felépítése 
 
A 5. fejezetben a fuzzy rendszerek alapvető tulajdonságai (felépítés, szabályok, ling-

visztikai változók kialakítása), az alkalmazásukkal kapcsolatban felmerülő kérdések 

tárgyalása, illetve a fuzzy hálózati együttesek rövid elméleti bemutatása található. A 

6. fejezet a döntések osztályozási alapfeladataival, a következtető logika, valamint 

ritka fuzzy szabálybázisok kialakításának általános lépéseivel, a hálózati modellt érő 

környezeti ingerek valamint a kétféle ítéletalkotás előrejelzésének a kérdéseivel fog-

lalkozik. A 7. fejezet tartalmazza a környezetelemzés elveit. A 8. fejezetben, a saját 

kutatási eredményeimet részletesen ismertetem. Bemutatom a belőlük levonható 

következtetéseket. Végül a 9. fejezetben a kutatás összefoglalása és a 10. fejezet-
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ben pedig a lehetséges továbbfejlesztés irányok bemutatásával záródik a disszertá-

ció. 

5. Mesterséges Fuzzy Rendszerek 
 
A fuzzy logikai módszerek, a puha logika felhasználása visszatérést jelent az emberi 

gondolkodáshoz. Konkrétan a mindennapi emberi gondolkodás matematizálását je-

lenti. Összevonás és átjárás megvalósítása a köznapi nyelv és az analitikus modelle-

zés között [2].  

Az emberi gondolkodás nem precíz, bizonytalan, de nagyon megbízható és gyors 

működését a fuzzy rendszerek a közelítő következtetéssel, szabályalapú rendsze-

rekkel és szavakkal, emberi fogalmakkal modellezik.  

Kihasználják az emberi gondolkodásban és annak egyszerűsített mérnöki változatai-

ban rejlő, a pontatlansággal, a bizonytalansággal és a részleges igazsággal szem-

beni toleranciát arra, hogy elérjék a köthetőséget, a robosztusságot, az alacsony költ-

séget és jobb kapcsolatot a valósággal. Ezt valósítja meg a lágy számítás  [11]. 

 

A lágy számítás lényege: a pontatlanság és bizonytalanság területén található tűré-

sek kihasználása. A konvencionális rendszer-analízis alkalmatlan arra, hogy emberi 

rendszerekkel foglalkozzon, azok viselkedését modellezze, mert képtelen figyelembe 

venni az emberi felfogás, megítélés, és érzelmek befolyását.  

 

Az összeférhetetlenségi elv kimondja: ahogy egy rendszer bonyolultsága nő, úgy 

csökken a képességünk arra, hogy viselkedéséről precíz és szignifikáns kijelentése-

ket tegyünk, míg elérünk egy küszöböt, amelyen túl a precizitás és szignifikánsság 

szinte egymást kizáró jellemvonásokká vállnak (S. J. Russel, 2000). Ez az elv nagy-

fokú hasonlóságot mutat a fizikában jól ismert Heisenberg féle határozatlansági relá-

cióval. [1] 

 

A Stabilitási-plaszticitási dilemma jól jellemzi a köznapi, emberi gondolkodást. Olyan 

rendkívüli képességek öltenek formát, amelyek megküzdenek a pontatlansággal, bi-

zonytalansággal, mint például az eltorzult emberi beszéd megértésével vagy régen 

látott ismerős felismerésével. Vagyis az ember képes bizonytalan, pontatlan környe-

zetben racionális döntéseket hozni.  
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A dilemmának központi kérdése az, hogy tervezhető-e olyan adaptív, öntanuló rend-

szer, amely elég rugalmas, alkalmazkodó ahhoz, hogy új dolgokat megtanuljon, ami-

kor azok felmerülnek, és eléggé stabil is ahhoz, hogy ezen a tudásbázison alapulva, 

értelmes, racionális következtetéseket vonjon le a környezetére? 

Az egyik megoldást a lágy számítási eljárások kínálják, amelyek az emberi agyat 

használják fel modellként. Igyekeznek – ha nagyon durván és hiányosan is- közelíte-

ni és matematizálni azokat a gondolkodási folyamatokat, amelyeket az ember olyan 

hatékonyan alkalmaz a mindennapi feladatmegoldásai során. [2, 6] 

 

A fuzzy módszer két pillére az információ reprezentálása a köznapi gyakorlatban 

használatos szavakkal, fogalmakkal, és az információ manipulációja szigorú mate-

matikai keretek között, hasonlatosan az emberhez.  

 
 

5.1. Fuzzy rendszerek felépítése, tulajdonságaik  
 
A fuzzy rendszereknél a bemenetek és kimenetek általában numerikus értékek, ame-

lyeket fuzzyfikálni kell. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy be kell sorolni a valóságot 

valamilyen szempontból jellemző értéket egy/több kategória halmazba. Az emberi 

eseményrendszerekben a valóság megnyilvánulása komplex adatstruktúrán keresz-

tül történik. Ritka, amikor egyetlen egy jól mérhető értékkel kell bánni. Éppen ezért az 

eseményt leíró esemény tér - egy több dimenziós univerzum, 
n

ℜ  - is, olyan önálló, 

értelemmel bíró fogalmakkal adott, amelyekből az eseményt bizonyos szempontból 

jellemző részhalmazok képezhetőek10. Ezen részhalmazokat, olyan gyűjtőfogalom-

mal látjuk el, amelyekkel később fuzzy halmazműveleteket végzünk.  

A kompozíció eredményeképpen előálló végkövetkeztetés szintén fuzzy, amelyet 

vissza kell transzformálni a szóbanforgó n

ℜ univerzumba, és ott kell értelmezni.  

Egy fuzzy rendszer négy komponensből áll: fuzzy szabálybázis, fuzzy inferencia 

gép11, fuzzyfikáló és defuzzyfikáló. A tiszta fuzzy bemenetes rendszereket szokás 

tiszta fuzzy rendszernek is nevezni. Az általam épített modell is ezt használja. Itt a 

                                                
10 Példaként említhető a népszerű puzzle játék. Ha nagyon sok részletre van szétbontva a kirakós kép, akkor mielőtt belefogunk az összeraká-
sába ki kell találni egy jó stratégiát, ami ez esetben csak az információs darabkákat képviselő puzzle darabkákra kell vonatkozzon. Vagyis 
valamilyen szempontból, valamilyen tulajdonságuk alapján halmazokba kell szervezni őket. Ezt követően célszerű a kirakásnak nekikezdeni.  
11 A fuzzy inferencia gép egy puha logikai következtetést végrehajtó gép. 
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bemenetek és kimenetek egyaránt „szavak”. Az inferencia gép a HA..AKKOR szabá-

lyokat a premisszákkal együtt
n

X ℜ⊂  leképzi egy ℜ⊂Y térbe. A fuzzy rendszerek 

alapvető jellegzetessége és ereje az információ particionálásán alapul. A partíciók 

kategóriák. Az emberi döntéshozatalban a kategóriák, mint információ granulátumok 

vannak jelen, melyek egy területbe tömörítik az együvé tartozó információkat közös 

jellemzőjük alapján. Ezáltal sokkal informatívabbak lesznek, mint egyetlen szám. A 

fuzzy halmazokkal helyettesített emberi fogalomkategóriák így az információ általá-

nosítását engedik meg, toleranciát biztosítva, ezzel bizonytalanságot engedélyezve 

[9, 13, 11].  

 

 

5.2. Fuzzy logika és közelítő következtetés 
 
A logika a helyes következtetések szerkezeti törvényeinek feltárásával foglalkozik, 

ahol a következtetés új kijelentések kinyerését jelenti meglévő kijelentésekből. A 

klasszikus logikában a kijelentések vagy igazak, vagy hamisak. Azaz igazságértékük 

1 vagy 0 [12]. 

A fuzzy logika a kétértékű logikát általánosítja úgy, hogy a kijelentések igazságértéke 

bármely számot felvehet a [0, 1] tartományban. A részleges igazság bevezetésével 

lehetőséget nyit a nem precíz, pontatlan következtetések elvégzésére. Nem precíz 

következtetések (fuzzy konklúziók) származtathatók, nem precíz premisszákból 

(fuzzy kijelentésekből).  

A fuzzy logika nagyrészt szavakkal történő számítás. A szavakkal történő manipulá-

ciónak hármas indítatása van: 

 
(1) hogyha az elérhető információ túl pontatlan ahhoz, hogy jogosítsa a számí-

tást, vagy a pontatlansággal szembeni tolerancia nagyobb robosztusságot, 

alacsonyabb költséget eredményez;  

(2) vagy a valóság jobb leírását eredményezi;  

(3) vagy az emberi döntéshozatal szempontjából gyors, és a megoldást tekintve 

kielégítő döntést produkál.  

 

A fuzzy modell ezek megvalósításához az emberi nyelv, és az emberi gondolkodás.  
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5.3 Fuzzy logikai következtetéssel kapcsolatos problémák 
 
 
A fuzzy logikában az implikációt, a belefoglalást egy HA..AKKOR szabály testesíti 

meg. A tradicionális ítéletkalkulusban, egy implikációban egymástól független ítélete-

ket kombinálnak össze, és az ítéleteket függetleneknek tekintik. További fontos felté-

tel a klasszikus logikában, hogy minden logikai művelet kifejezhető három alapműve-

let, a logikai ÉS, a logikai VAGY, és a logikai NEM segítségével. A logikai műveletek 

végeredményeként pedig egy igaz/hamis függvényérték állítható elő. Az így előálló 

függvényérték tautológiai12 szempontból olyan logikai kapcsolat eredménye, amely 

mindig vagy igaz, vagy hamis.  

A mindennapi életben nagyon gyakran ezek a feltételek nem teljesülnek. Vagyis az 

ítéleteink felszínesek, mert az információink is azok, így sérül a teljesség. A tapaszta-

lataink néha ellentmondásosak. Ezért a következtetéseink nem konzisztensek. Kö-

vetkezésképpen, az emberi ítéletalkotást nem lehet egyszerűen kifejezni ÉS/VAGY 

logikai kapcsolatokkal. Az ember nem egy tautológiát valósít meg, tehát cselevései 

sem lesznek azok.  

E problémát a fuzzy logika nagyon sok esetben a pontatlanság, a tolerancia alkalma-

zásával oldja fel. Azonban a következtetések mikéntjének lebonyolítása továbbra is 

rejtve marad, mert amíg a klasszikus modus ponens éles hamis/igaz értékeket ad, 

addig annak fuzzy változatánál fokozatos igazság értékek jelentkeznek. Felmerül 

tehát egy másik probléma, hogy mennyire lesznek jók a következtetéseink akkor, 

amikor meglévő szabályokat használunk egy még ismeretlen probléma megoldásá-

nak megtalálására13. 

 

5.4 Nyelvi, lingvisztikai változók és fuzzy szabályok 
 
A fuzzy logikában központi szerepet tölt be a nyelvi, lingvisztikai változó. A nyelvi vál-

tozó a klasszikus analitikus megközelítés mellett egy alternatív – nagyon gyakran 

                                                
12 A tautológia logikai következtetést jelent. 
13 Az utolsó bekezdésnek különösen nagy jelentősége van egy előrejelző rendszer építésében. Mivel a fuzzy életlent, pontatlant képvisel – 
nem várjuk el, hogy ugyanarra az esetre ugyanúgy reagáljon. Azt várjuk el, hogy hasonlóan reagáljon, akár az ember. Mivel a reakciók nem 
azonosak csak hasonlóak, ezért joggal merül fel a kérdés, hogy mi okozza ugyanarra az esetre az eltérő reakciókat. Mivel semmi nem válto-
zott a megismételt eseményt illetően, a változást vagy a környezet változása, vagy a döntéshozó ember belső pszichológiai állapotában beállt 
változás okozza. A rendszer behangolásánál  tehát számolni kell a környezet állapotáanak figyelembe vételével is.   
Boole logikában nem merülnek fel ilyen problémák, mert a bizonyosság az éles határok (a tények vagy igazak, vagy hamisak) miatt korrekt, 
környezetfüggetlen és a döntéshozó belső pszichológiai állapotától független konklúzióhoz vezet. És ez valahányszor ismételve lesz, mindig 
ugyanarra az eredményre vezet. 
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ellentétes – módot, megfogalmazást jelent. A nyelvi változó a szakmai nyelvezetet 

követi, és az analitikus változó szerepét tölti be.  

A nyelvi változó használatának legfőbb indítékául az információtömörítés tekinthető. 

Nagyszámú numerikus adat egy fogalommal történő kifejezése, és egyetlen fuzzy 

halmazba egyesítése könnyűvé és gyorssá teszi a következtetési folyamatot, mivel 

egyetlen premisszával kell csak törődni. Ha képtelenség kifejezni valamit a számok 

nyelvén - mert az esemény annyira pontatlan, rosszul definiált vagy túlságosan bo-

nyolult - akkor az esemény közelítő jellemzésére alkalmas egy fuzzy halmazba szer-

vezett, az eseményt szakmai nyelvezettel leíró elemi fogalom sokaság. Jóllehet az 

elemi fogalmak mindegyike mást ragad meg a bonyolult eseményből, mindig létezik 

olyan rendező elv, ami alapján közös halmazba szervezhetőek. Ha a rendező fogal-

mak további fuzzy halmazba szervezhetők, akkor egy fogalmi fastruktúra alakul ki, 

melynek gyökerében egy közös általános gyűjtőfogalom áll. Ez az általános gyűjtőfo-

galom jellemzi a komplex eseményt, mi több – korábbi tapasztalatokra támaszkodva 

következtetések levonására is alkalmas. [5, 6] 

A szakmai nyelvi beszédleírás vagy numerikus matematikai alakba, vagy további 

elemi nyelvi szimbólumokra transzformálható. Ennélfogva az antagonisztikus ellentét 

a kvantitatív és kvalitatív alakok között feloldódik. A kvantitatív és kvalitatív leírás kö-

zött a tagsági függvény14 teremt kapcsolatot. A nyelvi változót15 kettős identitása al-

kalmassá teszi, hogy vele mind szimbolikus, mind numerikus logikai műveleteket vé-

gezhessünk. Vagyis a nyelvi, vagy fuzzy értékek lényegében pontos numerikus érté-

kek gyűjteményei, kategóriái.  

 

5.5 Fuzzy rendszerek tanulási problémái 
 
A fuzzy rendszerek univerzális approximátoroknak tekinthetők. Konkrétan: komplex, 

erősen nem lineáris rendszerek viselkedését tetszőleges pontossággal közelíteni 

képes logikai hálózatokról beszélhetünk [15].  

Az agy működésének alapja a tapasztalati tanulás. A fuzzy logikát az emberi agy 

„szoftverének” tekinthetjük, mivel logikai alapmintáit oly módon képezi, ahogyan az 

emberi agy a pontatlan információval bánik. Ez azt jelenti, hogy a tudásbázisukat al-

                                                
14 A tagsági függvények a olyan kategória halmazfüggvények igazsértékét képviselik, melyeket a döntéshozók szakmai minősítő jelzői fölé 
emeltem. Az x tengelyen helyezkednek el a szakmai minősítő jellemzők, az y tengelyen pedig a tagsági függvény értékkészlete [0,1] inter-
vallumban.  
15 A nyelvi változó olyan önálló értelemmel bíró minősítő jellemzőt vagy kategória halmazt jelöl, melynek segítségével a döntéshozó kifeje-

zi ítéleteit.  
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kotó HA..AKKOR szabályok leképezik a vizsgált rendszer strukturális felépítését. A 

tagsági függvények valamint a következtető gép pedig a vizsgált rendszer működését 

utánozza [2, 13, 14].  

A fuzzy rendszerek azonban nem képesek hatékonyan tanulni16. Nem képesek a 

környezetükre vonatkozó tudást olyan integratív módon a tudásbázisukba feldolgoz-

ni, hogy azt hatékonyan használják [13].  

A tudásbázisuk kialakításához szükség van tréning adatokra. A viszonylag jó műkö-

dés eléréséhez pedig egy trénerre, szakértőre, aki a rendszer tagsági17 függvényei-

nek behangolásánál addig van jelen, ameddig a logika nem képes előre megadott 

hibaszázalékon belüli előrejelzés produkálására. Vagyis addig tanulnak a korábbi 

esetekből, ameddig nem képesek hasonló válaszokat előállítani.  

A szakértői tudásuk18 megbízhatóságát a tesztesetekre elvégzett találati arány adja. 

A teszt kiértékelését követően a teszteredményeket is megtanulja a gép a tréningfo-

lyamatban. A következő tesztcsokor kiértékelésénél azt várják, hogy később keve-

sebb hibát vét. Ez mutatja, hogy képes tanulni [6, 8, 28].  

A szakirodalom szerint is többféle tanítási módszer létezik. Mindegyiknek vannak 

előnyei és hátrányai. Technikailag többféleképpen kivitelezhetőek.  

 

A kutatási probléma megoldásában egy induktív módon felépülő, esetalapú fát19 

használtam a tudás tömör ábrázolására. A fa nem egyszerűen egy döntési fa, hanem 

egy erősen visszametszett döntési fa. A relatíve kevés tréningminta felhasználása 

indokolta e redukciós módszer használatát.  

 

5.6 Az esetek fuzzyfikálása  
 
A fuzzy rendszerekben a következtetés folyamatát megelőzi az esetek kategorizálá-

sának lépése. Ebben a folyamatban a konkrét vizsgálandó esetet szétbontjuk, és 

hozzárendeljük olyan kategória fogalmakhoz, amelyekre nézve a fuzzy rendszer 

szakértői tudásbázisában HA..AKKOR szabályokban, korábbi esetekből levont ta-

pasztalatok vannak megfogalmazva.  

                                                
16 A fuzzy rendszerek nem képesek tanulni, mivel alapvetően a többértékű következtetés eszközei. A felhasznált szabályokat más technikák-
kal lehet kinyerni. Például neurális hálózatok segítségével vagy döntési fákkal. 
17 Szinonim elnevezése az igazságfüggvénynek 
18 A szakértői tudás alatt a tapasztalati tudást értem. Azok az ismeretek, melyeket a szakértő nem tud kimondani, vagyis látens módon van 
jelen szintén ide tartozik.  
19

 Az esetalapú fa, egy döntési fa. Nyílthurkú  gráf, melynek azáltal, hogy felhasított lesz egy gyökere (ez a kiinduló pontja), és lesznek 
levelei. Olyan, mint egy gyökerénél fogva tartott, fejetetejére állított fa. 
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Jól lehet, a konkrét esetet leíró fogalom csak bizonyos mértékig sorolható a gyűjtő 

kategóriához – amelyhez tartozás pontosságát legtöbb esetben szavakban kifejez-

zük – mégis lehetőséget biztosít a művelet által a közelítő következtetés elvégzésé-

hez [10, 12, 16].  

A 2. ábra illusztrálja a fuzzyfikálás20 lényegét egy autó „nagyjából közepes” sebessé-

gének ábrázolásával. 
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2. ábra 

A  "Nagyjából" közepes sebesség fuzzy értelmezése 
 
Látható, hogy 50-60 km/h között teljes mértékben közepesnek tartjuk a sebességet, 

míg tőle jobbra és balra csökkenő mértékben ítéljük annak. A „nagyjából” módosító 

operátor bizonytalanná teszi a kategóriát. Megmagyarázva azt jelenti, hogy „nem le-

hetünk biztosak, hogy a sebesség 50-60 km/h között van, de valahol a környékén, 

tőle nem távoli érték ”.  

 

5.7 Az ítélet defuzzyfikálása, értelmezése 

 

A defuzzyfikálás feladata olyan érték meghatározása, amely legjobban reprezentálja 

a következtető gép, eredő kimeneti fuzzy halmazát. Mivel a következtetés a tudásbá-

zisban található tapasztalati szabályok működési eredményének kompozíciója, ezért 

az eredő kimenet általában nem egyértelmű. A feladat abban áll, hogy megkeressük 

a kimeneti logikai függvényben azt az ( )0y  pontot, amelyik a legjobban jellemzi a vá-

laszfüggvényt.  

A szakirodalomban többféle kiértékelés is ismert21. Ebből kétfélét használtam fel, 

mivel nagyon jól utánozzák az ember alapos, és felszínes döntéshozatalát.  

                                                
20 Fuzzyfikálás alatt a gyűjtőkategóriák által képviselt hozzávetőleges értékek transzformációit értjük a sorrendi skálán. 
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A 3. ábra a súlypontalapú módszerre mutat példát, amely az ember alapos, és egy-

ben „arany középutas” döntéseinek kiértékelésére szolgál.  

 

 
3. ábra 

 Egy autó sebességeredményeinek defuzzyfikálása 
 

A rendszer súlypontja a közepes sebesség ítéletét elbizonytalanítja. Ennek okozója a 

kis sebesség megjelenése. Így itt csak „általában közepes sebességről” beszélhe-

tünk. Magyarázva azt jelenti, hogy „a közepes sebességtől már messzebb, de még 

mindig meghatározó szereppel.” A diagram jól ábrázolja az ítélet igazságértékét is.  

Látható, hogy a döntéshozó ágens nagyjából 0,7 mértékben biztos a „közepes se-

bességben”, és nagyjából 0,2 mértékben a „kis sebességben”. Ha a kétkarú mérleg 

elvét alkalmazzuk az eredő igazságmérték kiszámítására, -a karokat az igazság mér-

tékének tekintve, a súlyokat a kategóriák által lefedett területek geometriai súlypont-

jára számítva -, akkor az egyensúly alátámasztási pontja a COG forgópontban lesz. 

Ennek a pontnak a koordinátái adják a defuzzyfikált értéket, amely a környezet vár-

ható viselkedésének finomabb értékelését jelenti, a hozzátartozó igazságmérték pe-

dig az ágens ítéletének bizonyosságát reprezentálja. 

 

A felszínes értékelést az ember a kiugró, meghatározó jelek alapján végezi. Ekkor 

csak azokat a jelzéseket veszi gyorsan számításba, amelyek bizonyossága a legna-

                                                                                                                                                   
21 A kiértékeléseknél ismert a súlyponti kiértékelés, mely az igazságfüggvények közös területének súlypontját jelöli megoldásnak. Ismert 
olyan is, amikor csak a minimum vagy csak a maximum völgyeket illetve csúcsokat vesszük figyelembe és ezek segítségével készíthető 
pesszimista vagy optimista kiértékelés. És több algebrai függvény ismert az arany középutas megoldások kielégítésére. Közös jellemzője 
mindegyiknek az, hogy hangolást biztosítanak. A módszerek közül csak kísérletezéssel lehet meghatározni a helyes megoldást.  
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gyobb. A többit elhanyagolja. A 3. ábrán jól látható, hogy a közepes sebesség ( )1y  

vonala – amely egyben a terület súlyvonala is – metszi ki a defuzzyfikált értéket.  

Az alapos és a felszínes következtetés közötti eltérés jól érzékelhető. A pontatlansá-

gért cserébe gyors ítélethozatalt kapunk. A gyorsaság pedig egy rendszer reagáló 

képességének fokmérője.  

 

6.  Döntések osztályozási feladatai 

6.1 Az osztályozás alapfeladatai 

6.1.1 Döntési esetek gyűjtése, értelmezése 
 
A döntésosztályozó rendszer szabálybázisának kialakításánál olyan döntési esetekre 

támaszkodtam, amelyek a szakértők nem túl távoli gyakorlatában előfordultak és le-

írhatóak voltak. Képesek voltak értékelni a döntésük kimenetelét egy minőségi ská-

lán. Az esetek mindegyike egy mikro szabálynak tekinthető, amely a konkrét beme-

neti döntési szempontokra megfogalmazott elvárások, és a döntés minősége, kime-

nete között határoz meg, adott környezeti feltételek mellett, konkrét kapcsolatot.  

A döntéshozók az esetek leírására szakma-specifikus valamint a kommunikációs 

nyelvüket használták. Szabatosan, kényszerek nélkül, magyarázva vázolták a konk-

rét esetet. Magyarázatra minden esetben szükség volt. Ezzel gyakorlatilag újra fel-

idézték, és értelmes egésszé fűzték a történteket. A magyarázatokat felhasználták 

szempontjaik és elvárásaik kiválasztásának indoklására. Végül az eset értékelésé-

ben összegezték a döntés végrehajtásának eredményét.  

A karbantartási területet öt főcsoportra tagoltam, ezek az alábbiak voltak: 

� Technológia 

� Humán  

� Gazdálkodás 

� Biztonság 

� Vezetés 

Önmagában mindegyik egy szakterület, így lefedhetőek vonatkozó ismereteikkel. A 

rendelkezésemre álló idő és lehetőségek csak egy terület tüzetes feltérképezésére 

voltak elegendőek. Kizárólag a technológiai területre vonatkozó döntéseket vizsgál-

tam.  
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6.1.2 A szakterületre vonatkozó ismeretek megfogalmazása értékská-
lán 

 
A szakterületre vonatkozó ismeretek gyűjtőfogalmai a szakértővel közösen kerültek 

meghatározásra. Ezek voltak az építőkövei a későbbiek során használt döntési vál-

tozóknak és elvárásoknak. A szempontokhoz tartozó elvárás értékek egy sorrendi 

skálán22 ábrázolhatóak. Mindegyik szempont-elvárás páros egy ítéletet fogalmazott 

meg. Az egyes szempontok eltérő felbontással rendelkeztek. Egy-egy szempont fel-

bontásán azt értem, hogy a skálán hány olyan önállóértelemmel bíró fogalmat lehet 

elhelyezni sorrendben, amely a legrosszabb minősítő jelzőtől a legjobb minősítő jel-

zőig terjed, miközben teljes egészében lefedik a szempont minősítését. [17, 29]  

 

A skálák megalkotása az egyik legnehezebb feladatnak bizonyult. Alapvető okait ab-

ban láttam, hogy az egyes szempontokhoz rendelt dimenziók bonyolultsága, össze-

tettsége és komplexitása eltérő mélységű volt. Például a minőség szomszédos minő-

sítő fogalmai között tömör és több tényező jelenik meg.  

A szakember megváltozott minőség érzete éppen ezért sok mindentől függött. Nehe-

zen lenne magyarázható, hogy az egyes szakterület döntéshozóinak minőségérzetét 

konkrétan milyen tényezők befolyásolták. A megváltozott minőségérzetüket kitudták 

fejezni egy önálló jelentéssel bíró fogalommal. Az idő esetében erre nem volt szük-

ség, mert egyszerűen magyarázható és mérhető fogalom volt.  

Arra a következtetésre jutottam, hogy minél összetettebb egy szempont aggregátmi-

nősítő, annál több elemi minősítő fogalmat foglal magába, amelyek szemantikai tá-

volsága23 között a bonyolultság és a komplexitás növekedésével egyre több befolyá-

soló, alakító tényező foglal helyet.  

 
 

6.1.3 Szakértők igazságérzetének reprezentálása az értékskálán 
 
Két út kínálkozott a tudás reprezentálására. Az egyik, hogy azonos 0-10 skálára fű-

zök fel mindent (feltéve, hogy a 10-es skála képes visszaadni a változásérzeteket 

minden területen), vagy eltérő skálákat használok, és az elemi minősítő halmazoknak 

nem szabok határt. Ez utóbbit elvetettem, mivel eleve strukturáltan építkeztem. Az a 

                                                
22 Az sorrendi skála értékei sorrendet, és csak sorrendet jelölnek. A futóversenyzők díja, arany, ezüst vagy bronzérem egyértelműen kifejezi 
a célba érkezés sorrendjét (1, 2 és 3). A sorrenden túl az ordinális skála értéke más információt nem ad, az első és második helyezett között 
lehetett pár ezredmásodperc, de akár több perc is. 
23 Fogalmi távolság. A skálán mért távolság ez esetben egységekben értendő. 
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logika vezérelt, amelyet az eredeti megoldásban is alkalmaztam. Ha elérek a fogalmi 

hierarchiában egy határt, amelyet már nem tudok áttekinteni (ez esetemben a 10-es 

skála), akkor az egész kifejezésére egy összefoglaló szimbólumot használok fel. Ez 

elég logikusnak tűnt, jóllehet az olyan területek, mint a hatóság, biztonság nehezen 

fejezhetőek ki egy hármas minősítő skálával. A közelítő megoldásokhoz azonban ez 

tökéletesen megfelelt.  

Így végül mindegyik döntési szempontot egy 10-es skálán helyeztem el, tíz szimbó-

lumot használtam fel a leggyengébb és legerősebb elemi minősítő jellemző kifejezé-

sére. Mindegyik önálló értelemmel és tartalommal bír. Az M4/2 melléklet mutatja 

konkrétan a skálaértékeket.  
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6.2 A szervezeti következtető logika kialakítása 

6.2.1 A lingvisztikai változók tagsági értékeinek meghatározása 
 
A lingvisztikai változók tagsági értékének meghatározását egyszerű módszerrel vé-

geztem. A minősítő skála fölé a szakértőnek meg kellett rajzolnia a releváns döntési 

szempontokra definiált elvárások/értékelések igazságfüggvényét. A szakértő mindezt 

kézzel rajzolta meg. Az igazságfüggvénybe tömören kifejezésre jutott a hite, elvárá-

sa, és eddigi tapasztalata is. Mindezt úgy tehette, hogy közben semmit sem kellett 

megmagyaráznia, és nem is volt lehetőségem befolyásolni Őt az igazságfüggvény 

alakjának megrajzolásában. Ez a módszer a későbbiek során nagyon előnyősnek és 

hasznosnak bizonyult a konfliktusok, az egyetértés, az alkuhajlandóság és az elége-

dettség elemzésénél. Az elvárások várakozásait leképező igazságfüggvények eltérő, 

de nagyon hasonló mintázatúak voltak. 

A hasonló mintázatok azt igazolták, hogy az igazságfüggvények lefutása nem tetsző-

leges. Az egymással átlapolódó és csak egy meghatározott területen belül mozgást 

engedélyező dimenziók nagyszámú, de mégis véges lehetőséget kínálnak. Ésszerű, 

racionális értékeléseknek ezen belül hasonlítani kell egymáshoz. Ezért az igazság-

függvények hasonlóképpen futnak, és nagyjából ugyanabban a zónában található 

értékelési variációkból választanak. 

 

Lényegében ez teszi lehetővé, egy szervezeti eredő igazságfüggvény előállítását. Az 

eredő igazságfüggvényben feloldódnak és kisimulnak a nézetkülönbségek.  

Ha nem konkrét döntéshozókról lenne szó, hanem egy nagyszámú populációról, akik 

képesek lemondani saját előnyökről, megváltoztatni világképüket, hitüket a köz érde-

kében, akkor a függvény alkalmas lenne a szervezeti reakciók pontos meghatározá-

sára. De ez messze nem teljesül az ember esetében. Megoldások itt csak alkuk so-

rozatával születnek.  

 

 

 



 32 

6.2.2 Az elégedettség24 modellezése 
 
Az eredő igazságfüggvény alkalmazása helyénvalónak tűnt, de az emberi viselke-

désben alku nem kíséri azt a magatartást, amit az aggregát igazságfüggvény lekövet. 

Minden döntéshozó igyekszik az összes elvárását teljes mértékben kielégíteni.  

Azonban az elvárások a legtöbb esetben konfliktusba keverednek egymással. Na-

gyon nehéz kielégíteni az összes szempontot szimultán. Sokkal realisztikusabb ki-

elégíteni a releváns szempontokat, mint az összest. Az függvény meghatározásához 

az irodalomban találtam segítséget [1].  A következőképpen vettem figyelembe az 

aggregát igazságfüggvényt:  
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Az x változó reprezentálja a döntési szempont értékét. Azt a logikát követtem, hogyha 

az attribútum skálaértéke nagyobb mint 80%, akkor az alkufaktor értéke 1. Ebben az 

esetben a döntéshozó teljesen kielégítve érzi a különbözőképpen motivált preferen-

ciagörbéinek aggregátumát.  

Ha az attribútum értéke legfeljebb 30%, akkor az alkufaktor értéke 0 és  a döntésho-

zó nem érzi kielégítve az elvárásait, míg 30% és 80% között egy növekvő kielégülést 

érez.  

Ezzel egy másodfajú fuzzy függvényt definiáltam az eredő igazságértékekhez, meg-

teremtve a lehetőséget, hogy az egyes döntéshozók kifejezhessék eltérő mértékű 

elégedettségüket. 

 
 
 
 

                                                
24 Az elégedettség általános értelemben úgy határozható meg, mint olyan kellemes vagy pozitív érzelmi állapot, amely az egyén munkájának 
vagy munkatapasztalatainak értékeléséből származik. Számtalan összetevője van, amit a kutatásnál a döntéshozó preferencia függvényeiben 
vettem figyelembe. 

(1) 
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6.2.3 A szervezet elvárásának25 leképzése a (R) reprezentativitási fak-
tor segítségével 

 
Az elégedettség mértékét fejezi ki az R reprezentativitási faktor. A döntéshozó elé-

gedettsége nem arányosan növekszik az igazságfüggvény középértéke felé közeled-

ve. Attól, hogy nincs, - igazságértékét tekintve, nagy távolságra a középértéktől – 

nagyon elégedetlen lehet a kialakult helyzettel. Az elégedetlenség a döntéshozó bel-

ső világából fakad, mivel a meggyőződését alakító hit, tapasztalat, világkép és érték-

rend bonyolult kölcsönhatásba lép az általa érzékelt helyzettel. Ezért két vágást he-

lyeztem el az elégedettség mértékének megállapításánál, melyek a gyakorlattal na-

gyon jól összecsengenek a következők szerint: 

 

� Ha az eredő igazságfüggvény értéke ≤ 30%, akkor úgy tekintem, hogy elége-

detlen.  

� Ha az eredő igazságfüggvény értéke ≥ 80%, akkor úgy tekintem, hogy elége-

dett. 

� A kettő között pedig egy 

arányos elégedettség 

mértéket definiáltam. 

 

A 4. ábrán az egyéni döntésho-

zók tagsági függvényeiből szá-

mított szervezeti tagsági függ-

vény látható. 

 

 
 
 

                                                
25 Az elvárásoknak való megfelelés egy tanulási folyamat eredménye, amely az egyén szervezetbe való belépésétől a kilépéséig tart, és 
amely során az egyén elsajátítja a szervezet normáit, szokásait, az együttélés szabályait. A tanulási folyamatban a legfontosabb közvetítő a 
szervezeti sejt, ezt követi a felettes döntéshozó, a betöltött munkakör, és a baráti közösségek. A tanulás mindig felgyorsul, ha az egyén új 
környezetbe kerül, mert újabb és újabb elvárásoknak kell megfelelnie. 
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6.2.4 Az alkuhajlandóság26 (e) modellezése 
 
Az (e) flexibilitási tényezőt úgy definiáltam, hogy milyen messze van egymástól a 

szervezeti elégedettség (R) és a döntéshozó helyzettel kapcsolatos elvárása. Ha a 

döntéshozó elvárása az adott helyzetben felette van az elégedettségi indexnek, ak-

kor nincs szükség alkupozíció elfoglalására.  

Ha a döntéshozó elvárása az adott helyzetben alatta van az elégedettségi indexnek, 

akkor keresnie kell valamilyen kiindulási alkupozíciót a megoldások terében, mert a 

szervezet elvárása nagyobb, mint amit Ő igaznak vél. Közgazdasági értelemben alul 

árazott az elvárása.  

A döntéshozónak az elégedettsége és a kompromisszumra történő hajlandósága 

között nemlineáris kapcsolat van. Az ember csak akkor hajlandó alkura a j attribútum-

ra vonatkozóan, ha a jµ  elégedettsége kisebb, mint a j-dik elvárásra vonatkozó jR  

aggregát szervezeti elvárás. Ha lazább elvárásai vannak az esetet illetően, akkor a 

jövőbeli várakozásai olyan elvárásokat emeltek be a döntésébe, amely alatta van jR  

értékének. Ekkor a döntéshozónak el kell fogadnia azt a plusz elvárást, amit jR  hor-

doz. Ez egy alkufolyamat keretében valósul meg. A döntéshozónak tehát a j-dik elvá-

rásra vonatkozóan rugalmassággal kell rendelkeznie. Ez a rugalmasság nem lesz 

nagyobb, mint a j-dik elvárásra vonatkozó szervezeti aggregát elvárás jR igazságér-

téke. Képletben: 
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ie  - az s döntéshozó i-dik elvárásának flexibilitási tényezője (az egyedi 
és a szervezeti elvárás igazságértékeinek a különbsége) 

iR  - az i-dik elvárás szervezet által preferált igazságértéke 

                                                
26 Az alku nem azt jelenti, hogy úgy győzünk meg másokat, hogy rásózzuk ötleteinket, vagy megpróbáljuk rávenni, hogy lássák úgy a 
dolgokat, ahogyan mi. Ehelyett az alku egy olyan folyamat, amely során tanulunk a többiektől, és addig tárgyalunk velük, amíg közös állás-
pontra nem jutunk. Az alkunak négy alapvető összetevője van: a hitelesség megalapozása, a közös pontok megtalálása, a bizonyítékok 
felsorakoztatása, és az érzelmi azonosulás. A hitelesség két forrása a szakértelem és az emberi kapcsolatok. A közös pontok megtalálása azt 
jelenti, hogy álláspontunk ismertetésekor világossá kell tennünk, milyen előnyük származik belőle az érintetteknek. A bizonyítékok felsora-
koztatásakor nem elég a száraz adatokra hagyatkoznunk, hanem történetekkel, metaforákkal, példákkal életszerűvé kell tennünk érvelésün-
ket. Végül pedig érzelmileg is rá kell hangolódnunk hallgatóságunkra. Az alku fáradságos folyamat, amely alapos vizsgálódást, tervezést és 
kompromisszumokat követel. 

(1) 
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siµ  - az s döntéshozó i-dik elvárására vonatkozó igazságfüggvény ér-
téke 

 
Ha a döntéshozó maximalista, és az elvárásainak igazságértéke az összes attribú-
tumra 1, akkor a  1=siµ , vagyis mindig igaz. Ekkor a flexibilitási tényező  
 

)1( ii Re −=    i=1,2,…m 
 

számolható.  
 
 
Az 5. ábrán jól látszik, hogy az 

jR szervezeti elvárás és egy dön-

téshozói elvárás között 

isii Re −= µ elvárás különbség 

van. Itt éppen alatta van az elvá-

rása a szervezeti elvárásnak, így 

nincs szükség alkura. Viszont az 

je átlagos rugalmasság azt jelzi, 

hogy nem mindenkinek az elvárása marad el. Így mindenképpen vita várható. A bi-

zonytalansági függvény negatív esése azt is mutatja, hogy ezt könnyedén feloldják. 

 
 
 
 
 

6.3 A szervezet funkcionális szabálybázisának kialakítása  

6.3.1 Ismeretek felosztásának alapelvei  
 
A bemeneti tér particionálásának célja a fuzzy szabályok előzmény részének kialakí-

tása. Egy fuzzy szabály előtagja egy „megosztott” fuzzy területet definiál. A követ-

kezmény rész pedig a rendszer részviselkedését írja le az adott régióban. A felosztás 

többféleképpen végezhető. [2, 19] 

Rács particionálás esetén – minden rács egy HA..AKKOR szabályt reprezentál. A 

raszter felosztás növelésével exponenciálisan nő a szabályok száma. Előnye, hogy a 

rendszer minden területe azonos felbontással rendelkezik. [2] 
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A fa particionálás – döntési fákra épül. Nem bontja fel azonos méretű régiókra a 

rendszert. A kialakult területekre így kevesebb szabály jut. Mivel nem egyformák a 

régiók, könnyen előfordulhat, hogy egyes régiókra nem képes elfogadható pontossá-

got produkálni a rendszer, azonban ez a probléma tudatosan kezelhető. A fő előnye, 

hogy lényegi dimenziók mentén lehetséges a működési területek elhatárolása, és a 

szabályok száma ennek megfelelően alakítható [14, 15]. 

 

6.3.2 Tudásábrázolás27 döntési fákkal 
 
A döntési fák építésének alapötlete az, hogy bonyolult összefüggéseket egyszerű 

döntések sorozatára vezet vissza. Egy ismeretlen eseményminta klasszifikálásakor a 

fa gyökeréből kiindulva a csomópontokban feltett kérdésekre adott válaszoknak meg-

felelően addig lépkedünk lefelé a fában, amíg egy levélbe nem érünk. A döntés mi-

nősítését a levél címkéje határozza meg.  

Nagy előnyük, hogy automatikusan felismerik a lényegtelen változókat. Ha egy válto-

zóból nem nyerhető információ a magyarázott változóra, akkor azt nem is tesztelik. 

Ez a tulajdonság előnyös, mert így a fák teljesítménye zaj jelenlétében sem romlik, 

valamint a problémamegértésünket is nagyban segíti, ha meg tudjuk magyarázni, 

hogy mely változók fontosak és melyek nem. Általában elmondható, hogy a legfonto-

sabb változókat a fa a gyökér közelében teszteli. Előnyös tulajdonságuk, hogy a gyö-

kérből egy levélbe vezető út mentén a feltételeket összeolvasva könnyen értelmez-

hető szabályokat kapunk a döntés minősítésére. Ezzel meg tudjuk magyarázni, hogy 

a fa miért pont az adott döntést javasolja. [6, 18, 21, 23, 24, 26] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

27 A tudás ábrázolására nincs pontos recept. A kutatás során döntési fát használtam a tudás reprezentációjára. Ez egy nyílthurkú gráf. A 
gyakorlatban többféle elv is ismert. Ezek röviden a következők: 
� Állapottér  levezetési rendszerek. 
� Formális logika. Példa: minden madárnak szárnya van (∀x Madár(x)→Szárny(x)). Ilyen típusú állításokból logikai eljárásokkal 

lehet következtetéseket végezni, amelyek logikailag biztosan helyesek lesznek. 
� Szabályok. Olyan ábrázolás, amelynél ha-akkor alkalmazása lehetséges. Ezt használom itt is. 
� Szemantikus hálók. Csúcsok (objektumok, események, ...) és a közöttük levő kapcsolatok, összefüggések ábrázolása. Példa (ma-

dár-szárny). 
� Frame-ek (keretek): vegyes összetételű adatstruktúrák, amelyek deklaratív és eljárásos leírásokat is tartalmaznak az objektumok-

ról. 
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6.3.3 A döntési fa előállítása 
 
A fát a tanuló-adatbázisból iteratív úton állítjuk elő. Kiindulunk a teljes tanuló-

adatbázisból, és egy olyan attribútumot, jellemzőt keresünk, aminek segítségével a 

teljes tanulóhalmaz jól szétvágható. Egy szétvágást akkor tekintünk jónak, ha a ma-

gyarázandó változó eloszlása a keletkezett részekben kevésbé szórt, kevésbé bi-

zonytalan, mint a szétvágás előtt. Egyes algoritmusok arra is törekednek, hogy a ke-

letkező részek nagyjából egyformák legyenek. A darabolt részeket rekurzívan bontjuk 

tovább. Egy csomópont leszármazottjaiban nem vizsgáljuk többé azt az attribútumot, 

ami alapján szétosztjuk a mintát. A rekurziót akkor szakítjuk meg valamelyik ágban, 

ha a következő feltételek közül teljesül valamelyik: [24] 

 

� A csomópont elemei ugyanabba az osztályba tartoznak. 

� Nincs több attribútum, ami alapján az elemeket tovább oszthatnánk. A csomó-

ponthoz tartozó osztály ekkor az lesz, amelyikhez a legtöbb tanítópont tarto-

zik. 

� Nem tartozik az adott csomóponthoz tanítópont. 

� Az adott mélység elért egy előre megadott korlátot. 

 

Minden levélhez hozzá kell rendelnünk a magyarázandó változó egy értékét, a dön-

tés-minősítést. Ez vagy többségi szavazás elve alapján történik: az lesz a döntés, 

amely kategóriába a legtöbb tanítóminta tartozik, vagy engedjük a többi döntés-

minősítésnek a hatását érvényesülni. Ez esetben lágy döntési fát kapunk. Hasonló 

módon belső csomópontokhoz is rendelhetünk döntést. A döntési fa előállítása az 

(ID3) algoritmussal történt. 

6.3.4 A releváns attribútumok meghatározása 
 

Az ID3 az egyik legismertebb osztályozó algoritmus. A teszt-attribútum kiválasztásá-

hoz az entrópia28 csökkenését alkalmazza. Ha egy Y halmaz, az l lehetséges halmaz 

                                                
28 Az entrópia egy rendszer rendezetlenségének mértéke. Ha ismert a rendszer struktúrája, akkor kiszámítható a rendszer entrópiája úgy, 
hogy egyszerűen megszámoljuk a lehetséges állapotokat, amit a rendszer felvehet. Minél több a rendszer lehetséges állapota (jelen esetben a 
döntési kimenetek száma), annál nagyobb az entrópia. Ha csak egyféle döntés kimenet lenne lehetséges, akkor a rendszer entrópiája zérus 
lenne. Nem lenne szükséges a rendszert vizsgálni, anélkül is pontosan tudnánk, hogy mi fog bekövetkezni. 
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értékeit pj (j = 1.. n) valószínűséggel veszi fel, akkor az Y halmaz Shannon-féle ent-

rópiája H(Y). Az entrópia az információelmélet központi fogalma, és Y halmaz értéke-

ivel kapcsolatos bizonytalanságunkat fejezi ki. Általánosan megfogalmazva: ha a le-

hetséges l válaszok valószínűsége pj, akkor az adott válasz H bizonytalansága 

(Shannon és Weaver, 1949): 

 

∑
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Ha egy X változót megfigyeltünk egy tanulóhalmazon, és azt tapasztaltuk, hogy érté-

ke xi, akkor Y-nal kapcsolatos bizonytalanságunk a tanulóhalmazon: 
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Ha lehetőségünk van X-t megfigyelni, akkor a várható bizonytalanságunk: 
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Eszerint X megfigyelésének lehetősége a bizonytalanság  
 

I (Y,X) = H (Y) -H (Y|X) 
 

csökkenését eredményezi, azaz X ennyi információt hordoz Y-ról. Az ID3 Y klasszifi-

kálásakor olyan X attribútum értékei szerint ágazik szét, amelyre I (Y,X) maximális, 

azaz H (Y|X) minimális.  

Egy bitnyi információ egy olyan igen/nem kérdés megválaszolásához elég, amelyről 

előzetesen fogalmunk sem volt. Ez pedig nem más, mint a konkrét eseményosztály 

átlagos információtartalma, az egyes események valószínűségeivel súlyozva. Példá-

ul egy szabályos pénzérme esetében ez az információ: 
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Ha a pénz manipulált (100 dobásból 99x fej a mérések szerint) akkor: 
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Látható, ha a fejdobás valószínűsége 1-hez tart (a teljesen biztos eseményhez), ak-

kor az információ tartalom nullához tart. Amit biztosan tudunk, arról nincs szükség 

további információra.  

 

6.3.5 A nyereségarány meghatározása 
 
Számolnom kellett az információnyereség mérésénél egy komoly zavaró tényezővel. 

Problémát okoztak azok az attribútumok, melyek nagyon sok értéket vettek fel. Az 

ilyen attribútumok nagyon sok osztályra (szélső esetben egyértelmű osztályra) bont-

ják fel a példahalmazt, így nagyon lényegesnek tűnnek a nyereségmérés vizsgálatá-

nál. A nyereségarány (GainR(X)) kritérium bevezetése feloldja ezt a mérési hibát, 

mivel a nyereség és az attribútum által adott információ hányadosát használja sze-

lekciónak. Arra keres választ, hogy mi az értéke a szóbanforgó attribútumnak. Meg-

kísérli bemérni, hogy az attribútum milyen hatékonyan járul hozzá egy újabb eset 

korrekt besorolásához. Képletben: 
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)|( XYH    -  [X] attribútum informativitása 
)(XGain    -  [X] attribútum információnyeresége 

 

6.3.6 A döntési fa nyesése29, zajelnyomás 
 
A C5.0 eljárás (az ID3 algoritmusnak továbbfejlesztett változata) nagyméretű fát is 

építhet, akár olyat is, amelyik tökéletesen működik a tanuló adatbázison. Használhat 

olyan heurisztikus leállási szabályt, hogy a fa nem lehet egy előre adott korlátnál mé-

lyebb, vagy, hogy egy csúcsot nem szabad már szétvágni, ha egy korlátnál kevesebb 

eset tartozik bele. Mindenesetre, ha a kialakuló fa nagy és terebélyes lesz, akkor túl 

speciális, amely nem csak az alappopuláció jellemzőit, hanem a mintában előforduló 

                                                
29 A fa nyesése, a redukció egyik fontos mozzanata. A nyesést szigorú szabályok közé szorítva végzik el, de az alapvető szabályok a követ-
kezők: 

� A gyökércsomópont a fa tetejét mutatja. Nem tartozik hozzá szülőcsomópont, azonban különböző utódcsomópontokkal rendel-
kezhet. 

� Az ágcsomópontok a fa közepén találhatók. Az ágcsomópontnak van szülőcsomópontja, és több utódcsomópont tartozhat hozzá. 
� A levélcsomópontok a fa alján helyezkednek el. A levélcsomópontnak van szülőcsomópontja, de nem tartoznak hozzá utódok. 

A nyesés a modellnek az ágcsomópontok összes utódcsomópontjának törlésével történő módosítását jelenti. A nyesett csomópont levélcso-
mópontnak minősül. A levélcsomópont nem nyeshető. 
 

(7) 
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véletlen sajátosságokat is modellezi. Ezért a fát felépítése után egy ellenőrző adat-

bázist használva meg szokás metszeni (pruning) és elhagyják a felesleges döntése-

ket. 

Többféle mutatószám létezik a vágási kritérium kiválasztására. Ezek között nem léte-

zik legjobb. Bármelyikhez lehet készíteni olyan adatbázist, amelyet rosszul osztályoz 

a vágási kritériumot használó algoritmus. 

 

6.3.7 Döntési fák ábrázolása 
 
A döntési fa előállítása után két fontos kérdést kell megválaszolni. Egyrészt tudni 

szeretnénk, hogy melyik levélbe esik sok tanító pont, azaz melyek azok a szabályok, 

amelyek sok tanító pontra érvényesek.  

Másrészt tudni szeretnénk, hogy a levelek mennyire jól osztályoznak; a tesztpontok 

közül (ha vannak tesztpontok) milyen arányban osztályozott rosszul az adott levél. Az 

első kérdés tehát azt vizsgálja, hogy mennyire jelentős az adott levél, a második pe-

dig azt, hogy mennyire jó, mennyire igaz a levélhez tartozó szabály. Ezen értékeket 

azonnal látni szeretnénk, ha ránézünk egy döntési fára.[5, 21] 

Elterjedt módszer, hogy minden levelet egy körcikkely reprezentál. A körcikkely 

nagysága arányos a levélhez tartozó tanító pontokkal, a kitöltési szín mélysége pedig 

a levélhez tartozó szabály jóságát adja meg. Például minél sötétebb a szín, annál 

rosszabb az osztályozás aránya.  

 

6.3.8 Ritka szabálybázis kialakítása 
 
Ritkának nevezzük a szabálybázist, ha nem rendelkezünk szabállyal az összes le-

hetséges megfigyelés kombinációjára. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan megfigyelt 

értékek, amelyre semmilyen szabályt nem tud aktivizálni a rendszer, így a kimenő 

oldalon nem keletkezik következtetés.  

A ritka szabálybázis a döntési fából építhető fel. Mivel a döntési fa egy tréning dönté-

si esethalmazból épül, ezért nem is várható el, hogy az összes lehetséges szituáció-

ra tartalmazzon szabályt. Ha nagyszámú esetet dolgozunk fel, akkor is lesznek olyan 

kombinációk, amelyek soha nem fordulnak elő a rendszer működése során.  

Másfelől a tagsági függvények módosulásai következtében (amely legtöbbször a 

rendszer hangolásánál fordul elő) előállhat az a helyzet, hogy lesznek „kitakart”, lefe-
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detlen területek a partícióban, így szabály esetén hiányozni fog a tagsági függvény 

értéke, amely aktivizálja a szabály előtagját.  

Ha nagyon sok szabály gyűlt össze explicite, akkor nagyon megnövekedhet a kiérté-

kelés ideje, ilyenkor mesterségesen is ritkábbá teszik a szabálybázist. 

Végül a szabály „réseket” valamilyen szabályközelítéssel (lineáris interpoláció, sza-

bályok lineáris extrapolációja, stb.) fedik el.[28] 
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7. A környezet értékelése 

7.1 Erős, és gyenge jelek feltérképezése 
 

A szervezetet a legkülönfélébb környezeti hatások érik működése alatt. A környeze-

tet a technológiai döntések vizsgálata során azok a szabályok, utasítások, előírások 

jelentették, amelyek meghatározták, befolyásolták a döntések kimenetelét. Ezt a 

szervezet megváltoztatni nem tudta. Esetleg hosszútávon van lehetősége, hogy a 

környezetére hatást gyakoroljon. Ezért a vizsgálati időszakot tekintve a környezetet 

állandónak tekintettem.  

A környezeti ingereket közvetítő erős és gyenge jelek közül az erős jelek a leírt sza-

bályokon, utasításokon és előírásokon alapultak, míg a gyenge jelek olyan – az em-

beri munkavégzéshez kötődő – le nem írt információkhoz kötődtek, amelyek együtte-

sen befolyásolták a döntés várható kimenetelét.  

Az erős jelek a szabályok rugalmassága miatt mozgásteret biztosítottak a döntésho-

zó számára. A gyenge jelek gyakorlatilag nagyon széles játékteret engedtek. A kettő 

kombinációjából kikerülő „győztes” jelek együttesen határozták meg a döntéshozó 

környezet érzékelését. Az M1 melléklet tételesen tartalmazza a felmérésben szereplő 

gyenge és erős jeleket.  

 

7.2 Jelkosarak 
 
A környezeti jelkosarak kialakítására azért volt szükség, mert a kosárban levő kör-

nyezeti jelek együttesen sokkal jobban jellemzik a releváns döntési változó befolyá-

solását, mint egyetlen releváns jel. Másfelől, a zavarokat, zajokat sokkal jobban kisi-

mítja, beolvasztja az eredő függvénybe. A környezeti jelkosarakban összefogott jelin-

formációk a döntéshozót közvetlen, vagy közvetett formában érik. Ezen információk 

és személyes hiedelmei alakítják álláspontját, képezik ismereteit. Ismeretei segítenek 

megfogalmazni szempontjait, és elvárásait. A környezeti jelkosarak információi képe-

zik a szervezet rövid távú memóriáját (RTM). A jelkosarak kialakítását az M1 mellék-

let tartalmazza. 
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7.3 A környezeti zaj kiszűrése 
 
A környezetben megjelenő számtalan ingert kosarakba tömörítő kategóriák képesek 

a döntési szempont-elvárás párosra vonatkozóan felerősíteni és elnyomni jel együt-

teseket. Ezzel a jelekhez kapcsolt véletlen hatások ingadozását csökkentik. A kosa-

rak egyfajta inger „portfoliót” tartanak. Ebben feloldódnak azok a „zajok”, amelyek a 

jelre ráültek, és eltorzították jelentését. 

 

7.4 Az előrejelzés lehetőségei 

7.4.1 Gyors előrejelzés 
 
A felszínes következtetés reflexszerűen történik az embernél. A gyors következtetést 

sztereotípiák segítik. Egy sztereotípia nagyon sok jellemvonást, érzést, hiedelmet 

foglal össze. A sztereotípiák néha élesen emelik ki a kategórizáció előnyeit vagy hát-

rányait, néha pedig pontatlanok, homályosak, puhák maradnak. A kategórizáció egy 

csoport tagjait sokkal hasonlóbbnak láttatja, mintha azok nem lennének kategóriákba 

sorolva. Kettős céljuk, az azonnali, hasznos információnyújtás, amelyet rögtön nem 

lehet észlelni, és a szükségtelen információk figyelmen kívűl hagyása. [1] 

Modellemben a gyors következtetésre a heurisztikus szabályok adnak alkalmat. A 

több vonatkozásból (biztonság, minőség, hatóság) alkotott rátekintés azonnali ítélet-

alkotásra ad lehetőséget anélkül, hogy bármilyen mérlegelést kellene végezni. A 

premisszákra vonatkozó konklúziók egymást erősítik, vagy gyengítik. Így a döntés-

hozó alaposabb elemzés nélkül tud ítéletet alkotni. 

 

7.4.2 Alapos előrejelzés 
 

Alapos mérlegelést a döntéshozók csak akkor folytatnak le, ha erre megvan mind a 

motivációjuk, mind a kognitív kapacitásuk.  A környezet pillanatnyi állapota, a befo-

gadó érintettsége meghatározza a motivációját. Ez a döntések kiértékelésénél sokkal 

hosszabb időt vesz igénybe, viszont pontosabb és megalapozottabb ítéletalkotással 

számolhatunk. Amikor az alapos feldolgozást választják, akkor az egyszerű támpont-
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okon túl, a konkrét eset értékelésével kapcsolatos (múltbéli tapasztalatok, hiedelmek, 

érzések) implikációt is figyelembe veszik. [1,18] 

 

A fuzzy logika segítségével lehetősége nyílik az egyes elvárás tartományok további 

felbontására. Azonos vonatkoztatási rendszerben fuzzy halmazokkal értelmezett el-

várás tartományok átfedése lehetővé teszi, hogy a döntéshozó a környezet elemzé-

se, a motivációja és a konkrét esethez a múltból kötődő érzelmi szálakat együttesen 

„másként” értelmezze, és így „más” következtetésre jusson, mint a múltban. Ezek a 

következtetések nem feltétlen egyeznek meg a csak heurisztikus szabályokra épülő 

gyors ítéletalkotások eredményével. Ellenben ez az ítélet magyarázható, míg a gyors 

ítélkezés nem szorul magyarázatra.  

 

8. Saját kutatási eredmények 

8.1 A karbantartási döntéseket befolyásoló környezet feltárása és 
elemzése 

 
Minden szabály csak meghatározott környezeti feltételek mellett tekinthető részben 

vagy egészben igaznak. A kutatott probléma megoldásához elengedhetetlen volt a 

karbantartási terület környezetének megismerése, a hatóerők azonosítása. Ezek nél-

kül nem lenne lehetséges megfogalmazni, hogy a feltárt heurisztikus szabályok és a 

következtető logika működése milyen körülmények között tekinthető igaznak. 

A kérdést kiemelten kezeltem és külön fejezetet szántam rá. Ezzel a környezetre, 

mint vonatkoztatási rendszerre kívántam nyomatékosan rávilágítani. Ha a feltárt sza-

bályok alatt kicserélnénk gondolatban a környezetet, gyakorlatilag a karbantartás 

tervezés-végrehajtás működésképtelenné válna.  

8.2 A karbantartás döntési területeinek particionálása 
 
A környezet kutatása a szervezetre ható jelek összegyűjtésével indult. Minden jelet 

nem lehetett figyelembe venni. Egy kisebb interjú keretében - támaszkodva a szerve-

zetnél eltöltött 5 éves tapasztalatomra – összegyűjtöttem és kérdőívbe feldolgoztam 

a szervezet vezetői szerinti legfontosabb erős és gyenge jeleket, amelyek a döntés-

hozatali folyamatban befolyással vannak a döntések kimenetelére. Ezzel elkészítet-

tem a szervezet környezetének vázlatos modelljét. [M1 melléklet] 



 45 

 

A környezetet a lehető legkülönfélébb szempontokból lehetett volna elemezni. A ku-

tatási anyag számos érdekes tényre és megfigyelésre ad lehetőséget. Én arra a kér-

désre kerestem választ, hogy milyen területekre, és mekkora mértékben hatnak a 

gyenge és erős jelek? Hogyan fejtik ki a hatásukat? Mik a következményei a később 

feltárt heurisztikus szabályokban? 

 

Az erős jelek közül ötvenkettő, a gyenge jeleknél hetvennyolc került felhasználásra. 

A jeleket az alábbiak szerint csoportosítottam: 

  
• Utasítások 

• Döntések 

• Előírások 

• Munkálatok 

• Tervek 

• Szabályok 

• Tudás és ismeret 

• Fejlesztés 

• Szervezeti kultúra 

 
Az egyes csoportba bekerülő jelek számszerűen azonosak voltak. Nehezebb feladat 

volt összerakni a döntési területeket. A területeket a döntéshozók a szervezeten be-

lüli feladataiktól függően, eltérően csoportosították. A konzultációkat követően sem 

tudtam egyértelmű felosztást kialakítani. Az eltéréseket a tervezési és a végrehajtási 

tevékenység súlyának eltérő megítélése okozta. A szervezetek feladatai e két tevé-

kenység köré szerveződtek, ezért a szervezet vezetői a saját tevékenységi körüket 

helyezték a fókuszba. Sokkal dominánsabbnak ítélték meg. Végül kiemeltem azokat 

a szerepeket, amelyeket kölcsönösen is fontosnak tartottak egymás tevékenységei-

ből.  

 

Kompromisszumos megoldás született a felosztásra, az alábbiak szerint: 
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1. Táblázat 
 Döntési főcsoportok 

 

A szervezet döntéshozói 36 döntési területet azonosítottak, amelyet 5 főcsoport fog-

lalt magába. Ezzel kialakult a döntési modell váza. 

A jeleket és a döntési területeket összekapcsoltam egy mátrix segítségével. A mátrix 

sorait a jelek, a mátrix oszlopait a döntési területek képezték. A döntéshozók az 

egyes mátrixpontokban kialakították véleményüket: hogyan befolyásolja a jel a dön-

tésüket. Véleményüket az alábbiak szerint fejezték ki: 

  
� Reflexdöntések 
� Rutindöntések 
� Eredeti döntések 
� Konszenzussal hozott döntések 
� Nem hoznak döntést 

 
Reflex (utasítás) döntésnél forgatókönyvek állnak a döntéshozó rendelkezésére, 

akinek a szakismereteket leszámítva nincs szüksége semmilyen más tudásra. A dön-

tései ezek alapján születnek. [25] 

 

Rutin (szabályok alapján) döntéseknél ismert szabályok alapján választási lehető-

sége van a döntéshozónak.  Ehhez rendelkezésre állhat forgatókönyv, továbbá 

szükséges szakismeret, és olyan rendszerezett iskolai, vagy tapasztalati tudás, hogy 

az ismert szabályok alapján az alternatívák közül választani tudjon. A szabályalapú 

döntések igénylik a legtöbb ismeretet. [25] 

 

Humán 
Főcsoport 

Technológiai  
Főcsoport 

Gazdálkodási  
főcsoport 

Biztonsági  
Főcsoport 

Vezetési  
főcsoport 

Karrier utak Karbantartási technoló-
giák készítése 

Tervezés Munkavégzés Üzemvitel 

Jutalmazás Karbantartási technoló-
giák végrehajtása 

Felhasználás Tisztaság, rend Műszakiak 

Bér Gyártás Beruházás Sugárvédelem Biztonságiak 
Vezetői utánpótlás Innováció Szerződések  Gazdaságiak 
Bérmunka Minőségi kérdések Munkaóra elszá-

molás 
 Humán terület 

Szervezeti kultúra Heti operatív munkák Terven felüli 
igény 

 Törzskar 

Egészségügy Prompt munkák   Vezérigazgató helyet-
tesek 

 Főjavítási munkák   Nemzetközi Atom-
energia Ügynökség 

 Munkaszervezés   Más Atomerőművek 
    Politika 
    Információk 
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Eredeti (ismeretlenek a szabályok) döntésnél a szükséges ismeretek átnyúlnak a 

döntéshozó szakmai és tapasztalati ismeretein. Nem ismertek a döntési szabályok. A 

szakmai ismeretek nem nyújtanak kellő alapot a döntés meghozatalához. Ez esetben 

az intuitív tudás, döntő szerephez jut a döntéshozásnál. Ilyen esetekben nem hasz-

nálhatóak az iskolai és tapasztalati ismeretek.[25] 

  

A konszenzussal hozott döntés a döntéshozók közötti megegyezésre és együttmű-

ködésre utal. Az együttműködés katalizátora a tagok közötti interakció és azt segítő 

kommunikáció, amely mutatja a döntéshozók közös érdekeltségét [3] 

 

Végül nincsenek döntések valahányszor kerülte a döntést.  

 

8.3 Gyenge és erős jelek halmazai  

A kutatás befejezését követően több keresztmetszetben végeztem feldolgozást. A 

főcsoportoknál külön kiértékeltem, hogy a gyenge és erős jelek milyen arányban 

vannak jelen a döntésekben. A három főegység eredményeit összesítettem. Így egy 

reprezentatív igazgatósági mintához jutottam. A 2. táblázat az összesített eredmé-

nyeket tartalmazza. 

2. Táblázat 
A gyenge és erős jelek megoszlása a főcsoportokban 

 
Gyenge és Erős jelek K1 P1 K2 P2 K3 P3 K4 P4 K5 P5 K6 P6 K7 P7 K8 P8 K9 P9 K0 P0 

Humán döntések  7 1 30 4 16 47 1 13 15 46 16 7 12 14 35 37 6 1 5 10 

Technológiai döntések 99 22 22 3 3 14 16 14 6 5 46 24 0 0 31 23 19 17 0 0 
Gazdálkodási dönté-
sek 23 7 43 11 0 5 0 9 0 1 22 10 1 0 2 23 10 0 0 0 

Biztonsági döntések 40 18 4 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 

Vezetési döntések 24 0 25 6 0 6 3 8 0 13 16 2 0 0 0 0 19 0 0 0 

Összesen 193 48 124 24 19 72 20 46 21 65 100 46 13 14 68 87 54 18 5 10 

 

Az oszlopokban szerepelő K betű az erős, a P betű a gyenge jeleket azonosítja. Az 

(1) jelű a reflexdöntéseket, a (2) jelű a rutindöntéseket, a (3) jelű az eredeti döntése-

ket jelöli.  

 

Az első négy csoport (K1…K4 és P1…P4) azokat a döntési típusokat tartalmazza, 

amelyek körül a döntések leginkább sűrűsödtek. A K5 és P5 csoport mutatja azt, 

amikor a döntéshozó nem hoz döntést. Jól látszik, hogy az erős jelek esetén ez ele-
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nyésző (5), de a gyengejelek esetén (46) számottevő a bizonytalanság. A (K6…K0 

és a P6…P0) csoportok az átmeneteket mutatják. A döntéshozók ezekkel a felkínált 

lehetőségekkel is éltek. Ezek a csoportok (K6…K0 és P6…P0) arra mutatnak rá, 

hogy  a döntések nem fehérek-feketék,  hanem árnyaltak. A döntési típusok különbö-

ző arányú keverékéből állnak. 

8.3.1 A gyenge és erős jelek mérési eredményeinek értékelése 
 

A szervezetet érő gyenge és erős információk differenciáltak a döntési területek kö-

zött. Ezt a 6. ábra mutatja. 

Erős és gyenge jelek területenkénti megoszlása
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6. ábra30 

 
A működés biztosítását a technológiai és gazdasági területeken szabályokra és uta-

sításokra építette a szervezet. Forgatókönyvszerű működtetés egyik területen sincs. 

A várakozásom az volt, hogy a területek közül a biztonsági terület lesz az, ahol kvan-

titatív eszközökkel az események vizsgálhatóak lesznek, de a gyenge jelek itt is 

megjelentek. A gyenge információk túlsúlyt képviselnek a humán főcsoportban, és 

                                                
30 A kék színű oszlopok a erős, kemény jellemzőket, míg a piros színűek a gyenge, puha jellemzőket jelentik. Mindegyik területen (oszlo-
ponként) a felhasznált mennyiséget 100%-nak tekintettem, és azon belül vizsgáltam a megoszlásukat 
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komoly a jelenlétük a vezetői döntéseknél. A szabályok szerinti játék és működés tág 

teret biztosít a résztvevőknek. A két főcsoportban közös, hogy emberi szükségletek 

és képességek játsszák a főszerepet. A gyenge információk felhasználása a dönté-

sekben az alábbiakra világít rá: 

 
� a szabályok tág játékteret engednek a szereplőknek, vagy 

� a szabályok nincsenek betartva, vagy 

� a szervezetben a szabályok nem egyértelműek, vagy  

� a szabályok nem fedik le egyformán a működési területeket. 

 
A döntés tétjének magasnak kell lennie, mivel semmi más nem indokolja, hogy a 

meglévő jeleket kiegészítsék. A döntéshozónak össze kell hasonlítania az additív 

információból származó többlethasznot az információszerzés költségével. Ha a több-

lethaszon meghaladja annak költségeit, akkor a gyenge jel felhasználásra kerül. Sőt 

további gyenge jelek kerülhetnek felhasználásra a döntéshozatalban.  

A kölcsönös bizalom csökkenti az információ beszerzésének tranzakciós költségeit a 

szervezetben. Így alacsony a szervezetben felhasznált gyenge információk mennyi-

sége. Jelen esetben ez nem állja meg a helyét. A döntéshozók és környezetük között 

kitapintható egy alacsony szintű bizalom.  

8.4 Gyenge és erős jelek vizsgálata a technológiai főcsoportban 

A jelek megoszlása a döntésekben

Erős jelek 
57%

Gyenge jelek 
43%

 
7. ábra 

 
A technológiai főcsoport döntései képezik a szervezet súlypontját, mivel a forgató-

könyvek és a szabály alapú döntések dominálnak. A jelekkel kapcsolatos várakozá-

som az volt, hogy a pontos és gyors munkavégzés érdekében több jel különíthető el 
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iránytűként a döntéshozatalhoz. Ezeket kiforrottaknak és kipróbáltaknak tételeztem 

fel. A gyenge jelek 43%-os jelenléte nagyon gyorsan eloszlatta ezt az elképzelése-

met. Olyan területek, mint a karbantartási utasítások végrehajtása elméletileg nem, 

vagy csak alig tartalmazhatna gyenge információkat. Ezzel szemben - mint később 

bemutatom - 47% a gyenge jelek aránya. Ezek szerint a döntéseket a végrehajtás 

szintjén sem lehet kizárólag forgatókönyvszerűen meghozni. A gyakorlat - különösen 

a blokkok öregedésével párhuzamosan – igazolta, hogy a felbukkanó véletlenszerű 

hibák egyre gyakrabban tartalmaznak olyan hibaelemeket, nem várt eseményeket, 

amelyek kezelésében nem hagyatkozhatnak kizárólag a karbantartási kezelési utasí-

tásokban leírtakra. A működés érdekében dönteni kell, ott és akkor. Az egy más kér-

dés, hogy a gyakorlatban alkalmazott megoldást mikor és hogyan vezetik majd át az 

írott kezelési utasításokon.  

 

A blokkok öregedésével párhuzamosan emelkedett a véletlenszerűen előforduló hi-

bák száma. Az évről évre kiadott munkautasítások jól mutatják mindezt. A főjavítási 

munkák és a heti operatív, valamint prompt hibák közötti arány gyökeresen megvál-

tozott. A blokkok életének első 10 évében a tervszerű karbantartási munkák voltak 

túlsúlyban. A véletlenszerűen fellépő hibák száma alacsony volt. Ma a munkák 2/3-a 

a véletlenszerű és heti operatív munkák javára írható. Ezek a hibák nagyobb kiszá-

míthatatlanságot okoznak az üzemvitelben és a karbantartásában. A kiszámíthatat-

lanság elsősorban az információk hiánya miatt lép fel. Nem tudjuk milyen berende-

zés, hol és mikor fog meghibásodni. Ennek következtében többször kell rögtönzött 

tervet készíteni és végrehajtani. Több lett az azonnal elvégezendő munka, nőtt a té-

vedés lehetősége. A forgatókönyvek és szabályalapú utasítások csak arra készítik fel 

és adnak útmutatót a szervezet számára, amire azokat kidolgozták.  

A működést ma így biztosítják. A véletlen, a komplex rendszerek kiszámíthatatlansá-

ga arra ösztönzi a döntéshozókat, hogy minden információt beszerezzenek, amely a 

jövőbeli megoldásokhoz hozzásegíti őket. Minderre sokkal kevesebb idő jut, mint 5-

10 évvel ezelőtt. 
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8.5 Döntési típusok megoszlásának értékelése 
 

Döntési típusok megoszlása

Rutin döntés
26%

Reflex döntések
53%

Eredeti döntés
10%

Konszenzusos 
döntés

9%

Nincs döntés
2%

 
 

8. ábra 
 
A döntések típusai közötti megoszlás nem okozott meglepetést. A reflex és rutindön-

tések vezetik a listát. A 10%-nyi eredeti döntés egyik lehetséges magyarázata az 

lehet, hogy kevés tér jut az újszerű gondolatoknak, megoldásoknak. A másik: a szer-

vezet túlságosan katonás, megvannak a szolgálati utak, a döntéshozóknak nincs le-

hetőségük kipróbálni egy-egy szokatlan elképzelést. A szervezet konzervatív beállí-

tottságú.  

 

A gyenge jelek 43%-os jelenléte a döntésekben arról tudósít, hogy a szervezet olajo-

zott működtetéséhez szükséges információk nem állnak rendelkezésre. Lassú az 

utasítások és szabályok valósághoz történő adaptálása. Az olajozott működést nem-

csak a szabályok, forgatókönyvek foghíjai okozhatják, hanem az emberi tényezők is. 

A rendszerben egyre gyakrabban fellépő véletlenszerű hibák kiküszöbölését, a mű-

ködés fenntartása érdekében vagy rugalmasabb szabályokkal, rutindöntésekkel, és a 

döntések alacsonyabb szintre helyezésével, vagy a reflexdöntéseket támogató forga-

tókönyvek gyakoribb karbantartásával oldhatják meg. Jól működő szisztéma kialakí-

tása a kettő együttes alkalmazásától várható.  

Az a rendszer, amely kiszámítható - forgatókönyvek segítségével (reflexdöntésekkel) 

irányítható. Egy ilyen rendszerben szükségszerűen nem jelennek meg gyenge jelek. 

Kiszámíthatatlanul, kaotikusan viselkedő rendszer az ember számára irányíthatatlan, 

a vakszerencse segítheti a döntéshozót egy-egy jó döntéshez. Az ilyen rendszerben 
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a döntéshozó intuíciója számít. Mivel az erős információk kaotikusan változnak sze-

repük le-, míg a gyenge, másodlagos jeleknek a szerepe felértékelődik.  

 

A vizsgált szervezetben a reflexdöntések 53%-kal, a rutindöntések 26%-kal szere-

pelnek. Komplex rendszerként vizsgálva a szervezet öt főcsoportját megállapítható, 

hogy ennek a rendszernek a kézbentartására, olajozott gyors működésére 53%-ban 

használnak forgatókönyveket, és 26%-ban támaszkodnak szabályalapú döntésekre. 

A gyenge, másodlagos információknak 43%-os jelenléte a döntésekben arra figyel-

meztet, hogy a reflex és rutin döntések alapjául szolgáló forgatókönyvek és szabá-

lyok nem teljesen időszerűek, vagy a váratlan események mennyisége nőtt meg és a 

rendszer nincs felkészítve ezek kezelésére. 

Nagyon gyorsan működési problémákhoz vezet, ha a reflexdöntéseknél a másodla-

gos, gyenge információk éreztetik hatásukat a döntéshozásban.  

 

8.6 Jelkosarak a technológiai döntések területén 
 
Elemzésre kiemeltem a rutindöntéseket a technológiai főcsoportból. A jeleket (3) ko-

sárban különítettem el.   

 

I. Konkrét tervek, melyek szabályokon és utasításokon alapulnak 

1. MÍG szervezettől érkező tervezett főjavítási feladatok. 

2. Technológiai költséghelyen szerepelő éves keretösszegek.  

3. Külső partnerekkel kötött szerződések keretösszegei.  

4. Saját munkaerő kapacitása. 

5. Szakemberek rendelkezésére álló, és a technikai eszközök fejlesztésére fordítható keret. 

6. MÍG szervezettől érkező MFT feladat 

7. MÍG szervezettől érkező beruházási feladatok 

8. Főjavítási munkák végrehajtásának tervvel való összevetése. 

9. Karbantartás technológiai utasítások készítése. 

 

II. Olyan tevékenységek, amelyeket egy tartományban kell tartani, szabályok és utasítások alapján 

10. MÍG szervezettől érkező heti operatív feladatok. 

11. Igazgatói értekezleten elhangzott feladatok. 

12. Üzem alatti karbantartási feladatok. 

13. Karbantartás Irányítás kérései, utasításai. 

14. Rendelkezésre álló KTU kidolgozottsága.  

15. Prompt hibák meghatározása sokszor következtetésen alapul, melybe szabályok, tapasztalat és saját elképzelés is 

vegyül. 

16. KMB döntések. 

17. A karbantartási időket az elmúlt évben stabilan tartottuk. 
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18. Műszaki döntési lapok, konkrétan meghatározzák a feladatot.  

19. Karbantartási technológiai utasításokat, gyári szabályokat gyakran egészítjük saját tapasztalatainkkal. 

20. Karbantartási technológiai utasítások kiegészítése saját tapasztalatokkal. 

 

III. Olyan tevékenységek, melyeket szabályok és utasítások szabályoznak, de nem mindig tarthatóak 

apertúrában. 

21. Igazgató karbantartás stratégiai döntései. 

22. A szakmai megoldások kiértékelésében felsőbb szinten is állást foglalnak. 

23. A dolgozók munkamorálja befolyásolható a higiénés motivátorok segítségével. 

 

A jelek közül 5 gyenge, másodlagos jel, és 18 erős, elsődleges jel alakítja a képet. 

Ha a jel minden szervezetnél előfordult, akkor csak egyszer rögzítettem. A (III.) cso-

portból a (21-23) csoport olyan jeleket fog össze, amelyek szabályokat, utasításokat 

hoznak működésbe. A I. csoportban összefogott jeleket zavarja legkevésbé a kör-

nyezet, időben és tartalmilag is jól tartható jellemzők. A szabályok érvényessége 

hosszútávon a legstabilabb. Közülük egy sem gyenge, másodlagos jel.  

 

A II. csoportba tartozó jelek érzékenyebben reagálnak a környezetükből érkező zava-

rokra. Kevesebb az utasítás és több a lazább szabály. A szabályok egy része hosz-

szútávon is megőrzi érvényességét / heti operatív feladatok, KMB döntések /, de egy 

részüknél / pld. operatív feladatok, karbantartás irányítás kérései /  a szabályok csak 

egy határig érvényesek, és változhatnak. Az új szabályokat menet közben alakítja ki 

a szervezet. A kialakított új szabályok nem feltétlen a meglévő szabályok módosított 

és kibővített változatát jelentik. Például, ha az operatív karbantartási munkák száma 

átlép egy határt és a végrehajtás valamilyen erőforrást tekintve / idő, pénz, ember, 

stb. / korlátba ütközik -, akkor nem lehet a megszokott és bevált szabályok alapján 

folytatni az elhárítást. Akkor is hasonló eset áll fenn, ha egy berendezés karbantartá-

sánál eddig nem tapasztalt eseménnyel állnak szembe. A bevált szabályok és utasí-

tások alapján nem lehet a karbantartást folyatatni. Az eset nem okoz bonyodalmat, 

ha már egyszer ilyen előfordult, bár két teljesen egyforma eset előfordulása ritka. 

Könnyebbséget okoz, ha a meglévő és kipróbált szabályok csekély módosítással 

működnek. Ellenben ha nem fordult elő ilyen eset, akkor új szabályokat kell alkotni. 

Jellemzően ennek bemutatására kiemeltem két jelet.  
 

24. Karbantartási technológiai utasításokat, gyári szabályokat gyakran egészítjük saját tapasztalatainkkal. 

25. Karbantartási technológiai utasítások kiegészítése saját tapasztalatokkal. 
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A 24-es és 25-ös jel részben gyenge, részben erős jel. Új szabályokat nemcsak a 

technológiai utasítások készítésénél, hanem annak végrehajtásánál is alkotnak. A 

rutindöntések szabályok alapján születnek, de ezek a szabályok időben változhat-

nak, érvényességük korlátos. Ha nem így születnének a döntések, a rendszer képte-

len lenne megküzdeni a környezeti zajjal és a működőképességét veszélyeztetné.  

Olyan rendszernél, ahol a környezeti interakciók véletlenszerűen, és másképpen is 

befolyásolhatják a rendszer működését, rugalmas szabályok kellenek a működtetés-

hez. A szervezeten belül ez nem egy tudatos építkezés eredménye, hanem az élet 

kényszeríttette ki. A 24, 25 jelből az is látható, hogy csak erős jelek nem elégségesek 

az új szabályok megalkotásához. A gyenge, másodlagos jelek azok, amelyek bizto-

sítják a szabályok rugalmasságát, gondoskodnak arról, hogy adott esetben máskép-

pen is dönthessenek. A tisztán erős jelekből álló szabálygyűjtemény merevvé, rugal-

matlanná tenné a működtetést, és képtelenek lennének a fellépő, nagyon változatos 

problémákkal megküzdeni. Azok az új szabályok, amelyek kiállják az idő próbáját, és 

más eseteknél is használhatóak lesznek, kőbe vésett szabályként épülnek be a KTU-

kba. Más szabályok, alapját képezhetik egy majdani új szabálynak, módosulnak és 

így kerülhetnek felhasználásra. Megint másokat kicentrifugál a gyakorlat. A szabály-

sémák tehát fejlődnek, tökéletesednek. Egyre több és bonyolultabb probléma megol-

dására lesznek felkészítve. A tisztán erős információkra épülő szabályok az ismere-

teknek a fejlődését soha nem tennék lehetővé.  

 

Végül a III. csoportba soroltam azokat a jeleket, amelyek egy szabályrendszerben 

kerülnek feldolgozásra, de ezek a szabályok egyáltalán nem tekinthetőek alapsza-

bályoknak ugyanis ha a környezeti feltételek / hatalom, érdekek, status quo, stb. / 

másként alakulnak, akkor egyik napról a másikra megszűnhetnek. Másnap más sza-

bályok lépnek életbe. A csoportba tartozó szabályséma gyűjtemény fejlődését a stra-

tégia, a vezetők státus quo-ja, és a beosztottak munkahelyi fillingje befolyásolja, 

amelyek íratlan szabályok. Az előbbi kettővel szemben ezeket soha nem deklarálják 

írásban, soha nem lesznek publikusak. Az új szabályok életbe lépését egy más érdek 

vagy hatalom válthatja ki.  

 
26. Igazgató karbantartás stratégiai döntései. 

27. A szakmai megoldások kiértékelésében felsőbb szinten is állást foglalnak. 

28. A dolgozók munkamorálja befolyásolható a higiénés motivátorok segítségével. 
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Az idézett jelek közül csak a 28-as jel gyenge, másodlagos jel a vizsgálat szerint. 

Azonban a 26-os és 27-es jelet is joggal tekintem másodlagosnak. Olyan emberi té-

nyezők befolyásolják a jelek értékét, amelyekre a környezeti zaj szokatlan mértékben 

hat. Az a rendkívüli a III. csoportnál, hogy a szabályok kvázistacionárius szabályok. 

Ezeket a szabályokat erős, primer információk alapján működtetni lehetetlen. Vegyük 

például a 26-os jelet: Igazgató karbantartás stratégiai döntései. Az igazgató stratégiai döntései a 

vállalati célrendszerhez igazodnak. Az egyik cél: a karbantartási kampány 27 nap 

alatt tartása. Ez a cél kapcsolatban áll a vállalat pénzügyi, humán, termelési és biz-

tonsági programjával is. Mindezekre hatással vannak a makrogazdasági paraméte-

rek, melyek egy várható értékkel és szórással rendelkeznek. A szórást a kockázattal 

azonosítottuk. Ez a kockázat transzferálódik a stratégiai döntésekbe is. Mivel egy-

egy stratégiai program mellett elkötelezte magát az igazgató, azon nem változtathat 

nap mint nap. Nem rángathatja a szervezetet, mert akkor az működésképtelen lenne, 

kvázi „szétrázná”. A kockázat mértékét viszont csak a jövő ismeretével tudná kiküsz-

öbölni, ami lehetetlen, mivel a jövőt senki sem ismeri. Így nagyon fontossá válik min-

den olyan jel, amely a jövőre nézve az információ egy darabkáját is hordozza. A jövő-

re vonatkozó jelek azonban homályosak, ellentmondásosak vagyis puhák, gyengék. 

A primer információkat majdnem mindenki ki tudja mérni. Ezekből plusz információt 

kiolvasni nem lehet.  

A III. csoportban tehát döntő jelentőséggel bírnak a gyenge információk. Ebben a 

csoportban szükséges a legnagyobb rugalmasság. Ha szükséges, akkor holnap el-

lentétes irányba is képesnek kell lenni döntéseket hozni. Mi több, azokat ajánlatos 

magyarázni és elfogadtatni. Erős jelekre épülő szabályoknál ez lehetetlen. Sérülne a 

hatalom, az érdek és a status quo.  

 

Arra a következtetésre jutottam a rutindöntések technológiai főcsoporton belüli vizs-

gálatánál, hogy tisztán erős jelekkel működtetett, vegytiszta szabályokon alapuló ru-

tindöntések nincsenek. A rutindöntésen belül is árnyalt a kép. A döntésnek van olyan 

része, ahol a szabályok tiszták, van olyan része, ahol az erős és gyenge információk 

különböző arányban fordulnak elő, és van olyan része, ahol a gyenge jelek dominan-

ciája megkérdőjelezhetetlen. A döntésekhez kapcsolható egy kockázat. A kockázat 

mértéke annál nagyobb, minél több a felhasznált gyenge jel. A I. csoportban a koc-

kázat elenyésző mértékű. A II. csoportban már mérhető értéket képvisel, míg a III. 

csoportban akár komoly mértékű is lehet.  
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A rutindöntés kockázatát tisztán kvantitatíve nem határozhatjuk meg, mivel a döntés 

kockázata háromféle kockázatból tevődik össze. Ezek a kockázatok a döntés meg-

hozásának pillanatától kezdve egyszerre működnek. A valószínűségelmélet nem is-

meri azt, hogy egy esemény háromféle kockázatot hordozzon egy időben.  

 

A döntések részletesebb vizsgálatára a fuzzy logikát használtam. A fuzzy logika lehe-

tővé teszi a döntések közötti árnyalások kezelését, módszereket ad az egyidejűleg 

fennálló különböző kockázatok kezelésére.  

 

8.7 A technológiai területen belüli döntésmegoszlás 
 

 

Gyenge és erős jelek területenkénti megoszlása
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9. ábra31 

 
Az egyik kérdés az erős és gyenge jelek technológiai területek közötti megoszlásánál 

az, hogy a karbantartási technológiák készítésénél és végrehajtásánál miért olyan 

nagymértékű a gyenge jelek nyomása. A készítés szabályok szerinti, a végrehajtás 

forgatókönyvek alapján történik. A két területre hatással levő jelek az alábbiak: 

 
1. Karbantartási technológiai utasítások kiegészítése saját tapasztalatokkal. 
2. Karbantartási technológiai utasításokat, gyári szabályokat gyakran egészítjük saját tapasztalatainkkal. 

                                                
31 A kék színű oszlopok a erős, kemény jellemzőket, míg a piros színűek a gyenge, puha jellemzőket jelentik. Mindegyik területen (oszlo-
ponként) a felhasznált mennyiséget 100%-nak tekintettem, és azon belül vizsgáltam a megoszlásukat.  
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3. Az igazgató döntéseibe beleszövi a társaság karbantartási, stratégiai meglátásait is. 
4. A kompromisszumokat alapvetően a szervezetek vezetőinek magatartása határozza meg. 
5. A megoldások tekintetében csak kis mozgástér jut a beosztottaknak. 
6. A szakmai megoldásokat több körben, és több szinten is megfuttatják. 
7. A szakmai megoldások kiértékelésében felsőbb szinten is állást foglalnak. 
8. A karbantartási időket az elmúlt évben stabilan tartottuk. 
9. A tapasztalatok átadása nem megszokott dolog. Sok információ fiókban van. A tudás hatalom. 
10. Az igazgatóságon nincs karrier út a fiatalok számára kidolgozva. A jövő és a kifutás bizonytalan egy fiatal szakember 

számára. 
11. Az igazgatóságon az elkövetkező időben nagyarányú nyugdíjba vonulásra lehet számítani. 
12. A dolgozók számára gyakorlatilag nincsenek kitörési pontok. 
13. Nem támaszkodunk a hibaelemzők eredmény értékelésére. 
14. A szervezeten belül jellemző az eltitkolás. Az információk elzárása. 
15. A szervezeten belüli kötetlen megbeszélések formális jellegűek. 
16. A tudásmenedzsment technikáit általában nem alkalmazzuk, alkalmazása akadályozna bennünket. 

 

A következő okok voltak azonosíthatóak: 

A karbantartási technológiai utasítások gyári változatát gyakran egészíti ki a beren-

dezés mérnöke saját tapasztalataival. A használhatósága csak később, a végrehaj-

tásnál derül ki. A tapasztalatok visszacsatolása azonban gyakran elmarad. 

A kompromisszumokat szakmai kérdések esetén gyakran a vezetők magatartása 

határozza meg. Konkrét szakmai álláspontok eshetnek áldozatául egy-egy vitának, 

ha presztízskérdésé fajul a megbeszélés. A szakmai szintektől a szakmai vita elsza-

kadhat és vezetői szinten folytatódik, ahol a döntés is születik. A beosztottnak már 

kevés mozgástér jut szakmai álláspontjának érvényesítésére.  

A szakmai ismeretek megosztása, az ismeretek eltitkolása, a szervezeten belül és 

kívül egyaránt megszokott dolog. A tudás minden szervezeti egységnél hatalom, amit 

egyének birtokolnak. Hiányoznak a tudásportálok. 

Nincs egy központi állapot-felügyeleti információs rendszer kiépítve, amelyre ráépül-

hetnének a különböző tudásmenedzsment alkalmazások. 

 

A fenti okok a tudás és ismeret megosztással, a technikai részletekkel, a vezetési és 

döntési mechanizmussal függnek össze. Világosan látható, hogy azok az erős, el-

sődleges információk, amelyek a szabályokat működésbe hozzák, részben vagy 

egészben hiányoznak. A készítésnél és a döntések meghozatalánál így a másodla-

gos, gyenge jelek szerepe felértékelődik. 

 

Az okok között szerepel (3) emberi tényező is, amely rányomja bélyegét az ered-

ményre. Ezek a következők: 

 

1. A szervezeten belül nincs fejlődési lehetőség a fiatal szakemberek számára.  

2. Jellemző az információ eltitkolása, míg a tapasztalatok átadása nem. 
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3. A szervezeten belül a kötetlen, őszinte szakmai megbeszélések formális jelle-

gűek.  

 

A jelekhez kapcsolt és e témában született döntéseket a vezető vagy eredeti döntés-

ként, vagy konszenzussal hozza meg.  

 

A munkatervezés területe igényli a legkevesebb törődést. A jelek eloszlásából látha-

tó, hogy ez a legjobban szabályozott terület, amely lehetőséget kínál a kvantitatív 

módszerek alkalmazására. 

 

Az innovációt szinte kizárólag a gyenge jelek tartják befolyásuk alatt. Ez arra enged 

következtetni, hogy a szervezetnek nincs innovációs terve, ha innoválnak, akkor azt 

alkalomszerűen teszik, és nem tartják fontosnak, hogy azt összekössék a szervezet 

feladataival valamilyen szabályokon keresztül.  

 

A karbantartási munkákat 50-60% között, az erős információk befolyásolják. A vélet-

lenszerűen bekövetkező hibák kockázata magasabb a Paretto optimumnál. Ez az 

eredmény az öregedő blokkoknál, a heti operatív, és a prompt munkák területén el-

fogadható eredmény. A tervszerű főjavítási munkáknál viszont elgondolkodtató.  

 

Okait részben sikerült felderítenem. A főjavítási munkákat előre megtervezik, üteme-

zik. A munkák a tervszerű-megelőző karbantartás csoportjába tartoznak. A munka-

végzéshez szükséges információkat rögzítik a munkautasításon. A karbantartás vég-

rehajtásnak ezt kell teljesíteni. A munkák ütemezése magában hordoz némi bizonyta-

lanságot, amely a munkák csekély részét érinti. Ezek útközben akkor kerülnek vég-

rehajtásra, amikor a feltételek, engedélyek rendelkezésre állnak. Ha a munkák nem 

kerülnek hálótervbe, akkor előre ütemezik őket, és mindaddig görgetik maguk előtt, 

ameddig végrehajtásra nem kerülnek.  

 

Egy másik kockázati tényező a feltételek útközben való megváltozása. Ekkor felfüg-

gesztésre kerül a munka.  

Kedvezőtlenebbül érinti a végrehajtást, ha a karbantartott berendezést szétbontják, 

és olyan nem várt hibával, jelenséggel találkoznak, amivel nem számoltak a munka-

utasítás tervezésénél. A jelenségek diagnosztikai eszközökkel detektálhatóak (álla-
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potfüggő karbantartás), de egy részük rejtve marad. Csak akkor szembesülnek vele, 

amikor a karbantartását megkezdik.  

 

8.8 Szervezeti döntések előrejelzése a fuzzy logikai modell 
alapján 

8.8.1 Hipotézisek 
 

A karbantartási szervezetben születő döntések konkrét esetekre szólnak. Az előfor-

duló esetek nagyon sokszínűek, következésképpen nagyon sok döntési szempontot 

tartalmaznak, nagyon változatos elvárásokkal. A vizsgált esetek megoldásai adott 

szabálykörnyezetben születnek. Így a technológiára vonatkozó környezet kvázi-

stacionáriusnak tekinthető, mivel gyakorlatilag nem változott gyökeresen a vizsgált 2 

éves időszak alatt. A szabályok döntő többsége írott formában állt rendelkezésre fo-

lyamatutasítások, SZMSZ vagy eljárásrendek formájában. A fennmaradó rész íratlan 

volt, a szervezet belső kultúrájában gyökerezett.  

 

Mivel a szervezet a problémamegoldásaiban, időben és térben nem képes elérni és 

feldolgozni a rázúduló információs dömpinget, – ezért várhatólag a döntéseiben sem 

tud az összes döntési szempontra figyelemmel lenni. Első hipotézisemet erre fogal-

maztam meg. 

 

1. hipotézis: A karbantartási szervezet döntéseit néhány (4-5) releváns szempont ha-

tározza meg. A szervezet döntéseinek várható kimenetelét alapvetően 

ezek befolyásolják. 

  

A szervezet működése és szervezeti felépítése matematikai értelemben nagyon bo-

nyolult. Gyakorlatilag a konvencionális analitikai eszközökre támaszkodva nem lehet 

olyan modellt készíteni, amely csak részleteiben is képes lenne a szervezet viselke-

dését modellezni. A rendkívül sokrétű és szerteágazó tevékenység megoldása több 

ezer elemi szabályban fogalmazódik meg. A döntések meghozatalánál lehetetlen 

feladat lenne minden „tüzelő32” szabály hatását figyelembe venni. Időben még az a 

kívánalom sem teljesíthető, hogy legalább a lényeges szempontokra „tüzelő” szabá-

                                                
32 A rendszer modell működése során nem egyetlen szabály aktivizálódik a szabálybázisban, hanem minden olyan szabály, melynek szem-
pontjait az aktuális probléma elvárások kielégítik. Ezt a jelenséget a szakirodalom tüzelésnek hívja, hasonlóan a fegyver elsütéséhez. 
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lyok kompozícióját vegyék figyelembe, mert a szabályok száma ekkor is még mindig 

több százra rúg. A szervezet reakcióképtelen lenne, ha nem lenne képes a konkrét 

problémánál működésbe lépő szabálytengert néhány tömören megfogalmazott sza-

bályba sűríteni.  

A második hipotézisemben azt állítom, hogy a szervezet döntéseinél néhány heurisz-

tikus szabály, - ezeket később uralkodó szabályoknak nevezem - alapozza meg a 

döntés várható kimenetelét.  

2. hipotézis: A karbantartási szervezet a döntéseit néhány heurisztikus szabályra 

alapozza. Mivel a heurisztikák alapvetően a nem túl távoli múltban, 

hasonló problémák megoldására hozott döntések tömörített ökölsza-

bályai, ezért a szervezet ezek alapján következtet a várható kimenetel-

re. A heurisztikák képezik a szervezet hosszú távú memóriáját (HTM).  

 

A szervezet döntéshozói a környezetből érkező információkat több keresztmetszetből 

is feldolgozzák. Az egyes információs szálakból többé-kevésbé jó/rossz információs 

kosarak épülnek, melyeket kapcsolatba hoznak az általuk fontosnak tartott döntési 

szempontokkal. Az információs jelkosarak minden döntéshozónak teljesen egyedi 

módon állnak össze, mivel szűk szakmai szempontjaik és elvárásaik nem egyeznek 

meg. Eltérő mennyiségű és minőségű az információs igényük, a feldolgozó képessé-

gük, az információhoz történő hozzáférésük és annak megítélése is. Ennek következ-

tében teljes és pontos információkkal csak elvétve rendelkeznek. A döntésekhez 

minden esetben a döntési szempontokra megfogalmazott elvárások kielégítő magya-

rázatára van szükség. E nélkül bizonytalanság áll fent, amelyet valamilyen módon (új 

információk beszerzése, a meglévő információk átértékelése, stb.) megszüntetnek.  

A kielégítő magyarázathoz a gyenge jelek segítik hozzá a döntéshozót. A gyenge 

jelek segítségével úgy építheti fel magyarázatát, hogy az számára elfogadható, véd-

hető és indokolható legyen.  

Harmadik hipotézisemben a gyenge jelek döntő jelentőségére fogalmaztam meg állí-

tást. 
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3. hipotézis: A karbantartási szervezet döntéshozói a környezet térbeli és időbeli 

korlátos információ-hozzáférésének következtében nem képesek tisztán 

racionális alapokon döntést hozni. Ezért még tisztán szabályalapú 

technológiai környezetben is döntő befolyással vannak a döntési szem-

pontok elvárásainak megmagyarázásában a gyenge jelek.  

 

A döntéshozók döntési szempontjainak elvárásai eltérő toleranciával33 és érzékeny-

séggel34 rendelkeznek. Az elvárások szakma-specifikus nyelve azonos, értelmezése 

a döntéshozó pszichológiai, kulturális beállítódása, kockázatérzékenysége és a kar-

bantartási szakma eltérő ágai miatt viszont különböző. Ebből egy konkrét megoldás 

kidolgozása esetén félreértések származnak, viták és konfliktusok adódnak. A részt-

vevők mindezt alkukkal, vitákkal, magyarázatokkal, érvekkel igyekeznek feloldani. 

Minden elvárás megfogalmazható finomabb, a szakmai mondanivaló lényegét ponto-

sabban kifejező szimbólumokkal, végső esetben számszerűen, amely a megegyezés 

alapja. Ha az értelmezések között lévő szemantikai távolságok nagyok, akkor a meg-

egyezés lehetősége távol kerül. Ilyenkor a döntéshozóknak karban kell tartaniuk el-

várásaikat, engedniük kell belőle, hogy az ítéleteik között lévő szemantikai távolságot 

csökkentsék a megegyezés érdekében. Negyedik hipotézisemben a döntéshozók 

személyes tulajdonságaival kapcsolatos állítást fogalmaztam meg. 

 

4. hipotézis: A pszichológiai, a szocio-kultúrális és kockázatvállalási beállítódások 

eltérő toleranciákat és érzékenységeket kölcsönöznek a döntéshozók-

nak. A döntések kimenetelében az eltérő személyes tényezők döntő sze-

rephez jutnak, mivel a bizonytalanságot feloldó gyenge jelek kiválasz-

tásánál és értelmezésénél hitüket, meggyőződésüket és várakozásaikat 

személyes jellemvonásaik alakítják.  

 

 

                                                
33 A „tolerancia alapelv” gyakorlati alkalmazása: a konfliktus kezelési képesség. Az alábbi specifikus kompetenciák meglétét feltételezi: 

• képesség a párbeszédre és a kommunikációra,  

• képesség a partnerek álláspontjába való belehelyezkedésre,  

• képesség a konfliktusok demokratikus és konstruktív megoldására,  

• képesség az intoleranciával szemben bátor fellépésre.  
 
34 Az érzékenység esetemben azt jelenti, hogy a tolerancia sávokat összekötő átmeneti állapotok mennyire meredekek. Ha túl gyors az 
átmenet, akkor nagy érzékenységről beszélünk, ha pedig lassú átmenet valósul meg, akkor sokkal érzéktelenebb a rendszer. 
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8.9 A rendszer modell felépítése 
 

A karbantartási szervezet döntéseinek várható kimenetelét prognosztizálni képes 

intelligens ágens modelljének megalkotásánál a következőképpen jártam el: 

 

� Meghatároztam a karbantartási szervezet döntési eseteit leíró nyelvi, lingvisz-

tikai változókat. 

� Meghatároztam néhány tucat döntési esetre alapozva a szervezet lényeges 

döntési szempontjait, azokhoz kapcsolódó elvárásokat, felhasználva a ling-

visztikai változókat. 

� Kísérletileg meghatároztam a döntéshozók lényeges lingvisztikai változókra 

vonatkozó bemeneti és kimeneti tagsági függvényeit, melyek a döntéshozók 

személyes jellemvonásait kifejező tolerancia és érzékenységi függvények.  

� A döntési esetekből, mint tanulópéldákból megszerkesztettem a szervezet 

strukturális felépítését leíró esetalapú döntési fát, amely egy heurisztikus sza-

bálygyűjtemény. A döntési fa, a szervezeti tudás tömör ábrázolása.  

� A döntési fa első szintre történő visszametszésével, redukcióval kiemeltem a 

lényeges döntési szempontokat, és a szabályokat egy bemenetűre redukál-

tam. Ez a szabályokban megjelenő „zajt” drasztikusan, a szabály pontosságát 

némileg csökkentette. 

� Kialakítottam a szabályok „tüzelésekor” képződő végeredmények, a várható 

döntési kimenetek eredményeinek kompozícióját kiértékelő szavazó és követ-

keztető logikát.  

� Végül megszerkesztettem a következtető logika által előállított várható kime-

neti döntésfüggvény alapos és felszínes kiértékelését. 

 

A rendszer modellbe a kutatási eredményeken túl kialakítottam olyan visszacsatoló 

ágakat is, melyek segítségével az ágens tanulni képes, adaptívvá válik. 

 

Ennek az ágensnek szüksége van a tanulási időszakban egy jóindulatú tanítóra, aki 

megmondja, hogy milyen a konkrét tréningdöntésnek a kimenete. Az ágens össze-

hasonlítja a saját döntésével, és az így képződő hibajelet egy neurális háló segítsé-
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gével képes megtanulni, ezáltal a szervezet várható döntéseit leképezni. Ha a dönté-

sek várható kimenete egy megadott hibaszázalékon belül van – befejeződik a taní-

tás, és a tanító lekapcsolódik a rendszerről.  

 

Ebben az időszakban kerül sor a döntési esetek tételes rögzítésére is az ágens 

esetbázisában. Tanítás közben a feljegyzett tréningestekből, bizonyos időközönként 

döntési fát építünk. A döntési fa megépítését megelőzi a lényeges döntési szem-

pontok meghatározása. A döntési fa a megállapított relevanciákra épül. A relevanciák 

változhatnak, amelyek más szabályhalmazt szólítanak meg, és esetleg a régieket 

letiltják (felejtés állapota).  

 

A megállapított relevanciákra a rendszer egy neurális hálózat segítségével megta-

nulhatja a tagsági függvényeket. A hibajelet figyelő neurális háló pedig képes ezeket 

a tagsági függvényeket módosítani (karbantartja a szervezet elvárásait).  

 

Egy harmadik neurális háló a környezeti jelekre, rejtett rétegei a jelkosarakra illetve a 

relevanciákra hatnak, melyek szintén módosíthatják a tagsági függvények alakját. Ez 

teljesen összhangban áll az emberi viselkedéssel, mivel egy agresszív környezetben 

az ember előbb-utóbb megtanulja, hogy változtatni kell az elvárásain.  
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Következtető logika
Kategorizálás
(Fuzzyfikáció)

Finom felbontás
(Defuzzyfikáló)

Szabálybázis
(Lágy döntési fa)

Relevancia vizsgálat

Előfeldolgozás

Tréning(döntési esetek)

Kritikus

Szervezet releváns döntési szempontok
igazságfüggvényei

g(x)

Környezet (X)

Hibajel (k(x)-g(x))

Finom előrejelzés
Felszínes előrejelzés

Hibajel (k(x)-g(x))

F(x)

Relevancia(x)

Relevancia(X)

k(x)

Döntés(X)

Döntés(X)Off-line
Konkrét döntsési eset

Konkrét döntés minősítése

-

 

10. ábra   Az intelligens ágens működési egységeit és kapcsolatait bemutató séma



 65 

8.10 Lényegkiemelés, hasznosság, megalapozottság 

 
A 30 döntési tréningesetből 27 döntési szempontot használt a 4 döntéshozó a prob-

lémák megoldásainak megfogalmazására. Ezek közül nem bizonyult mindegyik lé-

nyegesnek. A lényeges döntési szempontoknak legalább kettő kritériumot kell teljesí-

teniük. Egyfelől megalapozottnak kell lenniük, ami azt jelenti, hogy a példahalmazban 

elég gyakoriak. Másfelől „elég hasznosnak” kell mutatkozniuk ahhoz, hogy döntése-

inkben szerephez jussanak. Az ember agya automatikusan szelektál a fentiek szerint 

anélkül, hogy tudatában lennénk ennek a folyamatnak, mivel az agy számára a ta-

pasztalati tudás az elsődleges. 

A gépi döntésnek e két szempont képezi az alapját. Az első feltétel kielégítése egy 

gyakorisági számítás alapján történik. Ezzel a döntési szempontok, attribútumok kö-

zött automatikusan kialakult egy prioritási sorrend.  Az összes „megalapozatlan” att-

ribútum a lista vége felé helyezkedik el. A döntéshozókkal úgy határoztunk, hogy a 

legalább 3/1=g  sűrűségű attribútumokat megalapozottnak tekintjük.  A listában 4 

attribútum maradt. Ezek a Biztonság, az Idő, a Hatóság és a Minőség szempontok. 

Mindegyik elérte a megalapozottsági küszöböt; hasznosságuk eldöntésére az attribú-

tumok információnyereség-rátáját használtam. A 6.3.4 fejezetben ismertetett számí-

tásokat elvégezve a Biztonság, az Idő, a Hatóság és  Minőség sorrend adódott.  

 

8.10.1 A lényegi szempontok kiszűrése attribútum-
relevanciaelemzéssel 

 

A döntési esetek a rangsorolt attribútumok segítségével döntési fába szervezhetőek. 

A döntési fának arra a kérdésre kell minden esetben válaszolnia, amikor új esettel 

találkozik, hogy mi a helyes besorolása a szóban forgó esetnek.  

 

A lehetséges válaszok valószínűségeinek becslését a tanulóhalmazban levő példák 

kimenetei alapján a következőképp végeztem: 

 
⊂)(XtésVezetöiDön ( )KitünöJóKielégítőóElfogadhatatlanElfogadhat ,,,,   

ahol X a döntési esemény. 
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A 6.3.4 fejezetben ismertetett gondolatmenetet követve a tanítóhalmaz információ 
tartalma: 
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Ez az információs érték azt jelenti, hogy ennyi információra van átlagosan szükség 

ahhoz, hogy az esetet a fa besorolja a tanuló halmazban. 

 

Alkalmazva a fenti elveket: a Biztonság attribútum két szempont szerint sorolja be a 

teszthalmazt (elfogadhatatlan, elfogadható). Ha megvizsgáljuk ezt az attribútumot, 

akkor azt találjuk, hogy 30 esetből 11 esetben fordul elő, és az alábbi módon osztja 

fel a 30-as esethalmazt: 

 

3. táblázat 
A Biztonság attribútum minősítő jellemzőire adott döntési válaszok 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A besorolás elvégzéséhez szükséges járulékos információ tartalma: 
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Ha most véletlenszerűen veszünk egy következő esetet, akkor ebben az új esetben a 

Biztonság attribútum előfordulási valószínűsége 
30
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A döntés ki-
menete 

Biztonság attribútum-értékei 

 elfogadhatatlan elfogadha-
tó 

Összesen 

Elfogadhatatlan 0 0 0 
Elfogadható 0 0 0 
Kielégítő 0 4 4 
Jó 0 5 5 
Kitűnő 0 2 2 
 0 11 11 
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információra lesz még szükségünk az eset besorolásához az attribútum tesztje után.  
 
Az attribútum tesztjének információnyeresége az eredeti információigény (a tanuló-

halmazban előforduló lehetséges válaszok valószínűségeiből számított információ-

igény) és a teszt utáni új információigény különbségeként definiálható: 

 
( ) bitBiztonságInfoBiztonságNyereség 8122,055,03622,1)( −=+−==  

 
Az eredmény azt mutatja, hogy a Biztonság szempont rendezettebb mintahalmazt 

hoz létre. A halmaz rendezetlensége -0,8122 bitre csökken.  

 
A 6.3.5-ben utaltam az információnyereség torzító hatására, amennyiben az attribú-

tum megalapozottsága alacsony. A nyereségarány kritérium bevezetése feloldja ezt 

a mérési hibát, mivel a nyereség és az attribútum által adott információ hányadosát 

használja szelekciónak.  

 

Alkalmazva a Biztonság attribútumra: 
 

67,0
8145,0

5481,0

)(

)(
)( =

−

−
==

BiztonságGain

BiztonságInfo
BiztonságGainR  

A számításokat elvégezve az első tíz, sűrűségük alapján sorba rakott attribútumra, 

az eredmények az alábbiak szerint alakultak (4.táblázat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 68 

 
4. Táblázat 

Döntési szempontok gyakorisága, informativitása Info(x), és információnyeresége GainR(x) 
 

 
A biztonsági attribútumot leszámítva vita tárgya lehet, hogy melyik döntési változót 

használjuk becsléseinkhez. Ha például küszöbvezérlésnek (egy olyan szakértő által 

adott mérték, amely megszabja, hogy a döntési változó bekerüljön a fontos tényezők 

kosarába, avagy sem) az információnyereség-arányt [Gain(x)] választjuk, akkor az 

időtényező dominánssá válik, és a döntési fát ebből a nézetből kezdjük el építeni. 

Informativitása viszont gyengébb a biztonsági paraméternél, ami nem véletlen, mivel 

a biztonsági szempontnak kettő, az időnek pedig négy minősítő kimenete van. Ebből 

kifolyólag az eseteket sokkal jobban felaprózza, de nem annyira, hogy értéktelenné 

váljon (2. legjobb paraméter).  

Információnyereség szempontjából a minőségi paraméter az első (4. táblázat). Bár 

informativitása rosszabb a másik kettőnél, és persze a sűrűsége is ritkább azoknak 

az eseteknek, ahol a minőségi paraméter előfordul. Vagyis attól függően, hogy mit 

választok küszöbvezérlésnek (nyereségarány, nyereség, sűrűség), lesz egyik vagy 

éppen másik döntési változó fontosabb vagy kevésbé fontos.  

                                                
35 A minta nagysága 30 döntési eset. A sűrűség alatt a statisztikában szokásos értelmezést értettem. Vagyis a  szóbanforgó attribútum előfor-
dulása a teljes mintaszámban. 
36 A Biztonság attribútum az atomerőműben, a karbantartási technológiákra előírt biztonsági szabályok betartását jelenti. 
37 A karbantartási feladatok végrehajtási ideje. 
38 A hatóság attribútum a nukleáris hatósági szabályok betartását jelenti. 
39 A karbantartási tervezési és végrehajtási munkák minőségi elvárásai. 
40 A karbantartási feladatok költségei. 
41 A karbantartási feladatok végrehajtásának ellenőrzése. 
42 A karbantartást üzemelő rendszeren kell elvégezni. 
43 Sugárvédelmi előírások betartása. 
44 Karbantartási feladat során alkalmazott javítási technológia. 
45 A karbantartandó rendszer hibájának analízise.  
46 A karbantartás feladatainak hálószervezése. 

 Döntési szempontok Jó Kielégítő Kitűnő Info(x) Nyereség(x) GainR(x) Sűrűség35 
Biztonság36 5 4 2 -0,5481 -0,8122000 67% 11/30 
Idő37 4 5 3 -0,4754 -0,8628000 55% 12/30 
Hatóság38 6 3 1 -0,4318 -0,9064000 48% 10/30 
Minőség39 6 3 2 -0,413 -0,9252 45% 11/30 
Pénz40 1 3 3 -0,2918 -1,0464300 28% 7/30 
Ellenőrzés41 8 2 0 -0,2163 -1,1220000 19% 10/30 
Technológiai műkö-
dés42 1 2 2 -0,1333 -1,2049000 11% 5/30 
Sugárvédelem43 3 1 1 -0,0918 -1,2464000 7% 5/30 
Javítási technológia44 2 0 1 -0,0667 -1,2716000 5% 3/30 
Hibaanalizálás45 1 1 1 -0,1585 -1,1797 13% 3/30 
Munkaszervezés46 3 0 0 0 0 0% 3/30 
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Mivel a vizsgálatok során úgy teszek, mintha a világon semmi tapasztalatom nem 

lenne a területen, csupán a mintákból szeretném megtanulni a szervezet döntéseire 

nyomást gyakoroló releváns szempontokat, – ezért most nekem kell eldönteni (kon-

zultáltam a szakértővel, döntéshozóval), hogy melyiket vegyem elsőnek.  

 

A nyereségarány [GainR(x)] alapján raktam sorba a szempontokat. Ennek oka pedig 

az volt, hogy a gyenge sűrűségű mintánál hiába emelkedik meg az Info(x) függvény 

értéke, a besorolásánál mégis rossz tippet ad, mert 2-3 mérésre semmit sem lehet 

alapozni. Lényeges, hogy mekkora sűrűségű minta adja a nyereséget. Ez az érv elég 

logikusnak látszott a besorolásnál. (Már itt észrevehető, hogy csak szuboptimális 

megoldásokat tudunk előállítani.)  

 

Ez esetben az első négy paraméter elegendő ahhoz, hogy egy intelligenciával igen, 

de semmilyen ismerettel nem rendelkező ágens (érzékelni és cselekedni tudó intelli-

gens döntéshozó) ebből a mintából gyakorlati vonatkozású tapasztalatokat vonjon le 

a rendszer döntéshozására. Történetesen a Biztonság, az Idő, a Hatóság és a Minő-

ség paraméterekre definiált elvárások alapján képes megjósolni a döntés várható 

kimenetelét. A döntésekre nézve három osztály szerepel a mintában (Elfogadható, 

Jó, Kiváló). 

Logikailag megfogalmazva az alábbi összefüggés együttest állítja fel magában az 

ágens: 

 

),,(_)()()()( KivaloJooElfogadhatclassDecisionxHatosagxMinosegxIdoxBiztonsagx ⇒∴∀ UUU

ahol  

X    egy problémaeset 

x∀  minden esetre igaz, hogy … 

 

A következőképpen kell olvasni:  

Minden Esetre igaz, hogy Ha biztonság vagy idő vagy hatóság vagy minőség szerint 

minősítve az adott problémaeset, akkor a döntés várható kimenetele: Elfogadható, 

vagy Jó, vagy Kitűnő. 

Ez így nagyon általános eredmény, de egy lépéssel közelebb vitt a megoldáshoz. A 

következő lépésben összehangoltam a bemeneteket és a kimeneteket. Amikor elfo-

gadható volt az összkép (ezt teszi a számítógép is, mint tudás nélküli ágens, csak 
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küszöbszámok alapján), akkor kész volt a heurisztikus szabályalkotás. Azzal, hogy 

az egyes bemeneti variációkhoz kerestem a leghihetőbb kimenetet, azt is elismerem, 

hogy nincs legjobb, és nincs pontos, csak közelítő szabály.  
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8.11  A szerkezeti tudás ábrázolása 

8.11.1 A karbantartási szervezet ismereteinek ábrázolása esetalapú dön-
tési fákkal 

 
Az ismeretek megjelenítése többféleképen történhet, attól függően, hogy a lényegi 

ismereteket reprezentáló szinonimákat hogyan kapcsoljuk össze. A 4. mellékletben 

szereplő lényegi döntési szempontok közötti nyereségarány-különbség egyértelmű 

irányt szab a mintahalmaz elemeinek csoportosítására, viszont az informativításuk és 

eltérő sűrűségük alapján „más” felbontási lehetőségek is szóba jöhetnének. Elkép-

zelhető, hogy egy nagyobb mintahalmaznál egyértelműben alakul a fa gráf. Az 

eredményeim alapján több döntési fával kísérleteztem és ezek közül egyet választot-

tam ki a heurisztikus szabályok levezetésére. Más fa gráfok esetén a szabályok egy 

kicsit másképp alakultak volna (lényegében ue. az eredményt szolgáltatták volna). 

Az alábbiakban a szóba jöhető tudás ábrázolásának lehetséges variációit mutatom 

be. 

8.11.1.1 Biztonsági szempont alapján történő csoportosítás 
 

A szempont nagyjából két részre vágja a mintahalmazt, és azon belül értékelhető 

csoportosítást, ren-

dezést ad. A felap-

rózódás jelensége 

nem fedezhető fel. 

Amikor szerepe lé-

nyeges a döntésho-

zatalban a 

Jó/Kielégítő dönté-

seket preferálja.  

 

 

 

 

 

 

Elfogadható

Jó Kiel Kit.

[ 4/11 ]

Biztonság
N = 30

[ 11/30 ]

Elfogadhatatlan Lényegtelen (*)

[ 19/30 ]

Jó Kiel Kit.

[ 12/19 ] [ 4/19 ] [ 2/19 ][ 5/11 ] [ 2/12 ]

11. ábra Biztonsági szabály gráf 
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8.11.1.2 Hatóság szempont alapján történő csoportosítás 
 

A hatóság alapvetően 

ugyanazt a jól szerve-

zett és határozott struk-

túrát nyújtja, mint a Biz-

tonság. Kiemeli az is-

mereteket. A felapró-

zódás jelensége itt sem 

jelenik meg. Amikor a 

szerepe lényeges, ak-

kor inkább a Jó döntések mellett preferál. Ezt az ábrán a kivastagított vonalszakasz 

is jelzi. 

 

8.11.1.3 Végrehajtási idő szempont alapján történő csoportosítás 
 

A végrehajtási idő szerinti isme-

retrendezés gyökeresen eltér 

az előző két struktúrától. Ráné-

zésre is sokkal kuszább, és 

rendezetlenebb elrendezést 

mutat. Sokkal több utat kell be-

járni egy ismeret megszerzése 

érdekében. Jól látható módon 

felaprózza az ismereteket, ami-

nek következtében sokkal több 

esetre van szükség ahhoz, 

hogy valamiről meglapozottan 

tudjunk nyilatkozni. Amikor sze-

repe lényegessé válik, akkor ez 

a tudásfelosztás nem ad rele-

váns szabályt a kezünkbe a 

Elfogad

Jó

[ 6/10 ]

Hatóság
N = 30

Lényegtelen (*)

[ 10/30 ] [ 20/30 ]

Kiel Kit.

[ 1/10 ]
[ 3/10 ]

Jó Kiel. Kit.

[ 12/20 ] [ 3/20 ]
[ 5/20 ]

Visszautasít

Bőséges

Jó KielKit.

Végrehatási idő
N = 30

Elfogadhatatlan Kevés

Kielégítő

[ 1/2 ] [ 1/2 ] [ 1/1 ]

Jó Kiel

[ 1/3 ] [ 2/3 ]

Jó Kiel Kit.

[ 2/6 ][ 2/6 ] [ 2/6 ]

Nem lényeges

Jó Kiel Kit.

[ 14/18 ] [ 3/18 ] [ 1/18 ]

[ 2/30 ] [ 1/30 ] [ 3/30 ]

[ 6/30 ] [ 18/30 ]

 
12. ábra Hatósági szabályok alkalmazásának szabály gráfja 

 
13. ábra Végrehajtási idő szabály gráfja 
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szerteágazó, alacsony megalapozottsági küszöb-ráták miatt. Egyedül a kivastagított 

szakaszon számolhatunk egy erős szabállyal, de ez esetben az idő szerepe nem 

lényeges.  

 

8.11.1.4 Minőség szempont alapján történő csoportosítás 
 

A minőség szempont rendezettsége 

az előző szempontok közé helyezhető. 

Kiemel egy lényeges szabályt, amit a 

kivastagított rész jelöl a Jó döntés 

ágon. Nem aprózza fel a mintát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.11.2 A biztonsági attribútumhoz kötődő szabályok 
 
 

5. táblázat 
A biztonság –döntés attribútum érték párok közötti szabály térkép 

 
Biztonság Jó Kielégítő Kitűnő 

*47 -0,3746 -0,4732 -0,3418 

Elfogadható -0,5170 -0,5307 -0,4471 

 
 
A minta értékelése jól mutatja, hogy a biztonság döntési változó önmagában még 

nem elegendő a becslésre. Csak annyi olvasható ki, hogy amennyiben elfogadható a 

biztonság, akkor a kielégítő és jó döntések nagyobb súllyal fordulnak elő, mint a ki-

elégítő döntések. Az intelligens ágens nem tud állást foglalni, ha csak ezt az inputot 

                                                
47 A * attribútum a lényegtelen feltétel megadást jelöli. Azt jelenti, hogy a döntésnél nem kellett nyilatkozni a releváns attribútum értékéről, 
mert nem volt érdekes.   

Minőség
N = 30

Jó

Kielégítő Elfogadható

Kiel.

Jó K iel. K it.

Jó K iel.

[ 8/30 ]

[ 2/30 ]

[ 1/1 ]

[ 1/30  ]

[ 2/8 ][ 5/8 ] [ 1/8 ]

[ 1/2 ] [ 1/2 ]

Lényegtelen (*)

Jó Kiel. K it.

[ 12/19 ] [ 5/19 ] [ 2/19 ]

[ 19/30

 
14. ábra Minőség munka szabály gráfja 
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kapja meg, mivel a spektrum egyenletesnek tekinthető. A 5. táblázat mutatja, hogy a 

döntések kimeneteléről sokkal megbízhatóbban tudunk nyilatkozni, ha a biztonság 

szempont lényegtelen (*). Az informativitás és a sűrűség (megalapozottság) is itt a 

legnagyobb.  

A világosabb kék árnyalatok azt jelzik, hogy a megalapozottság kisebb és ezzel 

együtt az informativitás is csökken. További döntési változók szükségesek a döntés 

kimenetelének becsléséhez.   

Az Idő és a Hatóság is szóba jöhet. Ezek a paraméterek is hozzáadnak 

informativításuk révén valamennyit a döntés kimenetelének megítéléséhez, mint azt 

alább bemutatom.  

 
Az M4A melléklet tartalmazza a biztonsági attribútumra vonatkozó számításokat.  
 

8.11.3 A végrehajtási időhöz kötődő szabályok 

 
6. Táblázat 

A minőség –döntés attribútum érték párok közötti szabály térkép 

 
Idő Jó Kielégítő Kitűnő 

* -0,282 -0,4308 -0,2316 

Bőséges -0,5 0 -0,5 

Elfogadható 0 0 0 

Kevés -0,5283 -0,39 0 

Kielégítő -0,5283 -0,5283 -0,5283 

      
 
Az Idő esetében vegyes a kép. Jól mutatja, hogy Ha kevés az Idő, akkor a 

döntés csak kielégítő. Ez a tapasztalattal összhangban van. Igaz csak 3 eset 

fordult elő, amikor kevés idővel számolhattak. További esetgyűjtésre lenne 

szükség a szabály megerősítésére. Hasonló meglapozottsággal rendelkezik a 

(*), amikor nincs jelentősége az időfaktornak. Nagyjából ez is megfelel a 

szemléletünknek, mivel ha nem számít az idő, akkor a döntések jók.   

Az idő változó esetében a Kielégítő és az Elfogadható változók összevonható-

ak.  

 

Kielégítő idő esetén a döntések várható kimenetele a jó és a kitűnő között van. 

Ez szintén egyezik a tapasztalattal. A kiegyenlített spektrum miatt ez a szabály 
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is további megerősítésre szorul. A világoskék szín a szabálytérképen mutatja 

az egyes területeken kialakuló gyenge szabályokat, amelyek további esetek 

megtanulásával erősödhetnek/gyengülhetnek.  

 
Az M4A melléklet tartalmazza a végrehatási idő attribútumra vonatkozó számí-
tásokat. 
 

8.11.4 A hatósági jellemzőhöz kötődő szabályok 
 

7. Táblázat 
A hatóság –döntés attribútum érték párok közötti szabály térkép 

 
Hatóság Jó Kielégítő Kitűnő 

* -0,4422 -0,5 -0,4105 

Elfogad -0,4422 -0,5211 -0,3321 

Visszautasít 00 0 0 

 
 
A hatóság döntési változó három halmazra bontja fel a tanuló halmazt. Amikor a dön-

tési változó elfogadóként definiálódik, akkor szignifikánsan elkülönül a Jó és Kielégítő 

döntés. A Kitűnő döntés nem értékelhető, mivel a sűrűség alacsony. További esetek 

megtanulása segíti az értékelést. Kiemelendő a (*), amikor nem számít a hatósági 

paraméter. Ez esetben is hasonlóan az előzőekhez – Jó döntések prognosztizálha-

tóak (g=6/10).  

Ha a Hatóság elfogad, akkor a Döntés kimenete gyakran jó, ritkán kielégítő. Ez a 

domináns szabály. Elemezhető - ha van több eset is-, hogy mitől lesznek a döntések 

kitűnőek, de sok értelme nincs, mert a kitűnő döntések nem hatóság-specifikusak. 

Gyenge a függőségük. 

 

Az M4A melléklet tartalmazza a Hatóság attribútumra vonatkozó számításokat 
 

8.11.5 A minőségi jellemzőhöz kötődő szabályok 
 

8. táblázat  
A minőség –döntés attribútum érték párok közötti szabály térkép 

 
Minőség Jó Kielégítő Kitűnő 

* -0,4187 -0,5068 -0,34 

Elfogadható 0 0 0 

Jó -0,4237 -0,5 -0,375 

Kielégítő -0,5 -0,5 0 
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A 6. táblázat tömören összefoglalja a gyenge/erős minőségi szabályokat. A sötétkék 

szín azt mutatja, hogy a minőség-döntés érték párok között itt mutatható ki a legszo-

rosabb ok-okozati összefüggés. A táblázatban szereplő értékek a minőség attribútum 

informativitás értékei.  

A szabály megfogalmazva: Ha a Minőség jó, akkor a Döntés gyakran jó, és előfordul, 

hogy kitűnő. Ezt a szabályt egy olyan szabálynak tekinthetjük, melyben egy szignifi-

káns eltérés fedezhető fel (15% entrópia csökkenés) a szabály hasznosságát meg-

erősítve. A megalapozottsága eléri a küszöbszintet (g=1/3). A kitűnő döntések ez 

esetben is félrevezetők, mivel egy magas informativitás mellet 1-1 esettel próbálják 

alátámasztani létjogosultságukat.  

Ha a Minőség = Kielégítő, akkor a Döntés inkább Kielégítő lesz. Ez utóbbival az egy-

szeri előfordulás miatt még nem számolhatunk komolyan. A szemléletünkkel teljesen 

összhangban áll, hogyha valaminek a minősége éppen hogy csak megfelel, akkor az 

eredmény sem különbözik nagyon tőle. Az események ritka előfordulása azonban 

ezt még nem emeli fel a szabály rangjára. 

 

Az M4A melléklet tartalmazza a Minőség attribútumra vonatkozó részletes 

informativitás, nyereségszámításokat 

 
 

8.11.6 Alapvető jellemzők közötti keresztkapcsolatok 
 

9. táblázat:  
Lényeges döntési változók közötti kapcsolatok gyakorisága 

 

Attribútumok 

D
ö

n
tések 

Id
ő

 

B
izto

n
ság

 

Idő 13/30 1/30 0 

Biztonság 12/30 6/30 1/30 

Minőség 11/30 4/30 2/30 

Ellenőrzés 10/30 3/30 2/30 

Hatóság 9/30 3/30 4/30 

Pénz 7/30 5/30 3/30 

 
Látható a keresztfüggőségi táblából, hogy a pénz és az idő között van egy erősnek 

mondható kapcsolat (hét esetből ötször közösen fordulnak elő). Ez arra a következ-
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tetésre vezetett, hogy a pénz szerepe az idő segítségével leírható az erős függőség 

miatt.  

),( ErosIdőfPenz = , ami annyit jelent, hogy a Pénz döntési változó függvénye erősen 

másolja az Idő attribútum-függvény viselkedését. Ezért is zártam ki első körben a 

pénz meghatározó szerepét. Ez fordítva is igaz: a pénzel közel inverz függvénye az 

időnek. Kölcsönösen helyettesítik egymást a végeredmény leírásában, annak ellené-

re, hogy a pénznek valamivel kisebb az informativitása.  

 

További függőségi kapcsolatok is felfedezhetőek az idő és a minőség, az idő és a 

biztonság, továbbá a biztonság és a hatóság döntési változók között, de ezek a füg-

gőségek gyengék.  

Ha megvizsgáljuk, akkor a biztonság és hatóság között illik egy függőségnek lennie, 

mivel az összes hatósági engedély-köteles munka igényel biztonsági szempontot is. 

Így ez a változó további minták begyűjtése után akár erősödhet is. Pont az lett volna 

furcsa, ha mindez nem derül ki.  

További következtetésre ad lehetőséget az időfaktor. A szerepét kiemelten kezeltem, 

mivel funkcionális függőségi viszony áll fent a minőség–idő és biztonság–idő vonat-

kozásában. Ez a döntési fából nem derül ki, és intelligens ágensünk is csak a ke-

reszttáblából fedezheti fel ezt a függőséget. Nekünk kell megmondani neki, hogy ez 

egy funkcionális függőség.  

Racionálisan arra a következtetésre juthatunk, -ha elegendő idő áll a rendelkezé-

sünkre-, a minőség is javulni fog. A biztonsági elvárások kielégítése, szintén igényli 

valamilyen mértékben az idő szerepét.  

 

Lehet, hogy a döntési fa építését az időfaktorral kellett volna kezdenem?  

Tény, hogy az információnyeresége nagyobb az Idő döntési változónak, mint a Biz-

tonsági szempontnak. A sűrűsége miatt valamivel rosszabb a nyereségaránya (az 

esetekre vetített fajlagos nyereség). Elképzelhető, hogy további esetek felvétele és 

az elemzések újra elvégzése erre a következtetésre vezetne.  

 

Elemzéseim arra sarkaltak, hogy az időfaktor szerint bontsam szét az esethalmazt. 

(Tapasztalatom okán teszem, mert tudom, hogy a karbantartási idők leszorítása, il-

letve az időnormák tartása mindig is fontos volt.) Az intelligens ágens viszont ezt 
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nem tudja. Neki nincs ilyen tapasztalata. Csupán annyit érez, hogy a biztonság és az 

Idő döntési változó preferenciája nagyon közel van egymáshoz.  

Ha tehát definiálunk egy kifizetési függvényt (egy olyan összesítő függvényt, amely-

be összegződik a sűrűség, az információnyereség, a nyereségarány) minden egyes 

döntési változóra, akkor a )()( BiztonsagPayOfIdoPayOf ⇔  majdnem felcserélhető 

számára. Pontosan így vagyunk vele mi is, csak a hosszú távú memóriánkban sokkal 

több tapasztalat van (több esetmintánk van, mint az ágensnek), ezért esetleg mi 

meglépnénk, amit az ágens még nem. További esetek feldolgozása nyomán azon-

ban ezt az ágens is meglépi. A döntése teljesen másolja az emberi „gondolkodunk–

cselekszünk” sort. Minél többször tapasztalunk valamit törvényszerűen, annál na-

gyobb meggyőződéssel állítjuk a bekövetkezését. Az ágens mindezt egy kifizetés-

függvényen keresztül érzékeli, és ez alapján dönti el a várakozását.  

 

Problémát jelent, hogy az emberi attitűdök, a kockázatvállalási hajlam, a szocio-

kultúrális együtthatók hatása a kifizetési függvényben nem jelenik meg. Az ágens 

tehát egy objektív, csak a tényekre szorítkozó döntéshozó. Ennek következtében azt 

gondolhatnánk, hogy hibás várakozásokat (előrejelzéseket) készít. Ez azonban nem 

igaz, mert az ágens intelligens módon nem szabályokat tanul meg (például: SZMSZ, 

Folyamatutasítások), hanem a konkrét eseteket jegyzi föl. Továbbá képes fogalmi 

hierarchiába rendezni a szakmai terminológiát, és ezekből kiválogatni a releváns 

döntési változókat. Végül mindezekből heurisztikus szabályokat alkot, amelyekből 

következtet a jövőre. 

8.11.7 A szervezet döntéseinek megítélésében kulcsszerepet játszó 
heurisztikus szabályok 

 
Erősnek minősített, uralkodó szabályok 
 

• Ha a Minőség jó, akkor a Döntés gyakran jó 
• Ha a Hatóság elfogadó, akkor a Döntés gyakran jó 
• Ha az Idő kielégítő vagy bőséges, akkor a Döntés gyakran jó  

 
Gyengének minősített szabályok 
 

• Ha a Biztonság elfogadható, akkor a Döntés kielégítő vagy jó. 
• Ha a Minőség jó, akkor a Döntés előfordul, hogy kitűnő. 
• Ha a Minőség kielégítő, akkor a Döntés inkább kielégítő. 
• Ha az Idő kevés, akkor a döntés kielégítő. 
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• Ha az Idő kielégítő vagy bőséges, akkor a Döntés jó vagy kitűnő. 
• Ha a Hatóság elfogadó, akkor ritkán a Döntés Kielégítő. 
• Ha a Pénz kielégítő, akkor a Döntés néha kielégítő, néha kitűnő, és előfordul, hogy jó. 

 
Szélsőséges, zajos vagy egyedi eseteket leíró heurisztikus szabályok  
 

• Ha a Pénz nem lényeges, akkor a Döntés gyakran jó, előfordul, hogy kielégítő. 
• Ha a Minőség lényegtelen, akkor a Döntés gyakran jó, néha kielégítő. 
• Ha az Idő lényegtelen, akkor a Döntés gyakran jó, ritkán kielégítő. 
• Ha a Hatóság lényegtelen, akkor a Döntés gyakran jó, előfordul, hogy kielégítő. 
• Ha a Biztonság lényegtelen, akkor a Döntés gyakran jó, előfordul, hogy kielégítő. 

 
A szabályok erős és gyenge jelzőkkel láthatók el. Egy olyan rendszerben, amelyben 

nincsenek receptek a megoldásokra, mindkettő lényeges. Röviden az alábbi jellem-

vonások mutatják szerepüket: 

 
• A gyenge szabályok stabilizáló szereppel bírnak. Ezek jelentik a garanciát a 

megoldatlan problémák holtpontról történő kimozdításánál. 

• Az erős szabályok biztosítják a megoldások állandóságát, stabilitását. 

 
Ha elakad a megoldás a cél felé vezető úton, akkor azt az erős szabály nem képes a 

lokális kátyúból kimozdítani, mert a ráhatásra a válasz mindig ugyanaz. A gyenge 

szabály válaszolhat a megszokottól eltérő módon is. Ez viszont elősegíti, hogy az 

ágens másféle módon is próbálkozzon, ne csak a megszokott módon.  

 

8.11.8 Konklúziók 
 

Az 10. számú ábrán (60. oldal) vázolt előrejelző rendszer modelljének tudásbázisa 

az ismeretlen esetet minősítő logika számára a fenti heurisztikus szabályokat szol-

gáltatja. Négy erősnek elkönyvelhető, tendenciózus, viszonylag koherens szabályt, 

hét gyenge, valamint öt olyan szabályt, amelyek akkor lépnek működésbe, ha a dön-

tési változóra előírt elvárás lényegtelen. (Léteznek más megoldások is ilyen esetek 

kezelésére, mivel a tanulómintából mindez megtanulható; ezt választottam.) 

 

A szabályok összekapcsolják a bemeneti és kimeneti input/output halmazokat egy-

mással. A kapcsolat néhol erős, néhol gyenge. Több szabály is „tüzelhet” egyszerre, 

adott bemeneti inputvariáció esetén. Így a kimeneten megjelenő várható döntés 
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szimbolikus értéke több különböző kimenetelű eredmény súlyozásával állítható elő. 

(A heurisztikus szabályok kimenetén különböző döntési kimenetelek találhatóak, elté-

rő súllyal.)  
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8.12 Következtető fuzzy logika  

 

8.12.1 A biztonsági szempont elvárásait leíró ordinális skála 
 
A biztonsági szempontra 

két elvárást definiáltak a 

döntéshozók. Ezek a 

fogalmi primitívek több 

konkrét, finomabb fel-

bontásra lehetőséget 

biztosító szinonimát ol-

vasztanak magukba.  A 

fuzzy logikában megszo-

kott módon (6.1.2 feje-

zet) az egyes elvárások-

hoz 8-10 nyelvi változót 

definiáltam, melynek se-

gítségével kifejezhető volt az elvárásra vonatkozó igazság mértéke. A 6.1.3 fejezet-

ben ismertetett módon felvételre kerültek a  döntéshozók biztonsági paraméterre vo-

natkozó preferenciái. Teljes részletességgel az M7 mellékleten látható. Az ábra a 

mérések eredményét ábrázolja. Látható, hogy az elfogadható és elfogadhatatlan kö-

zött csak egy szemantikai távolság van. Nagyon szűk a két ellentétes helyzetet ábrá-

zoló változó átfedése, 

redundanciája. Ez a sza-

bályozás precizitására, a 

biztonsági kérdések vi-

szonylag egységes meg-

ítélésére utal. A döntés-

hozók egyéni preferencia 

függvényei közötti távol-

ság még ezt az egység-

nyi távolságot sem éri el. 
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A biztonsági szempont elvárásainak tagsági függvényei a 6.2.2-6.2.3 fejezetben is-

mertetett módon kerültek kiszámításra. A biztonsági szempont skála értékeit az M4 

melléklet tartalmazza. A 11. ábrán csak a működés szempontjából lényeges részeket 

emeltem ki.   

Nincs szükség nagy alkuhajlandóságra, mivel láthatóan elég laposak az 1e és 2e bi-

zonytalansági függvények. A 11. ábrán jól látható, hogy a legnagyobb bizonytalansá-

got az elvárás függvények 0,5 igazságtartalmának környezetében tanúsítják a dön-

téshozók.  

 

8.12.2 A végrehajtási idő szempont elvárásait leíró ordinális skála 
 
 
Három tagsági függ-

vény írja le a végre-

hajtási idő elvárásait. 

A részletes feltárás 

eredményeit a M9 

melléklet tartalmazza. 

Itt is csak a vizsgálat 

szempontjából lénye-

ges részeket emel-

tem ki. Az 1. pontban 

élesen elválik egy-

mástól a Kevés és 

Kielégítő tagsági függvény. Mivel az átlagos átfedés zéró, ezért itt komolyabb vita 

alakulhat ki a döntéshozók között a végrehajtási idő megítélését illetően. Nehezebb 

alkupozíciót felvenni. A biztos elfogadó pozíciók 2 szemantikai távolságra vannak. A 

döntéshozóknak ez esetben le kell „győzni” ezt a távolságot a megegyezés érdeké-

ben. A 3. pontban a kielégítő és bőséges elvárások közötti redundancia lehetővé te-

szi a könnyebb megegyezést. Szintén 2 egységnyi szemantikai távolság van a biztos 

elfogadó pozíciók között.  

Végül a kielégítő elvárás tagsági függvényének tartója 4 egységnyi szemantikai tá-

volsággal bír. Ez biztos elfogadó pozíciót ad. Ezen a szakaszon nincs alkura szük-
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ség. A szervezet döntéshozói ekkora mértékben tolerálják biztosan a kielégítő elvá-

rást.  

 

A tagsági függvény felvétele, megszerkesztése a 6.1 fejezetben ismertetett módszer 

szerint történt. 

 
 
 
 
Az Idő kategória elvárás 

függvényei között történő 

váltogatás szintén bizony-

talanságot hordoz az át-

meneti szakaszokon közel 

azonos mértékben. A Ke-

vés és Kielégítő idő meg-

ítélésénél mégis nehezeb-

ben fognak megegyezésre 

jutni, mint a Kielégítő - Bő-

séges átmenetnél, mivel itt van egy redundáns tartomány, amely kínálja a megoldási 

alkupozíciókat. A biztos elfogadó pozícióknál a bizonytalanság „beszakad”, de nem 

szűnik meg teljesen. 

 

8.12.3 A hatóság szempont elvárásait leíró ordinális skála 
 

A hatósági szempont kettő 

elvárás függvénnyel fejezi ki 

mondanivalóját. Hasonló 

szituáció fedezhető fel itt is, 

mint a biztonsági szempont 

esetnél. Nagyon szűk „rés” 

(1. pont) áll az alku rendel-

kezésére. A szabályok, elő-

írások itt is konkrétak, és 

lefedik a szükséges terüle-

Hatóság

S
zabály

talanságok

E lfogadElutasít

Ig
az

sá
gé

rt
ék

ek
P

ontatlanságok

C
sekély hibák

É
rtelm

ezésbeli 
különbségek

M
ajden m

egfelelő

E
lfogadható

1. pont
1. szemantikai távolság

0

1

16. ábra 
Hatósági szempont elvárás változóinak igazságfüggvényei 

 

Ig
az

sá
gé

rt
ék

ek

Végrehatási 
idő

T
öbb dologra 

elég

N
ém

ely dologra 
elég

BőségesKevés
K

ielégítő

Laza 

E
legendő

S
ok

V
alam

ire 
elegendő

Kielégítő

1

1e 2e 3e

15. ábra 
Idő kategória elvárás függvényeinek bizonytalansága 



 84 

teket. Így nincs nagyon lehetőség – az egyértelműség miatt – az alkudozásra. A biz-

tos elfogadó pozíciók 2 szemantikai távolságra vannak egymástól.  Így az alkuk so-

rán éles viták várhatóak. Ezt a gyakorlat alátámasztja. Ennek az elvárás együttesnek 

az is érdekessége, hogy a kicsi átfedés miatt rugalmatlan álláspontok is kialakulhat-

nak. Ez elhúzódó vitákat eredményezhet. A másik gyakori megoldás, hogy a mé-

lyebben fekvő döntési változókkal szemben specifikált elvárásokat megszigorítják. 

Vagyis a felek engednek álláspontjukból. Ezzel „becsúsznak” az átfedési tartomány-

ba, így módjukban áll a meg-

oldás kialkudása. 

 
A hatóság szempont tagsági 

függvényeinek bizonytalansá-

ga egy lapos függvény. A vár-

ható eltérések kicsik, jóllehet 

széles spektrumban terülnek 

szét. A megegyezés a Cse-

kély hibák, és az Értelmezés-

beli különbségek között lehet 

kritikus, mivel egy kis „rés” 

kínál alkupozíciókat. A biztos el-

fogadó helyzetekben  

meglévő kicsi különbségek az azonos megítélés miatt nem okoznak problémát. 

Nincs szükség alkura. 

 

8.12.4 A minőség attribútum karbantartáson belüli értéktartományai 
 
 
A minőségi szempont 3 tag-

sági függvénnyel rendelkezik, 

és 10 nyelvi értékű skálán 

értelmezett az igazság függ-

vénye. Az Elfogadható és Jó 

nyelvi változó biztosan elfo-

gadó része összeér (1.pont). 
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Ez azt jelenti, hogy ezt a két nyelvi változót össze lehet vonni egyetlen nyelvi válto-

zóba. A Jó és a Kitűnő között egy nagyon kicsi alkutartomány alakult ki (3. pont). A 

gyakorlat is igazolja, hogy kitűnő minőséget az eltérő minőségi szemléletű és köve-

telményű területek különböző megítélése miatt csak nehezen lehet elérni. A biztosan 

Jó, és a biztosan Kitűnő (2.pont)  közötti szemantikai távolság legfeljebb egy egy-

ségnyi átlagosan, ennek leküzdésére a döntéshozóknak azonban nehéz alkupozíciót 

találni (3.pont).  

 

Az egyes kategória függvé-

nyeknél láthatóan a 0,5 

igazságértékeknél legna-

gyobb a bizonytalanság. A 

6.2.4 fejezetnek megfelelő-

en kerültek kiszámításra a 

bizonytalansági függvények 

( 1e , 2e , 3e ) A legnagyobb al-

kuhajlandóságra a függvé-

nyek csúcspontjaiban van szük-

ség. Az ábráról leolvasható, hogy a Nagyon Jó és Majdnem hibátlan között fennálló 

kategória különbség éles vitákat generálhat, ugyanakkor a szűk megegyezési 

„mezsgye” miatt magas alkuhajlandóság szükséges.  

 

19. ábra 
Minőségi kategória elvárás függvényeinek bizonytalansága 
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8.13 A gyakorlatban (gyorsan) alkalmazható heurisztikus szabá-
lyok 

 
A gyakorlatban alkalmazható heurisztikus szabályok közül 3 említésre méltót talál-

tam. Ezek a szabályok a megoldások állandóságát, stabilitását biztosítják. Úgy is 

fogalmazhatnám, hogy ebben a karbantartási szervezetben a TQM egyik pillérének, 

a vevőközpontúságnak a hármas alapját rögzíti, a minőség, a hatóság és a végrehaj-

tási idő tekintetében. Érdekes, hogy a pénzre nem tudtam (igaz csak nagyon kevés 

esetből) ilyen stabil szabályt levezetni.  

Valóban igaz, hogy a TQM vevőközpontúságában szerepel a vevőnek eladott ter-

mék-szolgáltatásokra a gyorsan, jó minőségben és olcsón történő teljesítés. Mivel a 

vizsgált esetben veszélyes üzemről van szó, a pénz szerepe hátrébb csúszott a 

rangsorban, és elfoglalta helyét a hatóság. A stabilan működő szabályok így, a már 

korábban megállapított erős szabályok az alábbiak szerint:  

 
Ha a Minőség jó, akkor a Döntés gyakran jó 
Ha a Hatóság elfogadó, akkor a Döntés gyakran jó 
Ha az Idő kielégítő vagy bőséges, akkor a Döntés gyakran jó  

 

8.14 A rendszer előrejelzés eredményeinek kiértékelése 

8.14.1 Mennyire jók az előrejelzések 
 
A fentebb ismertetett elveken megépített intelligens ágens gyakorlatilag csak kétféle 

döntés várható kimenetelét képes ebből a mintából jól/rosszul megjósolni. Az egyik 

az elfogadható, a másik pedig a jó döntéseké. Ennek oka az, hogy a kitűnő dönté-

sekre nagyon kevés, míg az elfogadhatatlan döntésekre egyetlen esetet sem ismer, 

így nem tudja, hogy mikor lesznek a döntések egyáltalán elfogadhatatlanok. Nincs 

tudása erről! A kitűnő döntéseket pedig rossz hatásfokkal fogja eltalálni48. Mindkét 

kimenetre nézve további tanulásokat kell végeznie. Mivel egy adaptív rendszerről 

van szó, ez semmilyen nehézséget nem okoz számára. Egyszerűen megtanulja a 

szervezet következő döntéseit, beépíti az eddigi ismeretei közé. Ezzel megerősíti, 

                                                
48 Azokat a kimeneteket, amelyekre nincsenek konkrét esetek a tudásbázisban, a rendszer nem tudja értékelni. Azokra a kimenetekre, ame-
lyek ritkán fordulnak elő a környezeti zaj erősen hat, mint általában minden kimenetre. Azonban a kimenet gyakoriságának növekedése az 

egyes inputváltozókat szignifikánsan kiemeli ebből a zajtérből. Ezt a szignifikancia-vizsgálatot például
2γ  próbával is el tudjuk végezni.  
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vagy éppen gyengíti a szabályok erősségét. Ahogy a környezet változik, és a szer-

vezet reakciói változnak, úgy fogja az ágens is változtatni a várható kimeneteket49.  

 

Jóllehet ez csak egyetlenegy teszt, valamilyen támpontot már ad arra nézve, hogy az 

ágens mennyire volt képes megtanulni a szervezet viselkedését.  

 

8.14.2 A tesztdöntések gyors kiértékelése 
 
Tíz ismeretlen kimenetelű döntésnek a kiértékelésére volt lehetőség. Ezek alapján az 

intelligens ágens képességeit minősíteni nagy bátorság lenne, de egy fogódzót a 

becslés jóságának megítélésre nyertem. A további mérések biztosabb értékeléshez 

vezetnek. Kellő számú tesztdöntés lefuttatása után megrajzolható az ágens tanulás 

teljesítmény-függvénye. A kutatásban arra volt lehetőségem, hogy extrapolációval 

jelezzem, melyik szakaszán tart az ágens a tanulásnak.  

Az intelligens ágens a három erős és hét gyenge heurisztikus szabállyal, - mely négy 

döntési változóra épül - 60% eredményt ért el a döntés kimenetelének eltalálásában. 

Tíz döntésből hatot eltalált.  

Eredményeit a 8. táblázat tartalmazza. Ha kockadobással50 jósoltunk volna az öt le-

hetséges kimenet között, akkor 20% eséllyel lehetséges helyes találat. Látható, hogy 

amennyiben tudással rendelkezünk – hozzávetőleges ismeret esetén is - a becslések 

bizonytalansága drasztikusan lecsökken. Mindez néhány tucat esetnél már érezteti 

hatását. A kiértékelésnél „Occam51 beretvája” elvet használva az előrejelzések gyor-

sak is lesznek.  

                                                
49 Meg kell jegyezni, hogy amennyiben a döntéshozók száma nő/csökken, akkor az új helyzetre a minősítő fuzzy logika aggregát igazság-
függvényeit újra kell számolni. Ekkor az elégedettség fokát egy másképp „terpeszkedő”, és más érzékenységgel rendelkező kiértékelő hal-
mazfüggvény írja le.  
50 Ismeret és tapasztalati tudás nélkül, pusztán a vakszerencsére bíztuk volna a kimenet meghatározását.  
51 Occam XIV. századbeli, angol filozófus, aki korát messze megelőzve fogalmazta meg a gyors és kielégítő pontosságú döntések meghoza-
talának ökölszabályát. A szabály lényege: szükségtelen növelni a döntés meghozatalához szükséges változókat. Amit lehet hagyjunk el. 
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10. Táblázat  
Tesztdöntések vizsgálatának eredménye 

 

 Input változók Output változók  

Teszt 
Eset 

Biztonság 
Elvárás 

Hatóság 
Elvárás 

Minőség 
Elvárás 

Idő 
Elvárás 

Biztonság 
Kimenet 

Hatóság 
kimenet 

Minőség 
Kimenet 

Idő 
kimenet 

Ágens 
becslés 

Tanító 
értékelés 

T1 * * jó kielégítő * * Jó jó/kitűnő Jó Jó 

T2 elfogadható * jó kevés kielégítő/jó * gyakran jó kielégítő kielégítő Jó 

T3 elfogadható elfogad * * kielégítő/jó Gyakran jó * * Jó Jó 

T4 * * jó * * * gyakran jó * Jó kielégítő 

T5 * elfogad jó * * Gyakran jó gyakran jó * Jó kielégítő 

T6 * * jó kielégítő * * gyakran jó jó/kitűnő Jó Jó 

T7 * * jó bőséges * * gyakran jó jó/kitűnő Jó Jó 

T8 elfogadható elfogad * kielégítő kielégítő/jó Gyakran jó * jó/kitűnő Jó kielégítő 

T9 elfogadható * jó * kielégítő/jó * gyakran jó * Jó Jó 

T10 * * kielégítő kevés * * Kielégítő kielégítő kielégítő kielégítő 

 
 

Az ágens tanulási görbéje az ágens teljesítmény-függvénye. A fenti teszt alapján 

egyetlen pontot jelent. A teljesítmény-függvény első szakasza azt mutatja, hogy az 

ágensnek, amíg nincsenek ismeretei, addig nincs esélye eltalálni (csak véletlensze-

rűen) a döntés kimenetét. Ahogy az esetalapú ismeretei nőnek, úgy növekszik a talá-

lati arány is. Ahhoz, hogy jól tudjon jósolni, nagymennyiségű esetet kellene megta-

nulnia. Mindemellett azt is elvárná, hogy környezete végig változatlan maradjon. Erre 

a gyakorlatban szinte semmilyen esélye sincs. A legtöbb esetben megelégszünk az 

előrejelzés egy megadott pontosságával. A 10. ábra azt mutatja, hogy az ágens, hol 

tart a tanulásban. A tanulási görbe akkor lenne teljesen hiteles, ha több tesztesetnél 

is sikerült volna felvenni a találati arányt. Ebben a kísérletben csak egy kis területet 

tudtam bejelölni. Ezzel is jelezve a bizonytalanságot, mely a tesztelés eredményét 

körülveszi.   
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20. ábra Az ágens tanulási görbéje 

 
 

8.14.3 A tesztdöntések kiértékelése fuzzy módszerrel 
 
A tesztdöntések finomabb felbontású kiértékelése rámutat az ágens tanulóképessé-

gére. Sokkal jobban és alaposabban képes a várható döntést magyarázni, mint a 

gyors felszínes kiértékelés. Az 11. táblázat azt mutatja, hogy a döntéshozók milyen 

konkrét elvárásokat vagy helyzetet fogalmaztak meg a releváns döntési változókra. A 

zárójelben szerepelő számok százalékos értékben azt jelentik, hogy az értékelési 

skálán milyen mértékben elégíti ki a szóbanforgó minősítő kategóriákat.  

 

Például az első tesztnél a ( ) ( )IdöelégradoTöbbIdöKielégitö _log_%70→ . Ebből az 

következik, hogy a kielégítő időre megfogalmazott heurisztikus szabály konklúzióját 

tovább bizonytalanítja a konkrét helyzet. A második döntési változó a minőség kate-

gória a példában, mely ( ) ( )MinöségjoMinöségJo  → %100  teljes mértékben teljesül. Így 

itt a heurisztikus szabály nincs bizonytalanítva. A két döntési változóhoz kapcsolt 

döntési kimenetek szuperpozíciója adja a lehetséges megoldások halmazát. Ese-

tünkben ez az alábbiak szerint alakul. 

 

• Ha a Minőség jó, akkor a Döntés gyakran jó 

• Ha az Idő kielégítő, akkor a Döntés jó vagy kitűnő  
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Teszt 
dön-
tések  Biztonság Hatóság Minőség Idő Ágens Tanító 

T1 * * jó(100) több dologra elég(70) Jó (némi zavarral) jó 

T2 
vállalha-
tó(100) * jó(100) valamit tudunk csinálni(90) Jó(feltétel nélkül) jó 

T3 
vállalha-
tó(100) 

elfogadha-
tó(90) * * Jó(némi zavarral) jó 

T4 * * jó(100) * Jó(végrehajtható) kielégítő 

T5 * 
elfogadha-
tó(90) jó(100) * Jó(némi zavarral) kielégítő 

T6 * * jó(100) kielégítő(100) Jó(végrehajtható) jó 

T7 * * jó(100) sok(100) Kitűnő(végrehajtható) jó 

T8 
vállalha-
tó(100) 

elfogadha-
tó(90) * kielégítő(100) Jó(némi zavarral) kielégítő 

T9 
vállalha-
tó(100) *  * Jó(feltételek nélkül) jó 

T10 * * 
éppen 
jó(90)) valamit tudunk csinálni(90) Kielégítő(vannak feltételek) kielégítő 

 
11. Táblázat Tesztdöntések kiértékelése fuzzy logikával. 

 
Az eredmények tekintetében a rendszer nem lett jobb. Ugyanúgy 10-ből 6-ot talált el. 

Viszont a döntések kimenete sokkal jobban magyarázható, mikor a felbontás fino-

mabb. Mivel a tagsági függvények átfedik egymást, ezért nagymértékű redundanciá-

val rendelkezik a rendszer. Az eredményt másként is lehet értelmezni, amely egyen-

értékű a közölt eredményekkel. Ez viszont lehetővé teszi a környezet bevonását an-

nak eldöntésébe, hogy melyik minősítő tagsági függvénykategória segítségével ke-

rüljön a várható döntés kimenete magyarázatra.  

Az intelligens ágens sokkal „okosabb”, és „rafináltabb” lett azzal, hogy hangolható. 

Más következtetésre is juthat. A környezeti jelkosarak súlya, azok pozitív/negatív vol-

ta (amit egy neurális hálózattal menetközben megtanul, és figyel) segít eldönteni, 

kiszavazni a megfelelő tagsági függvényt. Ha ezt az intelligenciát beépítjük az 

ágensbe, akkor a találati pontossága növekszik.  
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21. ábra Egy tesztdöntés kiértékelése fuzzy logikával 

 
Megkeressük a gravitációs középpontját a különböző valószínűségekkel súlyozott 

területeknek. A második heurisztikus szabály a kitűnő és jó döntéseknek 50-50 % 

esélyt ad. Az első pedig a jó döntést dilatálja. Nagyobb „terpeszt” biztosít neki. Ezt a 

bizonytalanság okozza. A kék színű terület jól láthatóan túlnyúlik a tagsági függvény 

által letakart területen.  

A végső eredmény az intervallum skálán a „némi zavarral” történő Jó döntés környe-

zetében várható. Ha megvizsgáljuk a tagsági függvényeket, ~90%-ban a Jó, és 

~40%-ban a Kitűnő döntéseket eredményez. Vagyis az ágens döntése a Jó döntés 

mellett helyes volt, hiszen a legmegalapozottabb lehetőséget választotta. 

 
 

8.15  A rendszer működési feltételei, korlátai 
  
Az ágens működésének vannak ésszerű feltételei. Ezen feltételek három nagy cso-

portba szedhetőek.  

Az első csoportba tartozók feltételezik, hogy a szervezet a döntés-cselekvés vonat-

kozásában eléggé konzekvens magatartást tanúsít. Az eltéréseket rövidtávon a kör-

nyezet változásának kiszámíthatatlansága okozza, amit az ágens a tanultak alapján 

igyekszik kiszabályozni. A döntéshozók hasznosságfüggvényeit rövidtávon jó közelí-
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téssel állandónak tekinti. Nem számol azzal, hogy a döntéshozók véletlenszerűen 

változtatják a döntési változókra vonatkozó igazságérzetüket.  

 

A második csoportba tartozók már számolnak azzal, hogy több periódus (hosszú táv) 

után változik a szervezeti tudás, következésképpen a döntés-cselekvés vonatkozá-

sában változások állnak be. Ennek nyomon követésére csak a döntési szempontok 

karbantartásával válaszolhat a rendszer, melyhez a megváltozott tudás miatt a dön-

tési fát is újra kell szervezni és építeni. Hosszú távon cserélődhetnek a vezetők, vagy 

változhatnak ismereteik, külső hatások érhetik őket, így megváltozik igazságérzetük 

is. Ez az eredeti hasznosságfüggvények torzulásához vezet, melyek e miatt karban-

tartásra szorulnak.  

 

Végül a harmadik csoportba tartozók feltételezik, hogy az ágens működése során a 

környezet (a vonatkozó szabályok, utasítások, előírások, stb.) csak nagyon lassan, 

és keveset változik. Ha ez a feltétel nem lenne tartható, akkor a szervezet irányítha-

tatlan lenne a valóságban. Az ágens ezt úgy reagálná le, hogy néha teljesen lehetet-

len prognózisokat adna, néha pedig eltalálná. Vagyis Ő is nagyon bizonytalan lenne 

az események kimenetelét illetően.  

 

9. Új tudományos eredmények, tézisek 
 

9.1 A lényeges attribútumokra vonatkozó hipotézist értékelése 
 
A lényeges attribútumokra vonatkozó hipotézist sikerült igazolni a kísérletben. A 

30-as döntési mintában 27 döntési változóra épültek a döntések. Valószínűleg to-

vábbi mintaszám növekedés már nem okozott volna ekkora szempontnövekedést. A 

27 döntési változóból – néhány tucat mintáról van szó – csak kevés (összesen 4 da-

rab) döntési változó rendelkezett elfogadható megalapozottsággal és hasznossággal. 

Az ember döntési szempontjait automatikusan olyan kategóriák szerint alakítja, ame-

lyek a környezetében elég gyakran előfordulnak, és a múltban a ráépülő döntései 

elég eredményesnek bizonyultak – ezért ezek irányában szelektív lesz. A szervezet 

esetében a biztonság, a minőség és a végrehajtás ideje voltak ezek a lényeges 

szempontok. Mindegyik lingvisztikai változónak több (2 és 5 között) értéke is lehetett, 

és ezek közül nem mindegyikre volt esetpélda – ezért csak azok a döntési szempont-
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elvárás párosokra lehetett szabályokat megfogalmazni, amelyekre kellő mennyiségű 

eset gyűlt össze. A döntési fa gyökerében található szempont, olyan szempont, 

amely preferenciában, megalapozottságban és hasznosságban is megelőzi a többit. 

Ezért ez a szempont, döntően befolyásolja a döntés végeredményének kimenetelét. 

Ez esetben ez tökéletesen igaz volt. Ha a biztonsági szempontból a döntés nem volt 

elfogadható, akkor az automatikusan elfogadhatatlan döntéshez vezetett. Viszont 

nem minden döntésnek volt biztonsági szempontja (30 esetből 17-nél nem volt lé-

nyeges a biztonsági szempont). Ezért volt logikus és célravezető a többi, lényeges 

szempont szerinti döntési fa építése. Másfajta rendezettséget adtak a halmaznak, és 

így más vonatkozásban járultak hozzá a végeredmény kialakításához.  

 

9.2 A felhasznált heurisztikus szabályokra vonatkozó hipotézis 
értékelése 

 
A néhány heurisztikus szabályra vonatkozó hipotézisem igaznak bizonyult, mivel 

megfogalmazható, hogy a döntési szempont-elvárás valamint a döntés kimenetele 

közötti variációk együttesen határozzák meg a lehetséges heurisztikus szabályokat. 

Viszont csak azokra a párosokra lehetett ilyet megfogalmazni, amelyre kellőszámú 

esetpélda fordult elő a halmazba, a többi kizáródott a vizsgálatból, mivel semmilyen 

tapasztalattal nem rendelkeztem róluk (a szervezet döntés-cselekvés sorozata nem 

adott semmilyen információt arról, hogy milyen kapcsolat van a nem vizsgált párosok 

között). A szervezet életében a kizárt párosokra nem fordult elő olyan eseménysűrű-

ség, amely megalapozta volna e szabályoknak a további építését. 

 

 

9.3 Az erős és gyenge jelekre megfogalmazott hipotézis értéke-
lése 

 
A kutatási eredményeket felhasználva az erős és gyenge jelekre megfogalmazott 

hipotézisem nem bizonyult igaznak. A szervezet a technológiával összefüggő dön-

téseiben kifejezetten nagymennyiségű puha információt használ fel. Az erős és 

gyenge jelek aránya három a kettőhöz mértékű. Ez ellentmond annak a feltételezés-

nek, hogy a karbantartási technológiai utasítások kidolgozottsága, alkalmazhatósá-

ga, valamint a különböző üzemzavari szituációk kezelésére, elhárítására kidolgozott 



 94 

és alkalmazott szabályok erős koherenciát mutatnak. Tapasztalatból tudjuk, hogy a 

KTU-52k alkalmassága megfelelő, mivel az előforduló TMK53 utáni hibák előfordulása 

nem haladja meg a hasonló típusú atomerőműveknél előforduló, karbantartásból 

eredő hibaszázalékot. Az üzemzavari szituációk kezelése másféle logika szerint mű-

ködik. Kezdetben az információk hiánya miatt nagy a bizonytalanság. A probléma 

behatárolását követően, bonyolult és rejtélyes esetben olyan információkat is fel-

használnak, amelyek inkább kötődnek valamilyen módon az emberi tényezőkhöz, 

mint valamilyen forgatókönyvhöz. Ez megmagyarázná a közel 1/3 arányú gyenge jel 

jelenlétét. A vizsgálatok során azonban megállapítottam, hogy a gyenge jelek inkább 

zavarják az üzemzavarból származó hiba kijavítását, mert olyan nem várt hatásokkal 

is számolnia kell a szakembereknek, amely technológiai döntések szempontjából 

irracionális. Például a minőségi előírások formális betartása, vagy a relatíve kevés 

elhárítási idő, a tudásmegosztás hiánya vagy a szervezeti vezető magatartása.  

Ezek ellene szólnak, hogy felhasználják Őket a konkrét problémamegoldásban.  

Arra a felismerésre jutottam, hogy a karbantartási problémák orvosolására talált 

megoldásokat nem lehet egyszerűen egy szabálygyűjtemény alapján előállítani. Az 

egyszerű és könnyen kezelhetőekre vannak ökölszabályok, és viszonylag kevés erős 

jel szükséges. Bonyolult esetben sokkal több jelet vesznek figyelembe / igaz nagyré-

szüket a megoldás keresése közben eldobják /. A bizonytalanság a megoldás felé 

vezető úton végig nagy. A gyenge jelek segítenek a döntéshozóknak abban, hogy a 

bizonytalanságot csökkentsék. Segítenek előállítani újabb megoldási variációkat. A 

gyenge jelek változékonyságuk okán, kombinálva az erős jelekkel, képesek nagy-

mennyiségű megoldási variáció előállítására. A szervezet tapasztalatból tudja, hogy 

mely megoldások jöhetnek számításba a konkrét problémára. Ha a szabályokat, elő-

írásokat túlságosan mereven fogalmaznák meg, akkor a megoldásoknak egy jól 

meghatározott, szűk szelete jöhetne csak szóba. Szélsőséges esetben a szabályok 

csak egy megoldást preferálnának. Ezzel azt állítaná a szervezet, hogy minden le-

hetséges bekövetkező problémát ismer. Ismeri az elhárításához szükséges utasítá-

sokat, forgatókönyveket, az elhárításhoz szükséges információnak a birtokába van. 

Ez egy bonyolult, nemlineáris rendszer esetében lehetetlenség. A gyenge jeleknek a 

nyomása azért ilyen nagy (1:3), mert a nem túl precízen megfogalmazott szabályok 

(erős jelek) a gyengejelekkel kombinálva képesek csak legalább elfogadható megol-
                                                
52 KTU – Karbantartási technológiai utasítás. Azoknak a szabályoknak a gyűjteménye, amely előírja: hogyan kell egy gép, berendezés kar-
bantartását részletesen, lépésről-lépésre elévégezni. 
53 Tervszerű Megelőző Karbantartás 
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dás kidolgozására. Az erős jelek csak ebben az esetben tudnak egy játékteret bizto-

sítani a döntéshozóknak ahhoz, hogy saját elképzeléseiket, reményeiket, hitüket be-

lekeverjék a megoldásba. Ehhez viszont a döntéshozók felhasználják a környezet-

ben előforduló összes olyan másodlagos jelet, amellyel hitüket, meggyőződésüket 

alátámasztathatják, vagy elvethetik.  

Kutatásaimra támaszkodva állíthatom, hogy a gyenge jelek aránya a döntés végéig 

nem egyenletes nyomással nehezedik a megoldási variációkra. Dinamikusan változik 

az időben. Kezdetben sokkal nagyobb is lehet, mint 1:3. Később, ahogy a megoldás 

kezd kirajzolódni, aránya rohamosan csökken. Végül, amikor a megoldás megvan: 

csak azok a gyenge jelek maradnak a jelkosárban, amelyek a konkrét megoldást be-

folyásolják, és hatásukkal számolni kell a cselekvés során.  

Ez az értelmezés megmagyarázza azt a tényt, hogy a végrehajtó szervezet csak 

részben támaszkodik a KTU-kban foglaltakra, továbbá, hogy a végrehajtó saját ta-

pasztalatával is kiegészíti a KTU-kat. Magába olvasztja a megoldásokat illetően, 

hogy a szakmai vezetés felsőbb szintjein is kompromisszumokat kell kötni. Ezt merev 

szabályok esetén lehetetlen lenne. 

 

Megállapítható, hogy a karbantartási problémákra megoldást keresőknek nagyszá-

mú, a keresési időt és a megoldást befolyásoló tényezővel kell számolniuk. A ma-

gasnak számító gyenge jel arány rávilágít a technológia bonyolultságára és az embe-

ri viselkedés sajátos, csak részbeni kiszámíthatóságára. A gyenge jelek hivatottak 

pótolni az információs hiányt, ezzel csökkentve a megoldás felé vezető út bizonyta-

lanságát. 

 

9.4 A kiterjesztett hasznosságra vonatkozó hipotézis értékelése 
 
Az emberi értelemre vonatkozó puha logikai következtetés hipotézise, várako-

zásaimnak megfelelően alakult. A szervezeti döntésekbe a hagyományos közgazda-

sági feltételezéseken túl, a személyes jellegű meggyőződésből származó, a karban-

tartás szociális környezete vezérelte, valamint a karbantartás szakma-specifikus kul-

turális hatásai is belefogalmazódnak. Ez a méréssekkel alátámasztott megállapítás 

kellőmértékben ingatja meg a hagyományos közgazdasági felfogást. Vagyis az em-

beri döntéseket nem kizárólag csak a pénzügyileg kifejezhető haszonmaximalizálás 
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vezérli, hanem olyan közgazdasági externáliák is, mint a karbantartási szakma kultu-

rális hatásai, és a döntéshozók egyéni meggyőződéséből származó hit. Ezek együt-

tesen egy kiterjesztett fuzzy igazságfüggvénnyel írhatóak le. Ha minden döntéshozó-

nak a problémamegoldására szánt költsége megegyezik, és ez pénzügyileg kifejez-

hető, akkor az egyes fuzzy függvényhalmazok tökéletesen fedésbe kerülnek. Ez lo-

gikailag is belátható, mivel ez esetben mindenki a legkisebb költség elvét követné. 

Feltéve, hogy elegendő ideje és információja van – mindenkinek ugyanarra a követ-

keztetésre kell jutnia pénzügyi értelemben. A kutatás során végzett vizsgálatok en-

nek az ellenkezőjéről tanúskodnak. A döntéshozók más-más mértékben érezték 

igaznak a releváns döntési változóra vonatkozó, de azonos vonatkoztatási rendszer-

ben (skálán) megfogalmazott állítások igazságát. Az egyes fuzzy halmazcsalád függ-

vények lefutása hasonló volt, de soha nem fedték egymást. Ebből az következik, 

hogy a döntéshozók igazságérzete (következésképpen költségérzékelése is) külön-

bözik. Eltérésük mértéke rávilágít azokra a tényezőkre, amelyek nem racionális ala-

pokon befolyásolják az igazságérzet kialakítását. A halmazfüggvény-családok lefutá-

sa között nem voltak nagy különbségek. Ez lehetővé tette, hogy a későbbiek során 

egy átlagos igazságfüggvénnyel helyettesítsem. Ezt a szervezet adott döntési válto-

zóra vonatkoztatott igazságérzetének neveztem. A kultúra hatása olyan döntési vál-

tozóknál volt kimutatható, amelyeknél a szervezeten belüli munkaterületek hasonlóak 

voltak. Például a tervezéssel és szervezéssel foglalkozó egységek döntéshozói a 

Minőség és Biztonság döntési változók esetén, szinte azonos módon vélekedtek. A 

végrehajtás igazságérzete tőlük távolabbi lefutású volt. De nem túl távoli! Mivel cso-

portos döntéshozatalnál minden szervezeti vezetőnek valamilyen szintű alkuhajlan-

dósággal kell rendelkeznie a megoldást illetőn, ezért a halmazfüggvények lefutása 

nem eshetett messze egymástól.   

Egyetlen esetet sikerült azonosítanom, amikor egy „nem túl hasznos” döntési válto-

zónál (Ellenőrzés) nagyarányú eltérés alakult ki. Ebben az egy esetben is kimutatha-

tó volt a konfliktus. Valóban, ez a döntéshozó olyan komplex döntéseknél, ahol sze-

repet kapott az Ellenőrzés attribútum, csak nehezen tudott alkupozíciót felvenni. Me-

rész következtetést építeni erre az egy esetre, de arra enged következtetni, hogy ha 

a lefutások - szemantikai értelemben – messze estek volna egymástól, akkor a szer-

vezet konfliktusokkal terhelt viszonyok között hozza döntéseit. Ez pedig a szervezeti 

kohézió hatását jelentősen csökkentené.  
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Fuzzy függvénycsalád alkalmazása a döntéshozói, szervezeti igazságérzet modelle-

zésére újszerű gondolat, mivel ezt a megközelítést externális közgazdasági értelem-

ben még nem használták. Segítségével jól modellezhető a döntéshozók igazságér-

zete. A modell működését csak kvázistacionáriusnak tekinthettem. Tökéletlenségei-

nek okai az emberi természetnek racionálisan nem magyarázható, de józanésszel 

mégis elfogadható viselkedésére vezethetők vissza, miszerint, ha az elvárások nem 

teljesülnek, akkor az ember képes engedni az elvárásaiból (Harsányi).  Ezzel viszont 

megváltozik az igazságérzet. A fuzzy halmaz szemantikai elemei és a hozzájuk ren-

delt igazságértékek megváltoznak. Akkor is bekövetkezik, ha új tapasztalatok birto-

kába jut az ember, és azt befogadja. Ezek módosítják sémaképét, következésképpen 

változik az igazságérzete is. Ebből viszont az is következik, hogy a szervezeten belül 

egy tudáskiegyenlítődés indul meg. Ha ez nem következik be, vagy nagyon lassú, 

akkor a fuzzy függvény lefutások kilépnek abból a kohézós sávból, amelyen belül 

még fenntartható az alacsony szintű konfliktusok melletti döntéshozatal. Ekkor a 

szervezet élete „zajossá” válik. Nyilván a szervezet – felismerve a törvényszerűséget 

– maga is elősegítheti ezt a folyamatot. 
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10. Továbbfejlesztési lehetőségek, elképzelések 
 
Az elért eredményekre támaszkodva felépíthető egy olyan intelligens ágens, mely 

működését a megadott heurisztikus szabályokra, következtetéseit a kimért lényeges 

döntési változókra, a döntési javaslatot pedig e kettő együttes eredményeire alapoz-

za.  

Ez a rendszer nem tud önállóan tanulni, mivel a döntési fát (mely a tudásbázisát ké-

pezi) bizonyos esetszám után újra kell építeni, szükséges a tudás karbantartása. 

Természetesen egy számítógépnek ez semmilyen problémát nem okoz. Ez csak 

annyi technikai üzemszünetet jelent, hogy a fa újraépítése, a relevanciák megerősí-

tése, illetve új relevanciák felfedezése off-line módon történik.  

 

Az ágens következtetései a várható döntést illetően javíthatóak, amennyiben a kör-

nyezetet folyamatosan figyelemmel kísérjük, és megtanuljuk egy neurális háló segít-

ségével a lényeges változásokat a releváns döntési szempontokra. Ekkor az ered-

mény sokkal jobban magyarázható, világosabbá válik az előrejelzés miértje.  

 

A következő továbbfejlesztési ötlet a fuzzy függvények karbantartását jelenti. A dön-

téshozók cserélődhetnek. Az új döntéshozónak mások lesznek valószínűleg a kiter-

jesztett preferenciafüggvényei, mint elődjének. De változhat a meglévő döntéshozó 

preferenciafüggvénye pusztán attól, hogy új tudás kerül a birtokába. Jóllehet, ez 

utóbbi lassú változás, mégis módosítja a döntéshozó várakozásait leíró igazságfügg-

vények lefutását, és ezzel a várható döntés kimenetelét is. 

 

Végül célszerű az esetalapú feldolgozó rendszerhez egy olyan neurális hálózatot 

kialakítani, mely menetközben megtanulja a szempont-relevanciákat. Ezzel képes az 

ágens menetközben jelezni, hogy a következtetések messze eshetnek a valóságtól, 

mert a példahalmazban olyan relevanciák jelentek meg, melyeket a következteté-

sekben nem használunk.  

Másfelől, ha a környezeti eseményeket megtanuló neurális háló csoportosításából, 

nem tud az ágens értelmesen összefüggéseket találni a lényeges döntési változók-

kal, akkor a döntési példák nem a valóságról szólnak, vagy nem lett karbantartva az 
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ágens döntési fája, és ebből kifolyólag a várható döntések előrejelzésének jósága 

lecsökken.  

 

Természetesen felhasználhatóak a továbbfejlesztésben az evolúció-biológiában ta-

lálható technikák is. Ezekkel idő hiányában csak érintőlegesen foglalkoztam, de úgy 

érzem, hogy talán ebben az irányban lehetne a legnagyobb továbbfejlesztési ötlete-

ket kipattintani. Néhányat fontosnak tartok, magyarázat nélkül, pusztán az ötletek 

szintjén is megemlíteni.  

 

Ha több döntési fát építünk (egyiknél pld. a az információ-nyereséget, másiknál a 

nyereségrátát, harmadiknál a távoli múlt relevanciáit használva vezérlésként), akkor 

az ítélet meghozatalakor több jóslattal is rendelkezünk. Ezek egymástól – ha nem is 

nagyon -, de eltérnek. Ha az ágens megtanulja, hogy melyik fa adta a valósághoz 

legjobban illeszkedő jóslatot, akkor bizonyos idővel képes lesz ez a típusú fa uralko-

dóvá válni a további jóslásnál.  

 

Az egyes döntési fákhoz meghatározott releváns döntési változók eltérnek (ha nem 

is túlságosan) egymástól. Ha úgy kezeljük a továbbiakban őket, mint a döntéseket 

felépítő géneket, akkor építhetőek ún. kevert fák. Az ágens találomra kiválasztja azo-

kat, amelyekre felkívánja építeni a döntési fát. Mivel a véletlennek jelentős szerepe 

van a fa építésében, több száz iteráció után alakulhat ki az a fa, melynél az ágens 

már érzékeli, hogy a valóság és a jóslás elég közel jár egymáshoz. Itt ugyanaz a je-

lenség játszódik le, mint az evolúciónál, a hibás vagy kevésbé jól működő változato-

kat az ágens maga selejtezi ki, és létrehoz egy másik kombinációt a következő meg-

építéséhez.  
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11. Felhasználási területek 
 

A mindennapi döntéseinkben mérhetetlen nagy szerepe van a véletlennek. A véletle-

neket részben a környezet kiszámíthatatlansága, részben a saját emberi reakciónk 

következetlenségei tartalmazzák. Mi emberek nem úgy vagyunk következetlenek, 

hogy ugyanarra a jelenségre mindig másként reagálunk, hanem úgy, hogy csak ha-

sonlóan. Sohasem pontosan ugyanúgy.  

Önmagában ezek a felismerések is indokolják, hogy egy ilyenfajta ágenst célszerű 

megépíteni úgy, hogy működésében, akár több helyen is – szerepet kapjon a vélet-

len. Hagyni, hogy a működőképes változatokat maga a környezet szelektálja ki.  

 

A 6. fejezetben, és a fenti gondolat tükrében egy ilyen rendszer képes hatékonyan 

működni minden olyan területen, ahol a nemlineáris rendszer működésének kimene-

telét a véletlen alakítja. (Nyilván az eseményekből a rendszernek le kell tudnia szűrni 

koherenciákat.) Ha az ágens számára nincsenek felismerhető koherenciák, akkor 

nem lesz jobb a jóslata, mint a kockajátékosnak. A legtöbb esetben azonban az 

események között találunk ilyen kapcsolatokat.  

 

Az alábbiakban néhány konkrét területet sorolok fel, melyen megítélésem szerint ha-

tékonyan felhasználható egy ilyen rendszer: 

 

� Berendezések öregedéskezelése, állapot-felügyelet bármely ipari üzemben 

� Tőzsdei árfolyamok előrejelzése 

� Rákdiagnosztika 

� Döntés előkészítés 

� Marketing terület 

� Hadászat 

� Csillagászat 

 

A fentiek közös jellemzője, hogy az események ki vannak téve a véletlennek, de van 

bennük rendszer.   
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Mellékeltek 
M1 melléklet – Erős jelek mintahalmaza 
 

Jelek, leírása, jelentése 
1 - Operatív 
2 - Szabályozó  
3 - Utasításon alapuló 
4 - Technológiai 
5 - Stratégiai 
6 - Nincs hatása 
7 - Humán faktor 
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KMB döntések eredményeit kötelező végrehajtani. Ezek konkrét utasítások, feladatok.   T  U    

Karbantartási technológiai utasítások    T  U    

Műszaki döntési lapok tartalma, konkrétan meghatározza a végrehajtással kapcsolatos feladatot.    T  U    

6) MÍG szervezettől érkező beruházási feladat O T       

7) MÍG szervezettől érkező MFT feladat O T      

8) MÍG szervezettől érkező főjavítási feladatok, melyet megrendelnek. O T      

9) MÍG szervezettől érkező heti operatív feladatok, melyek szintén itt születnek. O T      

11) Üzemvitel által hibanaplózott prompt hibák. O T      
12) Üzemvitel által hibanaplózott hibák a blokk leállítása nélkül, előzetes üzemviteli lépesek 
egyeztetése után O T      

24) A főjavítási munkatervek rögzítésének állása  O T      

25) A HOP munkatervek állása O T      

26) A Prompt munkatervek állása O T      

22) A rendelkezésre álló KTU kidolgozottsága   T  U    

23) A KTU  gyakorlati ismerete, begyakorlottsága  T      
33) A hibaelemzők értékeléseinek, ténymegállapításainak eredménye a karbantartás alatt álló 
berendezésre  T Z     

34) Külső tapasztalatok / más atomerőművekből / eredménye az adott technológiára.  T Z  S   

4) Igazgatói értekezleten elhangzott feladatok.    Z U S   

5) Főosztályi értekezleten elhangzott feladatok  O  Z U    

10) MÍG szervezettől, a beruházási ill. MFT feladatokhoz érkező beruházási költségek fedezete. O  Z     

13) Karbantartás Irányítás kérései, utasításai O       

14) Mindenapi reggeli, operatív értekezlet döntései O   U    

17) Főjavítási munkák végrehatásának egyeztetése, a tervel. O       

28) Karbantartás Irányítási / Bázis / által kiadott MUT időbelisége O   U    

32) A szükséges anyagok rendelkezésre állása O       

15) MVH karbantartás stratégiai döntései   Z  S   

16) Igazgató karbantartás stratégiai döntései   Z     
18) Az éves, a munkákra fordítható keretösszegek, melyek un. Technológiai költséghelyeken 
szerepelnek.    Z     

19) A  külső partnerekkel kötött szerződések keretösszegei.    Z     

20) Az ATOMIX bérmunkás kapacitása   Z    H 

21) A saját munkaerő kapacitása   Z     

27) Minőségbiztosított munkavégzés szervezettsége   Z     

29) Üzemvitel által MUTtal kapcsolatos  feladatainak időbelisége      N  

30) Munkafeltételek biztosításának időbelisége    Z     

31) A karbantartók MUTtal kapcsolatos norma idejének teljesítése   Z     

35) NAÜ előírás betartása       N  

36) OAH előírás betartása   Z U    

37) A rendelkezésre szabad  pénzkeretek   Z     

38) A vezérigazgató által megszavazott felhasználható célkeret    Z     

39) A rendelkezésre álló szakember gárda      N  

40) A kiosztható bérfejlesztések mértéke    U   H 
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41) A kiosztható jutalomkeret   Z     H 

42) A kiosztható prémium keret    U   H 

43) A kiosztható higiénés keret /bútor, külföldi út, vállalati gyűrű, stb. /        H 

44) A rendelkezésre álló szakember gárda képzettségi szintje       H 

45) A külső szakembergárda képzettsége   Z    H 

46) A tréning központban  eltöltött hasznosított idő       H 

47) A szakemberek rendelkezésére álló technikai eszközökre fordított fejlesztés mértéke.   Z     

48) A szakemberek rendelkezésére álló higiénés eszközökre fordított fejlesztés mértéke.   Z     

49) A szakmai alsó és középszintű vezetők képzési száma.    U    

50) A szakembergárda egészségi állapotának állapota       H 

51) A szakembergárda regenerálódása   Z     

52) A szakembergárda szociális juttatásai    Z    H 

53) Szervezeten belüli kötetlen megbeszélések gyakorisága       H 

54) Szervezet közös, mérföldkövekhez kapcsolt ünnepeinek gyakorisága       H 

55) Tudásfejlesztő  tréningek gyakorisága tapasztalatok átadására    Z    H 
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M1A melléklet - Gyenge jelek mintahalmaza 
 
  Jel típusok 

A döntésekre ható  puha jelek 
- T - tapasztalatokra támaszkodó jelek, hüvelykújj szabály szerint kapcsolhatóak a döntésbe 
- E - egyéni célkitűzések alapján sorolódó jelek, melyekben szerepet játszik az egyén céjai 
- M  - kompromisszumos döntéseknél szerepet játszó jelek  
- P - Percepciós /érzékelési/ hibákhoz kapcsolható jelek 
- K - Konfliktusokhoz kapcsolható jelek 
- H - hiedelemhez kapcsolaható jelek 
- L - Hasznossághoz kapcsolható jelek 
- O - Kockázat kapcsolható a jelhez 
- A - Vállalati kultúrális jegyek kapcsolhatóak a jelhez 
- I - Etikai megfontolások kapcsolhatóak a jelhez 
- C - Emocionális kötődést érzek a jelhez 
- R - Erkölcsi normák kapcsolhatók a jelhez 
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1) Karbantartási technológiai utasítások saját tapasztalatokkal kiegészítve. X         X X               
2) A főjavítási munkákkal kapcsolatos vezetői döntések      X         X         X   
3) Prompt hibák meghatározása sokszor következtetésen alapul, melybe szabályok és saját meglátás is ve-
gyül. X     X     X           X   
4) Karbantartási technológiai utasításokat, gyári szabályokat gyakran egészítjük ki saját elképzeléseinkkel. X         X X           X   
5) Beruházásoknál a vezetők érdekérvényesítő képessége is szerepet kap az erőforrások szűk volta miatt.   X     X   X X X           
6) A KTU-k végrehatása csak ritka esetben függ  a végrehajtó egyéni megítélésétől.        X   X X           X   
7) A biztonságos munkavégzés szabályain túl mindig adódhatnak más helyzetkombinációk. X     X               X     
8) Az igazgató döntéseiben beleszövi a társaság karbantartási stratégiai meglátásait is.   X   X   X   X     X X X X   
9) A Míg szervezettől érkező feladatok mennyisége függ a két szervezeti vezető viszonyától. X X     X X   X   X X X     
10) A Míg szervezettől érkező finanszírozás nagysága függ a két szervezeti vezető viszonyától. X X     X X   X   X X X     
11) A finanszírozási és munka mennyiségi elosztások függnek a műszaki vezérigazgató megítéléstől.     X   X   X         X X   
12) A vállalat költségkeretek beállítása  függ a vezérigazgató döntéseitől. X     X     X     X X X X   
13) A főjavítási munkák eredményes megbeszélése függ a két szervezet között kialakult munkakapcsolatoktól.                           X 
14) A kompromisszumokat alapvetően a szervezetek vezetőinek magatartása határozza meg.     X X X       X X X X     
15) A megoldások tekintetében csak kis mozgástér jut a beosztottaknak.  X X     X     X         X   
16) A szakmai megoldásokat több körben, és több szinten is megfuttatják.      X   X     X       X X   
17) A szakmai megoldások kiértékelésében  felsőbb szinten is állást  foglalnak.     X         X   X   X X   
18) A reggeli operatív értekezleten a döntéseket befolyásolhatja az éppen aktuális erőviszony is.     X   X           X X     
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19) A MÍG szervezettel a múltban egy negatív beállítódás alakult ki. X     X           X         
20) A MÍG szervezet negatívan ítéli meg a tevékenységünket. X     X X       X X X       
21) A karbantartási idők az elmúlt években nem csúsztak. X   X       X         X     
22) A karbantartás fajlagos költségráfordítása az elmúlt években csökkent  X           X               
23) A dolgozók munkavégző képességét befolyásolja a vállalati hangulat. X       X       X X X X     
24) A dolgozók nem hajlandóak áldozatot hozni, csak ha prémium formájában ezt elismerik. X   X   X   X X   X X       
25) A dolgozók szinte elvárják az éves jutalom kifizetéseket.   X     X     X     X       
26) A dolgozók bérköveteléseiknek komoly következményi lehetnek. X   X   X         X X X X   
27) A dolgozók nehezen vesznek részt a képzéseken, nagy részük nyűgnek érzi.  X                   X       
28) A dolgozók munkamorálja rendkívüli mértékben befolyásolható a higiénés motivátorok segítségével is.   X X   X   X   X X         
29) A tapasztalatok átadása nem megszokott dolog. Sok információ fiókban van. A tudás hatalom.  X X           X     X   X   
30) A társaság komoly gondot fordít a dolgozók vizsgáztatására és képzésére.              X         X X   
31) A társaság komoly összegeket fordít a dolgozók szociális ellátására.         X     X       X X   
32) A társaság komoly összegeket fordít a dolgozók eü vizsgálatára.              X           X   
33) Az eü. Vizsgálat hatósági előírás.                           X 
34) Az igazgatóságon nincs karrier út a fiatalok számára kidolgozva. X             X   X     X   
35) Az igazgatóságon az elkövetkező időben nagyarányú nyugdíjba vonulásra lehet számítani.         X                   
36) Az igazgatóságon az utánpótlás ad-hoc módon történik.  X X     X       X X X       
37) A dolgozók számára gyakorlatilag nincsenek kitörési pontok. X       X         X     X   
38) Az éves keretösszegek egy elavult technika segítségével határozódik meg.          X   X               
39) Keretösszegek igazgatóságon belüli korlátozása függ az erőviszonyoktól. X   X   X   X     X X       
40) Az vezetők közötti erőviszonyt befolyásolja a köztük és a felsőbb vezetőkkel kialakított magánkapcsolat is. X   X X X X X   X X X       
41) A vezetők érdekérvényesítő képességének jóságát befolyásolja, hogy melyik vezetői „klubba”  tartozik.  X X X   X   X   X X X X     
42) Az igazgatóság nem rendelkezik középtávú stratégiai tervel. X           X       X X X   
43) A külső partnerekhez fűződő viszonyt lényegében a személyes attitűdök mozgatják.    X   X     X     X X   X   
44) Külső partnerek kiválasztásában fontos szerepet kap az eltöltött idő.   X   X                     
45) A külső partnerek megítélése meglehetősen szubjektív.  X X   X     X   X X X X X   
46) Az igazgatóságon a bérmunka igénybevétele nagy és szinte változatlan. X                           
47) A saját  dolgozóink nyugdíjazása lassan tömegesen kerül napirendre.  X                 X X   X   
48) A minőségbiztosítási előírások részben vagy egészben csak ímmel-ámmal kerülnek betartásra.  X       X             X X   
49) A minőségi előírások sok helyütt formálisak. X       X   X     X   X X   
50) Nincs minőségmenedzselő rendszer kiépítve. X       X   X         X X   
51) Nem  támaszkodunk a hibaelemzők eredmény értékelésére. Nincsenek ilyenek. X       X   X         X X   
52) Külső atomerőműves tapasztalatokat csak akkor veszünk igénybe, ha nagyon nagy baj van.  X       X   X           X   
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53) A NAÜ előírásait részben formálisan betartjuk                           X 
54) Az OAH előírásait csak kis mértékben sértjük meg, mivel komolyabb ellenőrzésekre számítunk. X   X   X         X X   X   
55) A rendelkezésre álló vállalati pénzkereteket  igyekszünk megszerezni.    X     X                   
56) A költségvetési korlátunk puha. X X     X         X X       
57) A vezető  saját belátására is támaszkodhatk a költségek alakításánál.   X X       X     X X   X   
58) A rendelkezésre álló szakembergárda elöregedett. X                     X X   
59) A jutalom keret szűkül. X       X                   
60) A képzettségi szint magas, mivel az oktatást komolyan veszik. X           X           X   
61) A külső szakembergárda képzettsége minimális. X           X         X X   
62) A technikai eszközök fejlesztése hatással van a munka morálra. X   X   X                   
63) A higiénés eszközök fejlesztése hatással van a munkahelyi légkörre.          X                   
64) A szervezeten belül jellemző az eltitkolás. Az információk elzárása.   X   X X X X X   X X X X   
65) A szervezeten belüli kötetlen megbeszélések formális jellegűek.  X       X X         X       
66) A szervezeten belüli bizalomi index alacsony, ezért  nagymennyiségű irat képződik.  X     X X X         X X     
67) A tudásmenedzsment technikáit általában nem alkalmazzuk, alkalmazása akadályozna bennünket. X X   X X   X     X X X     
68) A társaságon belüli hatalmi távolság a vezetőktől közepesnek mondható.  X         X     X X X       
69) A társaságon belül a vezetők tisztelete kicsi. X       X X     X X X       
70) A társaságon belüli kollegiális megbecsülés elfogadhatónak mondható. X     X   X   X X X X       
71) A társaságon belül kialakult egy munkakultúra, de nem alakult ki egy vezetői kultúra.  X     X X X   X   X X X     
72) A döntéseket befolyásolja az országban kialakult  politikai légkör is.  X     X X X     X X X X X   
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M2 melléklet 
 
Döntési esetek halmazai 
 

Döntési 
Esetek 

Biztonság Hatóság Minőség Idő Pénz Vezetői Döntés 

c1 - - Kielégítő - - Jó 
c2 - - - - - Briliáns 
c3 - - - - Kevés Kielégítő 
c4 - - - - - Jó 
c5 - - Jó - - Jó 
c6 Elfogadható Engedélyez Jó - - Jó 
c7 Elfogadható - Kielégítő Kevés - Kielégítő 
c8 Elfogadható - - Kevés - Jó 
c9 Elfogadható Engedélyez - Kevés - Kielégítő 
c10 Elfogadható - - Kevés Amennyi kell Jó 
c11 Elfogadható - - Kevés Kielégítő Kielégítő 
c12 Elfogadható - - - - Kielégítő 
c13 - Engedélyez Jó - - Kielégítő 
c14 Elfogadható Engedélyez - - Kielégítő Jó 
c15 - - - Amennyi kell - Jó 
c16 - - Jó - - Jó 
c17 Elfogadható Engedélyez - - - Jó 
c18 - Engedélyez Jó Kielégítő Kielégítő Elfogadható 
c19 - - Jó Kielégítő Kielégítő Briliáns 
c20 - - - Kielégítő - Jó 
c21 - - Jó - - Jó 
c22 - - - - - Jó 
c23 - Engedélyez - - - Jó 
c24 Elfogadható Engedélyez - Amennyi kell Kielégítő Briliáns 
c25 Elfogadható - - - - Jó 
c26 - Engedélyez - - - Jó 
c27 - - - Kielégítő - Jó 
c28 - - Jó - - Jó 
c29 - - - - Kielégítő Kielégítő 
c30 - Engedélyez - - - Jó 
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M3 melléklet - Elvárásokat leíró nyelvi változók  
 

Attribútum Nyelvi érték 1 Nyelvi érték 2 Nyelvi érték 3 Nyelvi érték 4 Nyelvi érték 5 

Anyagvizsgálat lényegtelen elfogadhatatlan megfelelő   

Beruházás nem fontos nincs forrás van forrás   

Beszerzés lényegtelen késik indítható várható  

Biztonság elfogadhatatlan elfogadható    

Dokumentáltság elfogadhatatlan kielégítő jó   

Élettartam lényegtelen kielégítő hosszú   

Ellenőrzés lényegtelen ritka gyakori rendszeres  

Főjavítási ütemterv nem fontos csúszik feszes tartható  

Gazdaságosság nem fontos 
minimális költ-
ség ésszerűen 

minimális 
kiesés  

Használhatóság elfogadhatatlan elfogadható jó   

Hatóság nem engedélyez engedélyez    

Hibaanalizálás nem feltárt kielégítő teljes   

Idő lényegtelen kevés kielégítő amennyi kell  

Információ hozzáférés lényegtelen korlátozott szabályozott   

Informális kapcsolat lényegtelen nincs létezik   

Javítási módszer lényegtelen elfogadható hatékony   

Javítási technológia lényegtelen elfogadható precíz   

Karbantarthatóság lehetetlen korlátokkal végrehajtható   

KMB határozat nem fontos állást foglalt döntött   

KTU végrehajtás nem fontos korlátokkal kielégítő precíz  

Meghibásodás lényegtelen ritka kevés sok  

Mérés lényegtelen nincs kiépítve   

Minőség lényegtelen elfogadható jó kielégítő  

Munkaszervezés lényegtelen primitív kezelhető bonyolult  

Munkavédelem lényegtelen biztonságos balesetveszély   

MÜSZ korlát nincs van    

MVH állásfoglalás lényegtelen ráutaló konkrét   

Pénz lényegtelen nincs kevés amennyi kell  

Rendelkezésre állás lényegtelen kicsi kielégítő folyamatos  

Sugárvédelem lényegtelen legkevesebb ésszerű kockázati  

Szakértelem elfogadhatatlan lényeges fontos   

Szakmai állásfoglalás lényegtelen kompromisszum 
szigorú szabá-
lyok   

Technológiai működés lényegtelen Nem működik korlátozott Működő  

Termelés lényegtelen nincs csökkentett stabil  

Üzembevétel lényegtelen csúszás nélkül minél előbb ahogy lehet  

Vezetői döntés elfogadhatatlan elfogadható Kielégítő jó briliáns 

Eszköz lényegtelen hiány 
rendelkezésre 
áll   
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M4/1 melléklet - Releváns attribútumok minősítése 
 
  Jó Kielégítő Kitűnő Info(x) Gain(x) GainR(x) Sűrüség54 
Biztonság 5 4 2 -0,5481 -0,7901000 69% 11 
Idő 4 5 3 -0,4754 -0,8628000 55% 12 
Hatóság 6 3 1 -0,4318 -0,9064000 48% 10 
Minőség 6 3 2 -0,413 -0,9252 45% 11 
Pénz 1 3 3 -0,2918 -1,0464300 28% 7 
Ellenőrzés 8 2 0 -0,2163 -1,1220000 19% 10 
Technológiai műkö-
dés 1 2 2 -0,1333 -1,2049000 11% 5 
Sugárvédelem 3 1 1 -0,0918 -1,2464000 7% 5 
Javítási technológia 2 0 1 -0,0667 -1,2716000 5% 3 
Hibaanalizálás 1 1 1 -0,1585 -1,1797 13% 3 
Munkaszervezés 3 0 0 0 0 0% 3 

 
 

M4/2 melléklet Döntési szempontok gyakorisága és informativitása és információnyere-
sége 

 

Biztonság Hatóság Minőség Idő Pénz 
Főjavítási 
ütemterv 

Döntés értéke-
lés 

elfogadhatatlan Nem megfelelő csapnivaló értelmetlen 
üres a 
kassza megakadt értelmetlen 

vállalhatatlan Téves beadvány elfogadhatatlan 
semmire  
sem elég 

nagyon 
kevés fennakadások elfogadhatatlan 

nem vállalható Sok a hiba 
éppen elfogadha-
tó 

valamit 
tudunk 
csinálni éppen csak  

komoly késé-
sek végrehajthatatlan 

még nem vállalható Szabálytalan elfogadható 

némely  
dologra 
elég terv alatt késések korlátok között  

nagyon kockázatos Pontatlan még nem jó 

több dolog-
ra  
elég 

tervezett  
összeg csúszik 

feltételekhez  
kötött 

kockázatos Csekély hibák éppen jó kielégítő  terven felül kisebb zavar vannak feltételei 

éppen vállalható 
Értelmezésbeli  
különbség jó laza elegendő tervezetten feltétel nélkül 

már vállalható 
Majdnem  
megfelelő nagyon jó elegendő 

tartalékkal  
kiegészítve 

tervhez ké-
pest 
előre tart némi zavarral 

vállalható Elfogadható majdnem hibátlan sok bőven 
tartalék 
idővel végrhajtható 

kielégítő biztonság Megfelelő hibátlan bőséges 
nem tudjuk  
elkölteni 

bő tartalék  
idővel tökéletes 

 
Attribútumok minősítő halmazai 

                                                
54 A minta nagysága 30 döntési eset. 
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M5 melléklet  - A szervezet releváns attribútumaira épülő döntési fája 

Biztonság

ElfogadhatóNem lényeges

Hatóság Hatóság

EngedélyezNem számítEngedélyezNem számít

Minőség

JóNem számít

Idő

Nem számítBőségesKevés

Jó
Kielé
gítő

Kitű
nő

Jó

Minőség

elfogadhatókielégítőNem számít

Kitű
nő

Kielé
gítő

Idő

Kevés Nem számít

Hibaanalízis

Nem számít Kielégítő

Kielé
gítő

Jó

Ellenőrzés

Gyakori Nem számít

Kielé
gítő

Jó

Minőség

Jó Nem számít

Idő

Nem számít Kielégítő

Jó

Elfog
adhat

ó

Kielé
gítő

Minőség

Nem számítJó

Idő

Nem számítKevés

Kielégítő

Ellenőrzés

Nem számít

Jó

Pénz

Nem számít

Gyakori

Jó

KevésKielégítő

Kitű
nő

Kielé
gítő

Jav.módszer Hibaanalízis

KielégítőKielégítő

Kielé
gítő

Kielé
gítő

IdőJó

Nem számít Kielégítő

Jó Kitű
nő

Nem
engedélyez

Elfog
adhat
atlan

Elfogadhatatlan

Elfog
adhat
atlan
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M6 melléklet – Releváns attribútumok kapcsolati mátrixa 
 

Közös részek 

D
ö

n
tési eset szám

a 

Id
ő

 

B
izto

n
ság

 

M
in
ő

ség
 

E
llen

ő
rzés 

H
ató

ság
 

P
én

z 

F
ő

javítási ü
tem

terv 

T
ech

n
o

ló
g

iai m
ű

kö
-

d
és 

Javítási m
ó

d
szer 

M
érés 

S
u

g
árvéd

elem
 

H
ib

aan
alizálás 

Döntés 1 

            

Idő 13 1            
Biztonság 12 6 1            
Minőség 11 4 2 1          
Ellenőrzés 10 3 2 4 1         
Hatóság 9 3 4 2 2 1        
Pénz 7 5 3 2 0 2 1       
Főjavítási ütemterv 6 2 1 1 3 2 0 1      
Technológiai működés 5 2 2 2 0 2 3 1 1     
Javítási módszer 4 4 3 2 0 3 2 0 1 1    
Mérés 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1   
Sugárvédelem 4 1 2 3 1 1 1 0 0 0 2 1  
Hibaanalizálás 3 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
Javítási technológia 3 1 0 2 0 1 1 1 0 0       
Karbantarthatóság 3 2 1 1 1 1 1 1 0 1       
Munkaszervezés 3 1 2 0 1 2 1 1 0 0       

 
Releváns attribútumok kapcsolatait kifejező korrelációs mátrix 
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M7 melléklet 

Biztonság kategória 
tagsági függvényei

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

elfogadhatatlan

vállalhatatlan

nem
 vállalható

m
ég nem

 vállalható

nagyon kockázatos
kockázatos
kockázatos
kockázatos
kockázatos
kockázatos
éppen vállalható
éppen vállalható
éppen vállalható
éppen vállalható
éppen vállalható

m
ár vállalható

vállalható

kielégítő biztonság

Biztonsági elvárások

Ig
az

sá
g

ér
té

k

Elfogadhatatlan átlag Elfogadható átlag Elutasító igazságfüggvény

Elfogadható bizonytalansága Elutasító igazság függvény Elfogadó igazságfüggvény
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M8 melléklet 

Minőség kategória 
tagsági függvényei

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

csapnivaló

elfogadhatatlan

éppen

elfogadható

m
ég nem

 jó

éppen jó

jó nagyon jó

m
ajdnem

hibátlan

Minőségi elvárások

Ig
az

sá
g

ér
té

ke
k

Elfogadható Elfogadható bizonytalnasága Jó Jó bizonytalansága Kitűnő

Kitűnő bizonytalansága Elfogadható (fuzzy) Jó (fuzzy) Kitűnő (fuzzy)
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M9 melléklet 

Idő AGG

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

É
rtelm

etlen

S
em

m
ire se

V
alam

it tudunk

N
ém

ely dolgora

T
öbb dologra

K
ielégítő

Laza

E
legendő

S
ok

B
őséges

Minősítés

Ig
az

sá
g

ér
té

ke
k

Kevés  AGG Elégedettség foka ® Kielégítő  AGG Elégedettség foka ®
Bőséges AGG Elégedettség foka ® Kevés (e) Kevés bizonytalanság
Kielégítő bizonytalanság Bőséges bizonytalanság
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M10 melléklet 

Hatóság AGG

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1. N
em

 m
egfelelő

2. T
éves beadvány

3. S
ok hibával

4. S
zabálytalanságok

5. P
ontatlanságok

6. C
sekély hibák

7. É
rtelm

ezésbeli különb.

8. M
ajdnem

 m
egfelelő

9. E
lfogadható

10. M
egfelelő

Minősítés

Ig
az

sá
g

ér
té

ke
k

Elfogad  AGG Elégedettség foka ® Visszautasít   AGG Elégedettség foka ®

Elfogad bizonytalanság Elutasít bizonytalanság
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M11 melléklet 

 

Vezetői döntések

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1.értelm
etlen

2.végrehajthatatlan

3.korlátok között 

4.feltételekhez kötött

5.vannak feltételei

6.feltétel nélkül

7.ném
i zavarral

8.végrehajtható

9.végrehajtható

10.tökéletes

Minősítés

Ig
az

sá
g

ér
té

k

Kitűnő  AGG Elégedettség foka ® Jó AGG Kielégítő AGG Elfogadható AGG

Elégedettség foka ® Elégedettség foka ® Elégedettség foka ®

 
 


