
ÁLLÍTÁSA MOBIL APPLIKÁCIÓ
SEGÍTSÉGÉVEL

GENERATING CONCEPT VARIANTS IN MOBILE APP

Takács Ágnes, PhD, egyetemi docens, Miskolci Egyetem

1. ABSTRACT
Today’s smart phones know everything. There 
are applications for almost anything even for 
mechanical engineers to help their everyday 
routine tasks. In this paper the author makes a 
suggestion for a mobile application that is suit-
able for generating concepts of products.

2. BEVEZETÉS
A tervezésmódszertan területén végzett ko-
rábbi kutatások során olyan módszer került 
kidolgozásra, amely számítógépre adaptál-

s-
változatok automatikusan generálhatók. [1], 
[2] A módszer kidolgozására azért került 
sor, mert a klasszikus tervezésmódszertani 
eljárások számítógépes felhasználásra nem, 
vagy csak nagyon nehezen voltak alkalma-

napjainkban már elengedhetetlen és a terve-
zés többi fázisában már nagyon fejlett 
szoftverek segítik a mérnökök munkáját. A 
tervezésnek a kezdeti, koncepcionális ter-
vezési szakaszának számítógépes támogatá-
sa azonban még sok fejlesztést és kutatást 
igényel. A fent említett módszer alkalmazá-
sára egy számítógépes szoftver került ki-
dolgozásra VisualBasic.NET környezetben. 
A szoftver a felhasználó által választott 
funkcionális rész l a felhasználó 
által választott matematikai modell segítsé-
gével generál lehetséges megoldásváltoza-
tokat. A megoldásváltozatok halmaza igen 
nagyszámú elemet is tartalmazhat, így ez

, a felhasználó által meghatá-
rozott szabályrendszer segítségével, ily mó-
don kiküszöbölve a vagy 
nem nagyon ígéretes megoldás változato-
kat. Minde iók gyor-
sabb kiértékelését.
Az elmúlt évek során módszeres tervezés 
témában számos hallgatói feladat készült, 

amely segítségével a hallgatók a koncep-
cióképzés alapjait sajátították el. A feladata-
ik alapján elkészült egy olyan lista, amely a 
gyakran visszat é-
geket tartalmazza. Így most már a korábban 
készült szoftver [1] tartalmaz egy listát, 

cionális részegység 
listából is választhatunk. A kompakt 
okostelefonok térhódításá
applikációk is hasznos eszközeivé váltak 
mindennapjainknak, ennélfogva a tanul-
mány egy telefonos applikációra tesz javas-
latot.

3. KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉS
A kutatómunka korábbi szakaszában szüle-
tett publikációk bevezették a számítógéppel 
segített módszeres koncepcióépítés (CACB-
Computer Aided Concept Building) fogal-
mát [1], [2]. Az 1. ábrán ennek a módszer-
nek a logikai lépései láthatók. A tervezési 

mindig javasolt 
elemezni a feladatot. Az elemzés legjobb
eszközei a piackutatás és a szabadalmazta-
tott megoldások kutatása. Ezt minden eset-

csaupán a tervezési feladatra fókuszálunk, 
,

hasonló berendezéseket is megvizsgálunk, 
új ötletek után kutatva Ezzel párhuzamosan 
meg kell határozni felhasználók igényeit, 
elvárásait a termékkel, berendezéssel szem-
ben. Ezeket az igényeket, követelményeket 

o-
rolni, mert ezek képezik az értékelés alapját 
a koncepcionális tervezés végén. A piacku-
tatás és a szabadalmaztatott megoldások 
elemzése során meg kell határozni az összes 
lehetséges funkcionális részegységet. A
részegységek között lehet olyan ötlet is, 
amire a követelmények alapján azt gondol-
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hatjuk, hogy nincs szükség. A tervezésnek 
ezen a szintjén minden lehetséges ötletet 
figyelembe kell venni, a szelekciónak ké-

funkcionális
, vagy 

tékelnie. A 
koncepció építés eredményeként az optimá-
lis megoldás az, amely teljesítette az összes 
értékelési kritériumot.
Az 1. ábra [1] a kutatás korábbi szakaszá-

a
koncepcionális tervezés fázisait foglalja 
össze. A javasolt módszer viszonylag egy-

számítógépre alkalmazható. A javasolt
módszer egy mennyiségi és egy 
oldalból áll. A mennyiségi ág e-

ot vegyen
figyelembe, ezáltal a funkcionális részegy-
ségek száma is jóval nagyobb lehet. Ha 
több a funkcionális részegység, akkor a le-
hetséges megoldások száma is lényegesen 
nagyobb, ahogyan azt az (1) is alátámasztja.

= 2 (1)
ahol:
Vm - a megoldásváltozatok száma
f - a funkcionális részegységek száma

ág szempontok 

megoldás-teret, egy a fe-
ladatra leginkább ra.

ez
ök terve-

i feladatát.

Tervezési feladat

Felhasználói igények megfogalmazása Piac- és szabadalomkutatás

Felhasználói igények rangsorolása Funkcionális részegységek feltárása, 
megfogalmazása

Funkcionális részegység-
fontosság

Konstrukciós igények megfogalmazása

Konstrukciós igények rangsorolása
Funkcionális részegységek közti 

kapcsolatok feltárása, 
megfogalmazása

kapcsolat-
fontosság

és feltárása a konstrukciós igények 
alapján

Változatok generálása

Optimális változat kiválasztása

Mennyiségi ág

1. ábra. Javasolt koncepcionális tervezési folyamat

A változatok
módon valósítható meg, amint az a 2. ábrán 
látható; kötött vagy rugalmas funkcionális 
részegység-halmaz alapján. A kidolgozott 
módszer két különféle elmélettel foglalko-
zik: a funkcionális részegységek variálásá-
val, illetve a funkcionális részegységek kö-
zötti kapcsolatok variálásával lehet megol-

dás változatokat létrehozni. A 2. ábra sze-
rint két matematikai módszer ajánlott
mindkét elmélethez: a bináris logika és a 
véletlen számok generálása. Amint ez az 
ábrán látható, a kü
eredményeket mutathatnak. Ezek a módsze-

az eredmények megegyezzenek.
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Koncepcionális megoldások 
számítógéppel segített 

generálása

Megoldásváltozatok generálása a funkcionális 
részegységek közti kapcsolatok variálásával

Véle
generálás

Bináris 
generálás

Megoldás 5 Megoldás 6=
??

=

generálás
Bináris 

generálás

Megoldás 3 Megoldás 4

Megoldásváltozatok generálása a 
funkcionális részegységek variálásával

?
=

Megoldásváltozatok generálása a kötött 
funkcionális részegység halmaz alapján

Megoldásváltozatok generálása a rugalmas 
funkcionális részegység halmaz alapján

generálás
Bináris 

generálás

Megoldásváltozatok generálása a funkcionális 
részegységek közti kapcsolatok variálásával

Megoldás 1 Megoldás 2=
? ?

=

2. ábra.

4. A TELEFONOS APPLIKÁCIÓ
A mobil applikáció fejlesztése több lép-

t-

lgatói feladatok ké-
szítésében nyújt segítséget a hallgatóknak. 
A cél az, hogy a korábbi feladatok alapján 

funkcionális részegység listából a felhasz-
náló kiválaszthassa azokat, amelyek a saját 
projektje szempontjából szóba jöhetnek, és 

l-
lítson össze. Minden beépített funkcionális 
részegységhez tartozik egy-egy ikon, ame-
lyet a felhasználó az applikáció képszer-

3. ábra jobbol-
dali kép). Ha a felhasználó kiválasztotta az 
összes szükséges funkcionális részegységet, 
akkor vonal elemek beszúrásával elkészít-
heti a különféle megoldásváltozatokat. Eze-
ket elmentheti képként a mobil eszközre.

3.
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é-
k-

túra gráf megtalálható az applikációban. A 
felhasználónak ebben az esetben csak a 

é-
ges funkcionális részegység ikonját. Az így 
összeállított koncepció további elemekkel is 

k-
re. Az applikáció látványtervét a 3. ábra 
szemlélteti.

5. ÖSSZEGZÉS
A koncepcionális tervezés fázisa, a tervezés 
többi fázisához képest számítógépes segít-
séggel kevéssé támogatott. A kutatás ezt a 

hogy a megoldáskeresést mobil eszközökön 
alkalmazható, könnyen használható alkal-

a cél az, hogy a hallgatók a tervezésmód-
szertannal kapcsolatos órákon az alkalma-
zást saját egyéni feladatuk elkészítése során 
használják, egyéni ötleteik alapján koncep-
ció változatokat építhessenek fel. Távolabbi 
cél az alkalmazás olyan verziójának elké-
szítése, amely képes arra, hogy a felhaszná-
ló által kiválasztott funkcionális részegysé-

t-
sa, majd pedig a felhasználó által összeállí-
tott szabálykészlet alapján csökkentse a 
nagyszámú megoldáshalmazt, a cikk 3. ré-
szében ismertetett elmélet szerint.
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