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A minőségellenőrzés értelmét a vizsgálati eredményekből kitermelt információ 
adja. Minél sokoldalúbban értékelik a közvetlen adatokat, annál több haszna van 
a minőségellenőrzési munkának. A minőségellenőrző tevékenység két szakasza — 
az adatok nyerése és az adatok feldolgozása — nem egyforma jelentőségű, a feldol
gozás a fontosabb.

A minőségellenőrzési gyakorlat nem követte a logikát. Az adatok nyerésére 
helyezték a fősúlyt, a feldolgozás elsikkadt, sem kellő jelentőséget nem tulajdoní
tottak neki, sem kellő időt nem szántak rá. Ennek egyik oka a két szakasz eltérő 
szakmai háttere. A minőségvizsgálat analitikus vegyészi képzettséget kívánt, 
különösen az élelmiszervizsgálatok kifejlődésének korábbi szakaszaiban. A feldol
gozáshoz matematikai-statisztikai ismeretekre van szükség. Ilyen képzettségű 
szakemberek pedig ma is csak elvétve kerülnek a hazai minőségellenőrzésbe. 
A másik ok az, hogy a kémiai eszközöket hamarabb fejlesztették ki, mint a feldolgo
záshoz szükséges számolóeszközöket. A kémiai laboratórium eszközei lényegében a 
múlt század végén már a maihoz hasonlóak voltak, számolóeszközök az utóbbi 20 
évben alakultak ki és csak most veszik őket mindennapi használatba. Korábban 
fejben, vagy nehézkes és keveset tudó mechanikus eszközökkel kellett a számításo
kat elvégezni, ami az ellenőrző szakembereket visszariasztotta.

A számolóeszközök elterjedésével megnyílt az út az adatfeldolgozás előtt. Erre 
a vizsgálati módszerek fejlődése is kényszeríti a minőségellenőröket. A korszerű, 
nagykapacitású, automatizált, vizsgáló eljárásokban a klasszikus labormunka 
visszaszorult, az előkészítésre és készülékkiszolgálásra korlátozódik.

Az eredményeket a gép kinyomtatja. Egyre nagyobb szerepet kapnak a mun
kában a matematikai és információelméleti oldalról megközelítendő módszer
ellenőrzési, eredményértelmezési kérdések.

A feldolgozás egyik útja lenne, hogy a SZÜV-tevékenységhez hasonlóan a 
minőségi adatok kezelését is külön adatfeldolgozó szervezet végezné. Ezt a meg
oldást azonban a közeljövőben nem lehet alkalmazni, m ert:

— a központosított adatfeldolgozás már kialakult helyi adatfeldolgozási 
rendszereket vá ltott fel,

— nagy mennyiségű érkező információt kezel viszonylag egyszerű átalakításo
kat végezve,

— beruházási és működtetési költsége nagy.
Az élelmiszerek minőségellenőrzési adataival kapcsolatban nem teljesül az első 

két feltétel, a jelenlegi gazdasági helyzet pedig nem enged költséges megoldásokat. 
Ezért a jelenlegi tevékenységi kereteken belül kell az adatnyerés/feldolgozás ará
nyát a feldolgozás javára eltolni. Ehhez az kell, hogy a minőségellenőrzésben dol
gozók megbarátkozzanak az adatfeldolgozó eszközökkel, ezen keresztül az adatfel
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dolgozással is és tapasztalják ennek előnyeit. Ehhez kíván az „Élelnüszervizs- 
gálati Közlemények” mostani számával hozzájárulni.

Ebben a közleményben az élelmiszerellenőrzés gyakorlati szempontjai szerint 
áttekintjük az adatfeldolgozás területén..

A szám többi közleménye különböző szintű és bonyolultságú alkalmazási 
példákat mutat be.

Az eredményfeldolgozás területei
Az ellenőrzési célú feldolgozást három szinten végzik. A minőségvizsgálat 

közvetlen adataiból képletek vagy táblázatok segítségével nyerik a minőségi jel
lemző mintára vonatkozó értékét. Ez az első szint. A képletek többnyire egyszerűek, 
és a négy alapműveletet végző eszközökkel számolhatnak (249 o.). A táblázatok 
helyettesítésére számítógépet kell használni.

A mintára vonatkozó értékeket három irányban dolgozzák fel a következő, 
második szinten. Az egyik esetben a vizsgálatból nyert elsőszintű értéket az előírt 
értékkel hasonlítjuk össze. A minőségellenőrzés jelenlegi fejlettsége miatt nem cél
szerű ehhez az összehasonlításhoz számítóeszközöket használni. Bár az összehason
lítás egyszerű, minden termék minden tulajdonságához más-más összehasonlító 
értéket kell használni. Ezekhez a gépbe bevitt adatokhoz kódolni kell a terméket és 
a jellemzőt, az összehasonlitó értékek tárolását, tehát viszonylag nagy tár kell. 
Néhány sikeres megoldást azonban ezen a területen is találni, különösen az össze
tettebb összehasonlítások területén.

A másik feldolgozási irány a mintasokaság-kapcsolatra utaló átalakítások 
sora. Az átlag szórás egyszerű programozású számológépekkel vagy kiépített 
programú statisztikus számológépekkel számítható. A mintavételi döntések táblá
zatait lehet egyszerű programozású gépekkel számítani. Más feladatokhoz (pl. 
méréses jellemzők, szekvenciális elemzés) összetettebb, nagyobb képességű gépek 
kellenek.

A harmadik feldolgozási irány az, hogy a minta egyes tulajdonságaiból a 
minta minőségi helyét, értékét határozzák meg. Ezt elvileg az összes vizsgált 
tulajdonságot magában foglaló minőségvektor jelöli ki a termék által megszabott 
helyű és alakú tartományok által.

Ezt elvileg úgy lehet elvégezni, hogy a termék összes vizsgált tulajdonságát 
magábafoglaló minőségvektor terét a termék által megszabott alakú szintfelüle
tekre bontják. Az adott minta minőségvektora egy pontot jelöl ki vektortérben, és 
a ponton áthaladó szintfelület értéke adja a minta „minőségét” .

A görbült szintfelületek bonyolult számítása miatt gyakorlatban hipersíkokat 
használnak szintfelületként (esetleg lépcsőzetesen). Ezeket a tulajdonságértékeket 
súlyozott összegezésével nyerik, egyes esetekben korlátozó feltételek beiktatásával 
(minőségmutatók). A korlátozó feltételek ugrásokat okoznak a hipersíkok rend
szerében.

A súlyozott összegezés hasonló tárolóigényt jelent, mint az összehasonlító 
munka (második szintű feldolgozás első iránya). I t t  azonban előnyösen lehet alkal
mazni olyan számológépet, amelyik néhány állandó tárolására alkalmas, mert 9 
szorzásokat és a résszorzatok összeadását ilyen eszköz nagyon megkönnyíti. Nehéz
séget a korlátozó feltételek okozta ugrások jelentenek. A korlátozó feltételt átlépő 
mintákat külön kell kezelni. Ilyen jellegű feldolgozásban is előnyösek a nagyobb 
gépek, ha az adatszolgáltatási rendszer kialakult.

A harmadik szintű feldolgozáskor a termelési időszakokat, termelőhelyeket, 
termelőágazatokat hasonlítják össze a minőség színvonala és a minőség egyenletes
sége szempontjából. Ebben a feldolgozásban sokat kell számolni bonyolult módsze
rekkel. Ez a feladat csak nagykapacitású, de rugalmasan utasítható számítógépen 
végezhető el. A rugalmasan utasítható gépeket és rugalmas utasításrendszereket
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még csak most alakítják ki. Érthető, hogy a haramdik szintű feldolgozás ma még 
rendkívül leegyszerűsített módszereket használ (hibás elemek viszonylagos számá
nak, állagmutatónak egyszerű összehasonlítása).

Éhben az összehasonlításban egyes fontos részletek elsikkadnak, és a felhasz
nált mérőszámok torzításai sem ellenőrizhetők. A harmadik szintű feldolgozás 
elemzése túllép jelen témakör célkitűzésein.

Nem ellenőrzési jelleggel valamilyen célfeladattal kapcsolatban dolgoznak fel 
minőségellenőrzési adatokat. Ezek a célfeladatok egyes esetekben külön végzett 
vizsgálatokat is jelentenek, más esetekben a szokásos minőségellenőrzési adatok 
sajátos csoportosításáról, és az egyes csoportok elkülönített feldolgozásáról van szó.

Az egyik célfeldolgozás az ellenőrzési módszerek értékelését célzó „körvizsgá- 
latok” -hoz kapcsolódik. A módszerek „jóságát”  jelző paramétereket variancia- 
analizissel lehet kiszámítani. A varianciaanalízis egyes változatait már viszonylag 
egyszerű programozható számológéppel is végig lehet számolni.

A szokásos minőségellenőrző adatok csoportos feldolgozását megkönnyitheti a 
mintaadatoknak az irodalom-rendszerezésben elterjedt peremlyukkártyás fel
jegyzése. Erre vonatkozó ajánlásokat a Magyar Szabványügyi Hivatalban készí
tenek elő.
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