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1. BEVEZETÉS A MESTERSÉGES INTELLIGENCIA 
TECHNIKÁJÁBA 

Nagyon nehéz egyetlen mondatban visszaadni az intelligencia lényegét, talán ez az oka 
annak, hogy a szakirodalmakban több definícióval is találkozhatunk. Az egyik 
legegyszerűbb és legszellemesebb meghatározás szerint az intelligencia az, amit az 
intelligenciatesztek mérnek. Ez a meghatározás azonban nem sokat árul el arról az 
intellektuális képességről, amit intelligenciának nevezünk [1]. 
Az intelligenciával foglalkozó szakemberek két csoportra oszlanak az intelligencia fogalmi 
megközelítését tekintve: a „szingularisták” és a pluralisták” csoportjára. 
A szingularisták a vizsgálataik során kapott adatok elemzéseiből arra a következtetésre 
jutottak, hogy létezik egy általános intelligencia (G-faktor), amely a részképességekből 
felépülő hierarchia csúcsán helyezkedik el. A szingularisták szerint tehát az intelligencia 
egy egységes képesség, amely a többi intellektuális képességünket is meghatározza. Ha 
valaki tehát kiváló intelligenciával rendelkezik, ez általában más képességeiben is 
megmutatkozik. A szingulariták táborába tartozik Wechsler, akinek intelligencia tesztjét 
(MAWI), még ma is használják a klinikumban. Wechsler meghatározása szerint az 
intelligencia „az egyénnek az összesített, vagy globális képessége, amely lehetővé teszi a 
célszerű cselekvést, a racionális gondolkodást és a környezettel való eredményes 
bánást.” A definíció hangsúlyozza, hogy az intelligencia összetett képesség, vagyis több 
mentális képesség sajátos mintázata alkotja. 
A szingularista felfogás másik képviselője Spearman, akinek a kétfaktoros intelligencia 
elmélet fűződik a nevéhez. Az elmélet elkülönít egy általános faktort (G-faktor), amely 
közös minden intellektuális teljesítményben és egy speciális faktort (S-faktor), amely 
ráépül az általános intelligenciára. 
A pluralista felfogás szerint többféle, egymástól független intellektuális képességünk van. 
Ezt az elvet vallja Gardner, aki hétféle értelmet különböztet meg: szóbeli, logikai, térbeli, 
zenei, kinetikus (mozgásos), interperszonális (személyközi) és intraperszonális 
(személyen belüli) képességeket. Feltételezése szerint ezekben a képességekben 
mindenki elér egy bizonyos szintet, csak a szintek mértékét és mintázatát tekintve 
különbözünk egymástól. 
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Sternberg háromoldalú intelligenciaelmélete az intelligencia alábbi összetevőit különíti el: 
 Az ismeretszerzési komponensek feladata az új információk felvétele és tárolása a 

memóriában. 
 A teljesítménykomponensek az adott feladat végrehajtásában játszanak szerepet. 
 A metakomponensek a teljesítménykomponensek működésében és szabályozá-

sában játszanak szerepet. 
Cattel kétféle intelligenciát különít el: hajlékony és rögzült intelligenciát. A hajlékony 
intelligencia a szokatlan helyzetekhez való rugalmas alkalmazkodást, a rögzült 
intelligenciával pedig a már megszerzett tudás és ismeretek alkalmazását jellemzi [1]. 
A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint intelligens az, aki „értelmes, eszes, fejlett 
intelligenciájú” [2], az intelligencia pedig „értelmi felfogóképesség, ítélőképesség” [4]. 
 
Az intelligencia bizonyos mennyiségű tudást, képességet feltételez. Ilyenek például [10]: 

 a problémamegoldó képesség, 
 az absztraháló képesség – azaz amikor tárgyak, jelenségek, folyamatok 

lényegtelen jegyeit a lényegesektől el tudjuk különíteni, 
 a tanulás képessége, 
 alkalmazkodás új helyzetekhez, 
 az analógiák felismerése (néha komoly felfedezések, az analógia segítségével 

születtek meg – ez a módszer abban áll, hogy két dolog több-kevesebb 
tulajdonságának megegyezése alapján feltételezzük, hogy e két dolog más 
tulajdonsága is megegyezik), 

 a nyelv megértése és helyes használata, 
 a saját hibáinknak a felismerése és kijavítása. 

 
A mesterséges intelligencia meghatározása nagyon összetett és ezért jobb egy egyszerű 
meghatározással kezdenünk. A mesterséges intelligencia az a tudományág, mely az 
emberhez hasonló feladatokat az emberhez hasonló minőségben és tempóban vagy annál 
jobb és gyorsabb intelligens gépek előállításával foglalkozik, jóllehet a mesterséges 
intelligencia nem az intelligencia fogalmát takarja. Itt problémamegoldásról van szó, de a 
mesterséges intelligencia által kínált megoldások mindig matematikai és 
számítástechnikai alapúak. Vegyünk példának egy számológépet. Megnyomunk nagy 
számokat ábrázoló gombokat és amilyen gyorsan tesszük ezt, a gép olyan sebességgel 
adja azokat össze. Az összeadást elvégezhetjük papírral és ceruzával, de a gép 
gyorsabban gondolkodik nálunk. Mondhatjuk a számológépet intelligensnek? Nem. A 
számológép mégis agyunk által elvégezhető műveleteket pontosan el tudja végezni. Sőt, 
a számológép azokat sokkal gyorsabban és pontosabban tudja elvégezni. 
 
A mesterséges intelligencia a számítógép-tudomány viszonylag új, de a 
legdinamikusabban fejlődő ága. Kutatásainak célja az embert segítő, de őt nem kiváltó 
gépek létrehozása. Egyértelmű definíciója nem létezik. Maga a kifejezés John McCarthy 
matematikustól származik, aki 1956-ban a darthmouthi konferencián használta először 
az „artifical intelligence” megnevezést. 
 
Példaként a mesterséges intelligencia (röviden MI) néhány meghatározása a sok közül 
[6]: 

 Mentális képességek tanulmányozása számítógépes modellekkel. (Charniak and 
McDermott, 1985) 

 Hardverek és szoftverek együttese, ami képes emberi módon bonyolult 
problémákat megoldani, az emberi gondolkodásra jellemző módon következte-
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téseket hozni és javaslatokat tenni, közben kommunikálnak környezetükkel, 
esetleg tapasztalataikból tanulnak. (Gábor András, 1988) 

 Olyan kutatási terület, amely számítási eljárásokkal próbálja megmagyarázni és 
utánozni az intelligens viselkedést. (Robert J. Schalkoff, 1990) 

 Annak a tanulmányozása, hogy hogyan lehet számítógépekkel olyan dolgokat 
művelni, melyeket jelenleg az emberek jobban tudnak. (Rich and Knight, 1991) 

 Az észlelést, a következtetést és a cselekvést biztosító számítási mechanizmusok 
tanulmányozása. (Winston, 1992) 

 A számítógépes tudományok egy ága, amely az intelligens viselkedés 
automatizálásával foglalkozik.” (Luger and Stubblefield, 1993) 

 Az ismeretek és technikák összessége, amelyek segítségével a számítógépet 
alkalmassá tesszük olyan műveletek elvégzésére, amelyeket az emberre 
vonatkoztatva intelligensnek nevezünk. (Mihaela és Mircea Malita, 1987) 

A mesterséges intelligencia kezdetei Neumann János magyar származású matematikus – 
a „számítógép atyja” – és Alan Turing brit matematikus nevéhez köthetők, mivel a 
számítógép megjelenésével vette kezdetét az a „nagy kísérlet, melynek során 
megkísérelték az emberi gondolkodás gépi szimulálását”. 
A számítógépet megalkotói eleve arra szánták, hogy olyan műveleteket végezzen el, 
amelyeket az ember a fejével végez. Kezdetben elképzelésük volt az emberi 
gondolkodás, problémamegoldás lemásolása. „Az 1950-es években kifejlesztették az 
Általános Probléma Megoldó Modellt (General Problem Solver – GPS). A cél egy 
intelligensen következtető, az összes feltett kérdésre megoldást adó modell megalkotása 
volt. A fejlesztés két lépésben történt, az első cél egy egyszerűbb modell létrehozása 
volt, majd a másodikban kiterjesztették és ellátták volna intuíciós képességekkel, 
valamint azzal, hogy a saját hibáiból tanulni tudjon. A kísérlet azonban túl sokat akart 
egyszerre, a második lépésre sosem került sor és még maguk a szerzők is úgy 
vélekedtek, hogy a rendszer zsákutca, továbblépésre alkalmatlan, nem céljuk a további 
fejlesztés” [4]. 
 
A már említett Allan Turing angol matematikus a számítógép és az intelligencia 
kapcsolatát vizsgálta. Kíváncsi volt, hogy számítógép képessé tehető-e a gondolkodásra. 
Egy tesztet dolgozott ki, aminek az a lényege, hogy ha egy ember terminálon keresztül 
„beszélget” a géppel, ne tudja eldönteni, hogy partnere gép vagy ember. Ha a tesztelő 
egy előre megállapodott idő után sem képes eldönteni, hogy a válaszok embertől vagy 
géptől jönnek, akkor a válaszadó intelligensnek tekinthető. (Ez idáig még egyetlen gép 
sem ment át a teszten.) 
 
1946-ban Warren Weaver matematikus felvetette annak a lehetőségét, hogy fordításra 
használják a számítógépet. Olyan módszerre gondolt, mint amilyennel a titkosírásokat 
fejtik meg. 1949-ben pedig Shannon sakkozóprogram kidolgozására javasolt egy 
módszert. 
Peter Jackson a mesterséges intelligencia fejlődési szakaszát három periódusra osztotta: 
 
A klasszikus periódus (1955–1965) 
Az első fázisban olyan elvek után folyt a kutatás, melyek általában, azaz bármely 
probléma felmerülése kapcsán alkalmazhatók lettek volna. Az 1957-ből származó GPS 
(General Problem Solver) program fejlesztői (Newell, Simon, Shaw) elérték ugyan, hogy 
az eljárás bizonyos játékokat jól tudott játszani, de általános problémamegoldó 
stratégiának nyoma sem volt a rendszerben. Az eljárás készítőinek véleménye szerint 
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nem is tanácsos GPS továbbfejlesztése érdekében fáradozni, ennek megvalósítása 
ugyanis lehetetlennek látszik. 
 
A romantikus periódus (1965–1975) 
Az újabb kutatások során már konkrét problémákat akartak megoldani, de még mindig 
általános jellegű megoldási elvek után kutatva. Az eredmények kezdetlegesek voltak, s a 
gyakorlati felhasználásuk csak álom volt. 
A modern periódus (1975–) 
A modern periódus kezdetét ahhoz a kijelentéséhez köthetjük, mely szerint nem az 
általános elvek, hanem a gyakorlatorientált, problémaspecifikus tudás az, amely a 
megoldásokat nagyban előremozdítja. Így alakultak ki a szakértői rendszerek is, melyek 
az emberi szakértők gépi szimulálásának tekinthetők. 
Az elméleti mesterséges intelligencia kutatása során két nézet bontakozott ki. Ez egyiket 
erős, a másikat gyenge mesterséges intelligenciának nevezték el. A fogalmat 1980-ban 
John R. Searle filozófus vezette be. 
 
A gyenge mesterséges intelligencia 
Gyenge mesterséges intelligenciának nevezik azt az álláspontot, amely szerint ki lehet 
alakítani olyan rendszereket, amelyek úgy cselekszenek mintha intelligensek lennének, 
de a gyenge MI semmit nem mond arról, hogy egy ilyen gép valóban rendelkezik-e 
elmével vagy sem. 
 
Az erős mesterséges intelligencia 
Az erős mesterséges intelligenciának nevezett álláspont szerint olyan rendszerek is 
kialakíthatóak, melyek valóban gondolkodnak, tehát elmének tekinthetőek. Ez alapján az 
erős MI fő kérdése, hogy egy megfelelően programozott számítógép tekinthető-e 
elmének abban az értelemben, hogy egy ilyen számítógép valóban megért dolgokat? 
 
A mesterséges intelligencia kutatásban általánosan elfogadott definíció híján leginkább a 
tevékenységi területtel tudjuk leírni a fejlesztéseket. Ilyen kutatási területek többek 
között [5]: 

 természetes nyelv megértése, beszéd felismerése, megértése; 
 mesterséges látás; 
 robotika; 
 tudásalapú és szakértői rendszerek. 

 
Beszédfelismerés 
Az információs társadalom egyik kulcskérdése, hogyan kezeli a számítógép a természetes 
nyelvet. Egyre több ember került kapcsolatba a számítógéppel a munkahelyén, otthon, a 
könyvtárakban, így felmerült az igény, hogy ne az ember tanulja meg a gép nyelvét, 
hanem a gép az emberét – azaz az írógép megértse az élőbeszédet. Ez nem is olyan 
egyszerű feladat. Az egyes emberek hangja ugyanis lényegesen különbözik egymástól. 
Más a hangsúlyozása, a beszéd sebessége, a kiejtése (nyelvjárások) stb. Nehéz olyan 
rendszert létrehozni, ami független a beszélőtől. Más jellegű probléma az, hogy 
beszédben a szavakat ritkán választják el szünetek, valamint zavaróak lehetnek a 
zajjellegű hangok is, melyeknek nincs információtartalmuk. 
 
Írott szöveg értelmezése 
Nagy szükség volt és van is arra, hogy a számítógép, az írott szövegek értelmezésének 
képességével felruházva, segítségére legyen az embernek kivonatok készítésében, 
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szövegek indexelésében – erre főleg a szakirodalom feldolgozásánál, a szakirodalmi 
adatbázisok felépítésénél van nagy szükség. A kivonatok készítése, szövegek indexelése 
ma már elfogadható módon meg van oldva. Általános konszenzus van azon megállapítás 
mögött, hogy az adatbázisok és üzleti alkalmazások rohamos elterjedésének ellenére a 
keletkező információ túlnyomó többsége (legalább 80%-a) továbbra is strukturálatlan 
információ. Fontos feladat ezért, hogy ezekből – további elemzéseket és feldolgozásokat 
lehetővé tevő – strukturáltabb adatokat lehessen előállítani. A számítógépes 
szövegelemzés szöveges dokumentumokat elemez, hogy ezekből adatokat és 
metaadatokat nyerjen ki különböző technikákkal. Lehetővé teszi – legalábbis részlegesen 
– a még strukturálatlan szövegek strukturálttá alakítását („strukturalizálás”), amit aztán 
vizsgálni, mérni lehet és be lehet építeni további feldolgozásokba. A szövegelemzés, más 
néven szövegbányászat, több informatikai területtel is szoros kapcsolatban áll, mint pl. 
információkinyerés, adatbányászat, gépi tanulás, statisztika és számítógépes nyelvészet. 
Gyakori, hogy a különböző (pl. nyelvi, statisztikai) technikákat kombinálva együtt 
alkalmazzák. A számítógépes szövegelemzés – tágabb értelemben – a még 
strukturálatlan szövegekben minták, kategóriák megtalálásán túlmenően, ezek 
trendjeinek a meglévő, strukturált adatokkal való összevetési feladatára, valamint az 
ilyen módon kapott adatok hagyományosabb módszerekkel való további elemzésére is 
kiterjed [34]. 
 
Fordítás 
Ahogy szaporodnak a nemzetközi szervezetek, bővülnek az országok közötti kapcsolatok, 
egyre nehezebbé válik a fordítás, tolmácsolás megoldása. Annak az ötlete, hogy a 
számítógépet használják fordítás céljára, már 1946-ban felmerült. Azonban ez a feladat 
is sokkal bonyolultabb, mint ahogyan az informatikusok és a nyelvészek gondolták. 
Hogy miért nehéz megtanítani a gépet az emberi nyelvre, annak oka a sokértelműség, 
amely még az egyszerű mondatot is jellemzi. Példaként nézzük a szakirodalomban 
gyakran emlegetett angol mondatot: „Time flies like an arrow”. Ezt a mondatot az ember 
csak egyféleképpen értelmezi: „Az idő úgy repül, mint egy nyílvessző.” A számítógépes 
elemzés azonban ezenkívül még háromféle értelmet „magyaráz bele” [10]: 

 Az időlegyek (lásd gyümölcslegyek) szeretik a nyilat. 
 Mérd az idejét (= time) azoknak a legyeknek, amelyek olyanok, mint egy nyíl. 
 Úgy mérd az idejét a legyeknek, mint egy nyíl. 

A kudarcból a szakemberek rájöttek arra, hogy a számítógép csak akkor tud jó fordítást 
készíteni, ha érti is a nyelvet. Ezért a kutatásban újabban a nyelvészek vették át a 
vezető szerepet, és megszületett a számítógépes nyelvészet tudománya. 
 
Mesterséges látás 
A mesterséges látás ma még nem olyan fejlett, még nem annyira része mindennapi 
életünknek, hogy látásunk mesterséges megfelelőjének tekintsük. A látás teljes 
automatizálása egyelőre csak távlati cél, de a kutatást és a fejlesztést különösen 
izgalmassá teszi, hogy a lehetőségek messze túlmutatnak a biológiai látás lehetőségein. 
Az úgynevezett Bi-i kamera-számítógép két mesterséges szemmel „néz és lát”, azaz 
képet érzékel és értelmez. 
 
Robotika 
A mesterséges intelligencia alkalmazásának az egyik leglátványosabb területe a 
robotikával kapcsolatos. Általában olyan eszközt, berendezést értünk rajta, amely az 
ember fizikai és/vagy szellemi munkájához hasonló tevékenységet végez. Ehhez 
rendelkezniük kell számos, sok esetben az intelligencia elemei közé tartozó 



13 

tulajdonsággal (tudás, illetve emlékezet, tanulási képesség és döntéseken alapuló 
cselekvési képesség stb.). A robotok egyik legfontosabb tulajdonsága a helyváltoztatási 
képesség, illetve annak hiánya. Ez alapján megkülönböztethetünk mobil és statikus 
robotokat. Előbbiek közé tartoznak az androidok, az animatok, az ember nélküli 
járművek, szórakoztató robotok és az általános autonóm robotok. A háztartási és ipari 
robotok általában statikusak. 
Az Egyesült Államok élen jár a katonai robotok fejlesztésével. Kifejlesztették az ún. UGV-
t (Unmanned Ground Vehicles), amelyek nem csak felfedezési céllal lépnek be az 
ellenséges területre, hanem igen komoly fegyverekkel is fel vannak szerelve. Régóta 
terveik között szerepel, hogy robotokkal végeztessék el a veszélyes hadműveleteket is. 
 
Az űrkutatásban is nagyon fontos szerepe lehetne egy intelligens robotnak. Nézzünk erre 
egy példát: Ha egy távoli bolygóra robotot juttatnak el, a bolygó és a Föld közötti jelek 
kb. 4–20 perc alatt érkeznek meg, és ugyanannyi idő alatt érnek vissza. Ha a képernyőt 
figyelve hirtelen feltűnik egy ottani élőlény, mire a robotot utasítanánk, hogy kövesse, 
addigra el is tűnhet. Megoldás lehetne a robotot úgy programozni, hogy minden „mozgó” 
után szaladjon. De a mozgó dolog lehet egy guruló szikla is. Az ember könnyen 
különbséget tud tenni egy guruló szikla és egy élőlény között, de egy gép számára ez 
nem egyszerű feladat. Az lenne a legjobb megoldás, ha robot döntené el, hogy mikor mi 
a helyes reakció. Egy ilyen robot fejlesztése igazi kihívást jelenthet. 
 
Szakértői vagy tudásalapú rendszerek 
A szakértői rendszerek (expert system) olyan programok, melyekbe be van építve 
bizonyos feladat-specifikus tudás és azok az elemző képességek, melyekkel általában a 
szakértő emberek is rendelkeznek. Valamilyen terület szakértőinek a tudását próbálják 
meg összefogni, és számítógép segítségével felhasználhatóvá tenni. Ilyen rendszereket 
először mesterséges intelligencia kutatók fejlesztettek az 1960-as és 1970-es években és 
az 1980-as években kerültek elsőként kereskedelmi forgalomba. 
 
A szakértői rendszer megnevezés azonban félrevezető, ugyanis nem helyettesítik a 
szakértőt, csupán arra vállalkoznak, hogy az emberi szakértő sok specifikus ismeretet és 
nagy figyelmet igénylő munkájából átvállalják magukra annak mechanizálható részét, 
fokozva így a felhasználó-szakértő hatékonyságát, bár sok esetben a célja a rendszernek 
az, hogy szakértő nélkül is megoldható legyen a probléma illetve bizonyos problémákra 
új megoldásokat találjunk. Azonban az eddig megvalósított rendszerek csak olyan 
területekig képesek eljutni, amelyek egy szakértő által is jól megoldható feladatot 
jelentenek. 
 
A műszaki életben a leginkább a szakértői vagy tudás alapú rendszerek az elterjedtek, 
amelyek képesek a mérnökök munkájának mechanizálható részét átvenni és a mérnöki 
munka során előforduló kérdésekre megoldást, választ adni. Természetesen itt is igaz az 
a megállapítás, hogy nem helyettesítik a mérnököt, hanem csupán munkájának egy 
részét. A szakértői vagy tudásalapú rendszerek közül a legjelentősebb alkalmazás a 
probléma megoldása közben előforduló lehetséges alternatívák közötti választást segítő 
kereső alkalmazások és algoritmusai. 
A mérnöki munkában gyakran előfordul, hogy az intelligens gép fel van szerelve 
szenzorokkal, amivel érzékeli a környezetet, s azt a beavatkozóin keresztül meg is tudja 
változtatni. Az 1. ábrán látható fűtési rendszer tartalmazza a hőmérséklet, hőmennyiség, 
áramlásmérő érzékelőket (szenzorokat), a kapott jelek kiértékelő egységét (automatika 
egység), valamint a szabályozható csapokat (beavatkozók).  
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1. ábra: Épület fűtési rendszere (részlet, DE MK VMT) 

 
1.1. Keresési módszerek 

A keresési algoritmusokat megkülönböztetjük abból a szempontból, hogy el vannak-e 
látva valamilyen megoldás megtalálását segítő tudással. Azokat a keresőket, melyek az 
aktuális állapotról csak annyit tudnak, hogy célállapot-e, nem informált (noninformed 
search) vagy vak (blind search) keresési stratégiáknak nevezzük. Ha a kereső további 
következtetéseket tud levonni egy-egy állapotról, akkor informált (informed search) vagy 
heurisztikus (heuristic search) keresési stratégiákról beszélünk. Vegyük most sorra a 
legismertebb nem informált keresési stratégiákat a [3; 21] irodalom alapján. 
Vannak olyan mérnöki problémák, amikor a keresés arra irányul, hogy a rendszer vagy 
állapota egy előre kitűzött célhoz a lehető legközelebb kerüljön. Ebben az esetben 
természetesen a keresés egyszerűbb, hiszen a cél eléréséhez szükséges lépések 
sorozatát kell megkeresni, ami lehet egy lépés is, de sokszor a lépések, tevékenységek, 
állapotok sorozata, sokszor ugyanis lépésről lépésre kell haladnia, minden új állapotnál 
eldöntve, hogy mit is tegyen. A keresés és a tervkészítés a mesterséges intelligencia 
azon területei, melyek a műszaki rendszer céljait elérő cselekvéssorozat megtalálásával 
foglalkoznak [3]. 
Az informatika olyan algoritmusokat dolgoz ki, amelyeket egy számítógép végre tud 
hajtani. Világosan meg kell különböztetni egy algoritmus elvét és egy adott feladatra 
vonatkoztatott végrehajtását. Az algoritmus elve bonyolult elméletek alkalmazását 
kívánhatja meg és egy adott terület kiváló eredménye lehet. Egy algoritmus végrehajtása 
ellenben tisztán mechanikus, nem szükséges az elv megértése [24]. 
A műszaki életben a feladatok nagy része előre ismert algoritmusok, megoldási menetek 
mentén megoldhatóak, a problémákra pedig megoldásokat kell keresni. 
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1.1.1. A gráfokról 

Egy műszaki rendszer pillanatnyi állapota szenzorok jelzéseiből ismerhető, valamint 
ismeretes az elérendő cél is. A problémakeresés tárgya annak a állapotsorozatnak a 
megtalálása, ami a jelenlegi állapotból a célállapotba visz. Ehhez az állapottérben történő 
keresésre van szükség. Az állapottereket gráfokkal lehet leírni. 
 

 
2. ábra: Szülő–gyerek ős–leszármazott viszony 

 
A gráfok egy jellegzetes csoportja a fa-gráf. A fa-gráf olyan gráf, amely hurok és 
körmentes és van egy kitüntetett csomópontja, amit gyökérnek nevezünk. A fa-gráfnak 
minden éle irányított: a gyökértől (szülő) mutat a belőle kiinduló élek mentén a 
következő csomópont(ok)ba (gyerek). A szülő–gyerek gráf-él és a kapcsolat egy gráfon 
többször ismétlődhet (a gyereknek is van gyereke tehát ebben a kapcsolatban szülő). 
 
Az alapfogalmak definíciószerűen: 
Fa a csomópontok halmaza, amelyeket élek kötnek össze. A csomópontok és az élek 
együttese fa, ha: 

 létezik egy kitüntetett csomópont: a gyökér; 
 a gyökértől különböző minden más csomópont egy éllel van összekötve a 

szülőjéhez. 
A fa összefüggő, ha bármely nem-gyökér csomóponttól kiindulva a szülőkön keresztül a 
gyökérhez eljutunk (2. ábra). A csomópont mélysége: a gyökértől a hozzá elvezető út 
hossza (ahány él van a gyökér és a kérdéses csomópont között, A és ABA között 2). 
Csomópont magassága: annak az innen kiinduló útnak a hossza, amelyik a leghosszabb a 
levelekig vezető utak közül (AA 2). Fa magassága: A gyökér magassága (az ábrán 3). 
Csomópont szintje számolható a következő formulából: a fa magassága – a csomópont 
mélysége (AAA szintje = a fa magassága 3 – a csomópont mélysége 2, tehát AAA az 1. 
szinten van. 
Az így kialakult, az irányított gráf-élek végén elhelyezkedő utolsó csomópontokat 
levélelemeknek nevezzük. Ha egy csomópontból egy vele azonos ágon lévő másik 
csomópont nem egy él mentén érhető el, akkor előző utóbbinak őse valamint utóbbi az  
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előzőnek leszármazottja. Általában a keresési problémákat fákkal reprezentáljuk, de 
vannak olyan problémák is, melyekkel csak gráfjuk megvágása után tehetjük ezt meg 
[21]. 
A keresés folyamatát úgy tekintjük, mintha egy keresési fát építenénk, amit 
ráillesztenénk az állapottérre. Ez a kört tartalmazó gráfok esetében is igaz, ekkor viszont 
a keresőnek a szóban forgó éleket körfigyeléssel el kell metszenie, hogy a gráfot fává 
alakítsa. A keresési fa gyökere a kiinduló állapotnak megfelelő keresési csomópont. A fa 
levélcsomópontjai vagy még nem lettek kiterjesztve, vagy kiterjesztéskor nem találtunk 
az állapotára alkalmazható operátort és így a kiterjesztés az állapotok egy üres halmazát 
eredményezte. A keresési algoritmus minden körben a még ki nem terjesztett 
csomópontjai közül választ ki egyet kiterjesztésre. Kiterjesztés alatt azt a folyamatot 
értjük, melynek során az aktuális állapotra az összes operátor-alkalmazási előfeltételnek 
megfelelő operátort alkalmazzuk, ezzel generálva az állapotoknak egy új halmazát. Ha 
ezen csomópontok között nincs célállapot, akkor újabb kiterjesztésre van szükség. Ezt 
addig folytatjuk, míg megoldásra nem lelünk, vagy míg el nem fogynak a kiterjeszthető 
csomópontok. A keresés során meghatározó, hogy a kiterjesztés közben keletkező 
állapotok melyikét választjuk meg aktuális állapotnak, azaz a lehetséges utak közül 
melyiket választjuk. Ezt a keresési stratégiánk fogja meghatározni [3]. 
 
A fa-gráfon egy csomópont a keresés egy állapotát jelenti, tartozik hozzá egy adatokkal 
feltöltött adatbázis és egy problémalista. Az adatbázis az ismert adatokat, a 
problémalista azokat a következő gráf-csomópontokat jelölik, amelyeknek még nincs 
adatbázisuk, a jellemzőik meghatározása, keresése még nem megoldott. Természetesen 
egy csomópontba több gráfél-folyamon keresztül is eljuthatunk, ami adott esetben több 
lehetséges megoldást adhat (például mert a részek felcserélhetőek), valamint egy fa-gráf 
több csomópontja is tartalmazhatja ugyanazokat az adatokat, jellemzőket (a sakktáblán 
többfajta lépésvariáció után is kialakulhat ugyanaz az állás). 
 
Egy csomópont jellemző adatai: 

 az állapottér egy állapota, melyet a csomópont reprezentál; 
 a szülő csomópont adatai; 
 a csomópontot generáló operátor, vagyis az él jellemzői; 
 a csomópont mélysége, ami megadja a gyökércsomóponttól való távolságot; 
 a gyökércsomóponttól eddig a csomópontig számított keresési költség, amit 

sokszor idővel helyettesítenek. 
 

Ezeken a gráfokon ismeretesek a különböző keresési stratégiák. A keresési stratégia 
határozza meg, hogy a kiterjesztésre váró csomópontok közül melyiket terjesszük ki 
legközelebb, melyik gyerekcsomópont adatait határozzuk meg a következőkben. 
A stratégiákat a következő szempontok szerint szokás értékelni: 

 teljesség, ami azt jelenti, hogy ha létezik egy megoldás, akkor azt a kereső 
garantáltan megtalálja; 

 optimalitás, amely több különböző megoldás létezése esetén a kereső megtalálja 
azok közül a legjobb minőségűt, amely legjobban megfelel egy előzetes 
kritériumnak (legkevesebb alkatrészt tartalmaz, legolcsóbbat, meglévő készletből 
megépíthető stb.); 

 időigény, ami azt jellemzi, hogy mennyi ideig tart a megoldás keresése, valamint 
minden esetben belátható időn belül lefut-e a keresés; 

 tárigény, a kereséshez szükséges memória nagysága. 
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Mivel a mérnökök által használt kereső algoritmusokat általában a felhasználó által nem 
ismert informatikusok készítik általános feladatokra, fontos a helyes keresőalgoritmus 
kiválasztása. Ezek az algoritmusok változtatás nélkül a gyökéradatok megadásával, 
valamint a célkijelölésével végzik a kereséseket, ezért előzetesen meg kell vizsgálni, 
hogy felkészítették-e az algoritmust a körfigyelésre. A körfigyelés feladata elkerülni a 
már korábban egy másik úton megtalált és kifejtett állapotok ismételt kifejtéséből adódó 
időpocsékolást. Ezeket az ismétlődő állapotokat az alábbi módokon kerülhetjük el: 

 csak azt figyeljük, hogy az aktuális csomópont állapotára ne alkalmazzuk az őt 
generáló operátorral ellentétes hatású operátort, s így nem hozunk létre az 
aktuális csomópont szülőcsomópontjának állapotával megegyező állapotú 
csomópontot [ha például a keresésénél állandó térfogaton (V) nyomást (p) 
keresünk egy hőmérséklethez (T), a következő lépés nem lehet, hogy állandó 
térfogaton (V) ehhez a nyomáshoz (p) keresünk hőmérsékletet (T)]; 

 a kiterjesztés során ne alkalmazzunk olyan operátort az aktuális csomópont 
állapotára, melynek hatására a keletkező csomópont állapota megegyezik ezen 
csomópont valamelyik ősének állapotával; 

 a kiterjesztés során ne generáljunk olyan csomópontot, melynek állapota 
korábban már előfordult. Ez azt jelenti, hogy az összes megtalált csomópont 
adatait tárolnunk kell. Ezeknek a vizsgálatoknak azonban nemcsak jótékony 
hatása, hanem tár- és időigénye. 

Abban az esetben, ha több kört tartalmaz az adott problémapéldány, megéri figyelni a 
köröket, de a keresés nem futhat végtelen ciklusba, ami úgy történik, hogy a körfigyelés 
a végtelen keresési fákat véges méretűre vágja, azaz a kereső a keresési fának csak az 
állapottér gráfját kifeszítő részét fogja generálni [3; 21]. 
 
1.1.2. Kereső stratégiák 

Fakeresés 
Adott kezdőállapotból találjunk egy minimális költségű utat egy célállapotba. Nem 
egészen a klasszikus legrövidebb út keresési probléma: az állapottér nem mindig adott 
explicit módon, és végtelen is lehet. Keresőfa, azaz a kezdőállapotból növesszünk egy fát 
a szomszédos állapotok hozzávételével, amíg célállapotot nem találunk. Ha ügyesek 
vagyunk, optimális is lesz. 
A keresőfa nem azonos a feladat állapotterével! Pl. az állapottér nem is biztosan fa, 
amely esetben a keresőfa nőhet végtelenre is, akkor is, ha az állapottér véges. 
A keresőfa csúcsaiban a következő mezőket tároljuk: szülő, állapot, cselekvés (ami a 
szülőből ide vezetett), útköltség (eddigi költség a kezdőállapotból), mélység (a 
kezdőállapoté nulla). 
 
Szélességi keresés [38] 
A szélességi keresés (breadth-first search) egy egyszerű keresési stratégia, ahol először 
a gyökércsomópontot fejtjük ki, majd a következő lépésben az összes a 
gyökércsomópontból generált csomópontot, majd azok követőit stb. Általánosságban a 
keresési stratégia minden adott mélységű csomópontot hamarabb fejt ki, mielőtt 
bármelyik, egy szinttel lejjebbi csomópontot kifejtené. A keresés során nyilván kell 
tartanunk a legenerált, kifejtésre váró csomópontokat is – ezt a gyűjteményt, listát 
peremnek nevezik. 
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3. ábra: Szélességi keresés lépései 

Forrás: [38] 
 
A szélességi keresést meg lehet valósítani a FA-KERESÉS algoritmussal egy olyan üres 
peremmel, amely egy először-be-először-ki (first-in-first-out – FIFO) sor, biztosítva ezzel, 
hogy a korábban meglátogatott csomópontokat az algoritmus korábban fejti ki. Más 
szóval a FA-KERESÉS [probléma, FIFO-SOR ()] meghívása szélességi keresést 
eredményez. A FIFO-sor az összes újonnan legenerált követőt a sor végére teszi, 
magyarán a sekélyebb csomópontok korábban kerülnek kifejtésre, mint a mélyebben 
fekvők. A 3. ábra illusztrálja a keresés előrehaladását egy egyszerű bináris fa esetén. 
 
Egyenletes költségű keresés [38] 
A szélességi keresés optimális, ha minden lépés költsége azonos, mert mindig a 
legsekélyebb ki nem fejtett csomópontot fejti ki. Egyszerű általánosítással egy olyan 
algoritmust találhatunk ki, amely tetszőleges lépésköltség mellett optimális. Az 
egyenletes költségű keresés (uniform cost search) mindig a legkisebb útköltségű n 
csomópontot fejti ki először, nem pedig a legkisebb mélységű csomópontot. Egyszerűen 
belátható, hogy a szélességi keresés is egyenletes költségű keresés, amennyiben minden 
lépésköltség azonos. 
 
Mélységi keresés [38] 
A mélységi keresés (depth-first search) mindig a keresési fa aktuális peremében a 
legmélyebben fekvő csomópontot fejti ki. A keresés lefolyását a 4. ábra illusztrálja. A 
keresés azonnal a fa legmélyebb szintjére jut el, ahol a csomópontoknak már nincsenek 
követőik. Kifejtésüket követően kikerülnek a peremből és a keresés „visszalép” ahhoz a 
következő legmélyebben fekvő csomóponthoz, amelynek vannak még ki nem fejtett 
követői. 
Ez a stratégia egy olyan FA-KERESÉS függvénnyel implementálható, amelynek a 
sorbaállító függvénye az utolsónak-be-elsőnek-ki (last-in-first-out, LIFO), más néven 
verem. A mélységi keresést szokás a FA-KERESÉS függvény alternatívájaként egy 
rekurzív függvénnyel is implementálni, amely a gyermekcsomópontokkal meghívja 
önmagát (mélységkorláttal dolgozó rekurzív mélységi keresés algoritmusát a 4. ábra 
mutatja). A mélységi keresés nagyon szerény tárigényű. Csak egyetlen, a 
gyökércsomóponttól egy levélcsomópontig vezető utat kell tárolnia, kiegészítve az út 
minden egyes csomópontja melletti kifejtetlen csomópontokkal. Egy kifejtett csomópont 
el is hagyható a memóriából, feltéve, hogy az összes leszármazottja meg lett vizsgálva. 
 
Iteratívan mélyülő keresés [38] 
Az iteratívan mélyülő keresés (iterative deepening search) – vagy iteratívan mélyülő 
mélységi keresés – egy általános stratégia, amit sokszor a mélységi kereséssel együtt 
alkalmaznak a legjobb mélységkorlát megtalálására. Az algoritmus képes erre, mert 
fokozatosan növeli a mélységkorlátot – legyen az először 0, majd 1, majd 2 stb. – amíg a 
célt meg nem találja. Ez akkor következik be, ha a mélységkorlát eléri a d-t, a 
legsekélyebben fekvő célcsomópont mélységét. 
  



19 

Ha nem fa az állapottér: gráfkeresés 
Ha a kezdőállapotból több út is vezet egy állapotba, akkor a fakeresés végtelen ciklusba 
eshet, de legalábbis a hatékonysága drasztikusan csökkenhet. Másrészt világos, hogy 
elég is a legjobb utat tárolni minden állapothoz. 
 

 
4. ábra: Mélységi keresés 

Forrás: [38] 
 
Hogyan kerüljük el az ugyanazon állapotba vezető redundáns utak tárolását? Tárolni kell 
nem csak a peremet, de a peremből már egyszer kivett, kiterjesztett csúcsokat is. (A 
perem egy másik elnevezése nyílt halmaz.) A perembe helyezés előtt minden csúcsot 
letesztelünk, hogy a zárt halmazban van-e. Ha igen, nem tesszük a perembe. Másrészt 
minden peremből kivett csúcsot a zárt halmazba teszünk. Így minden állapothoz a 
legelső megtalált út lesz tárolva. Egyenletes költségű keresésnél bizonyíthatóan az első 
megtalált útnál nincs jobb, ha minden él költsége nem negatív. Mélységi keresésnél nem 
biztos, hogy az első megtalált út a legjobb, ekkor át kell linkelni a zárt halmazban tárolt 
csúcsot a jobb út felé. De a mélységi keresés itt már nem annyira vonzó, mert a zárt 
halmaz miatt sok memória szükséges. 
 
1.1.3. Informált keresési stratégiák 

Azokat a keresőket hívjuk informáltnak vagy más néven heurisztikusnak, amelyek plusz 
információval rendelkeznek a csomópontokban lévő állapotokról [3; 21]. A plusz 
információ alatt ezt az információt értjük. A heurisztika szó a „megtalál” vagy „felfedez” 
jelentésű görög heuriskein szóból származik, és olyan „ökölszabályként” gondolnak rá, 
amely segítségével a terület szakértői kimerítő keresés nélkül is jó megoldásokat tudnak 
előállítani. A keresési algoritmusok esetében egy olyan függvényt jelent, amely a 
megoldás költségét becsli. Ahol a keresési tér túl nagy ahhoz, hogy az összes 
csomópontot végigjárjuk a keresés során, ott egy olyan állapotokat kiértékelő függvényre 
van szükség, amely megbecsüli, hogy melyek a legígéretesebb csomópontok. Általában 
elmondható, hogy a függvény egy célállapot kiértékelésekor nullát ad vissza, s egy 
állapotot minél messzebbinek ítél meg a célállapottól, a visszatérési értéke annál 
nagyobb. Használatával a kereső a nem túl hasznosnak ígérkező csomópontokat 
elkerülve csak azokra a csomópontokra koncentrál, melyek feltehetőleg közelebb visznek 
a célhoz [3; 21].  
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Iteratívan javító keresők 
Az élet során számos példát láthattunk már olyan problémára, amelynél nem a 
cselekvéssorozat meghatározása az elsődleges cél, hanem egyedül a megoldásra 
vagyunk kíváncsiak. Ilyen a 8 királynő probléma is, amikor úgy kell elhelyeznünk 8 
királynőt egy sakktáblán, hogy azok ne üthessék egymást egy lépésből. A probléma 
szempontjából lényegtelen, hogy milyen sorrendben rakjuk le őket, csak azokat a 
felállásokat keressük, amelyek megfelelnek ennek a követelménynek. Az ilyen jellegű 
problémákat célszerű úgy megoldani, hogy egy teljes konfigurációból kiindulva (pl. 
amikor az összes királynő a táblán van, álljanak azok bárhogyan is) próbálunk olyan 
változtatásokat végrehajtani, melyek hatására javul a konfiguráció minősége. A 
legkönnyebben úgy képzelhetjük ezt el, mintha az állapottér egy tájkép lenne, ahol 
minden egyes állapot magasságát a kiértékelő függvény által azon az állapoton felvett 
érték határozná meg, és a kereső ennek a tájnak a legmagasabb pontjára akarna 
feljutni. Erre ad lehetőséget az iteratívan javító keresők (iterative improvement search) 
két legismertebb változata, a hegymászó és a szimulált lehűtéses módszer [3; 22]. 
 
Hegymászó keresés 
A hegymászó keresés az egyik legegyszerűbb informált keresési módszer, mindösszesen 
egy ciklusból áll, amely az aktuális csomópontból generálja annak gyermekeit és a 
legjobbat (a legmagasabban fekvőt) kiválasztva halad tovább. Amennyiben az aktuális 
csomópontnál csak rosszabb kiértékelésű csomópontokat generált, a keresés véget ér. A 
nevét is innen kapta, hiszen rosszabb csomópontot sohasem választva mindig felfelé 
törekszik, s ha már nem juthat föntebb vagy maradhat ugyanazon a magasságon, akkor 
megáll. Amennyiben több legjobb csomópont is létrejött, akkor véletlenszerűen választ ki 
közülük egyet kiterjesztésre. A keresőnek ehhez nem kell keresési fát nyilvántartania, és 
a csomópontban is csak az állapotot és az ahhoz tartozó kiértékelést kell tárolnia. A 
kereső minden esetben elér egy olyan pontot, ahonnan már nem tud továbbhaladni. Az 
algoritmussal kapcsolatban azonban több probléma is felmerül: 

 ha a kereső az állapottérben olyan pontra téved, amely minden 
szomszédos pontnál magasabban fekszik, de nem az állapottér 
legmagasabb csúcsa, akkor egy lokális maximum fogságába esett. Ily 
módon a kereső a céltól meglehetősen távol is befejezheti működését; 

 az állapottérnek egy területe lehet fennsík, amely annyit tesz, hogy ott a 
kiértékelési függvény gyakorlatilag lapos. Az ilyen területeken a 
hegymászó kereső bolyonghat; 

 előfordulhat, hogy a kereső a hegygerincre viszonylag könnyen feljut, de 
az lassan emelkedik a csúcs felé. Ha ekkor nincsenek olyan operátorok, 
melyek a gerinccel párhuzamosan vezetnek felfelé, akkor a kereső 
elkezdhet oszcillálni a gerinc két oldala között. Ezen buktatók kikerülése 
végett alkalmazható a véletlen újraindítású hegymászás (random-restart 
hill-climbing), ami véletlenül generált kiindulási pontokból indítja a 
kereséseket rögzített számú iterációs lépésekben. A keresés hamarabb is 
leállhat, ha néhány iterációs lépés során a megtalált legjobb megoldás nem 
mutat javulást. Ha kellő számú iterációt engedélyezünk, akkor a 
hegymászó kereső meg fogja találni az optimális megoldást. Azonban a 
keresés időtartamát és sikerességét nagyban befolyásolja az adott 
probléma állapotterének a felszíne, de ha a keresőt csak az ahhoz illő 
problémákra alkalmazzuk, akkor viszonylag kevés iterációs lépés után is 
megkaphatjuk az optimális megoldást [3; 21; 22]. 
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Szimulált lehűtés 
A szimulált lehűtés (simulated annealing) alapgondolata az, hogy a keresőnek bizonyos 
esetekben lehetősége legyen egy-két lefelé vezető lépést tennie, hogy ezáltal 
kimeneküljön a lokális maximumok fogságából. Mivel ez a módszer a hegymászó keresés 
egy változatának tekinthető, az alap algoritmusa nagyon hasonlít az elődjére. A 
különbség csak az, hogy míg a hegymászó kereső mindig a lehető legjobb állapotot 
terjesztette ki, a szimulált lehűtés mindig egy véletlenül kiválasztott irányba folytatja a 
keresést. Természetesen az állapotok nem ugyanakkora eséllyel kerülnek végrehajtásra, 
hiszen a kereső teljesen használhatatlan lenne. A felfelé vezető lépések kiválasztásakor 
azokat minden esetben végre is hajtja, de a lefelé vezető lépések végrehajtásának esélye 
∆E-vel arányosan exponenciálisan csökken. Minden állapothoz meghatározható ez a ∆E 
mennyiség, amely megmutatja, hogy az állapot a szülőjéhez képest milyen mértékű 
romlást mutat, de a valószínűségek meghatározásához szükség van egy T paraméterre 
is. Az újonnan generált állapotokhoz tartozó ∆E mennyiségek meghatározása után 
minden állapot e∆E/T valószínűséggel kerülhet végrehajtásra. A T paramétert minden 
iterációs lépésben meghatározza a keresés előtt bemenetként kapott hűtési 
karakterisztika. Az iterációs lépések során a T paraméter a nullához tart, így a lefelé 
vezető lépések végrehajtásának esélye folyamatosan csökken. Látható, hogy a kereső 
nem véletlenül kapta a nevét egy természetben megfigyelhető folyamatról, hiszen annak 
az analógiájára fejlesztették ki. Ha a kiértékelő függvényt az anyag összenergiájának, a T 
paramétert pedig a hőmérsékletnek tekintjük, akkor megkapjuk a lehűlés folyamatát 
leíró fizikai összefüggést. Bizonyított, hogy ha egy anyagot megfelelően lassan hűtenek 
le, akkor az anyag kisebb energiájú állapotba kerül dermedéskor, mint ha gyorsan 
menne végbe a hűlés folyamata. Amennyiben a T paraméter a jól megválasztott hűtési 
karakterisztika hatására kellő mértékben csökken, akkor a kereső megtalálja a feladat 
globális minimumát. Az ilyen keresési módszereket leggyakrabban termelési folyamatok 
és elrendezési problémák optimalizálásához használják [3; 22]. 
 
Legjobbat-először (best-first) keresők 
Az előzőekben olyan problémákról esett szó, amelyeknél csak a megoldás megkeresése 
volt a cél. Most tekintsük azokat a problémákat, amelyeknél a keresés elsődleges célja a 
gyökércsomóponttól egy célállapotot tartalmazó csomópontig vezető út feltárása. Ehhez 
a csomópontban nem elég az állapotot és a kiértékelő függvény által szolgáltatott értéket 
tárolni, hanem a korábban tárgyalt adattagok is megjelennek, hogy a nem informált 
keresőknél tapasztaltakhoz hasonlóan a keresés végén a megoldást jelentő út 
visszavezethető legyen. Az általános keresési algoritmust használva a meglévő tudás a 
kiterjesztendő csomópont megválasztásakor jelenik meg. Amennyiben a frissen generált 
csomópontok közül mindig a legjobb kiértékelésű csomópontot terjesztjük ki legelőször, 
akkor az így kapott stratégiát legjobbat-először keresésnek nevezzük. A név csalóka 
lehet, mert nem biztos, hogy tényleg az a legjobb csomópont, amelyet a kiértékelő 
függvény annak ítél. A különböző típusú legjobbat-először stratégiák algoritmusa 
majdnem megegyezik, eltérést leginkább a kiértékelő függvény milyenségében 
tapasztalhatunk. A keresők általában a megoldás valamilyen költségbecslését használják, 
ilyen volt a vak keresők esetében az útköltség. Ez a mérték azonban nem tartalmaz 
információt az adott állapotból a legközelebbi célállapotba vezető út költségéről, így nem 
fókuszálja a keresést. Ahhoz hogy a keresést hatékonyabbá tehessük, ki kell tudnunk 
választani a kiterjesztésre váró csomópontok közül a célhoz legközelebb eső 
csomópontot vagy a célhoz vezető legkisebb költségű úton található csomópontot [3; 5; 
6; 7; 8; 9; 22]. 
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Mohó keresés 
Az egyik legegyszerűbb legjobbat-először keresési stratégia a mohó keresés (greedy 
search). A mohó keresés mindig azt a csomópontot terjeszti ki először, amelyiket 
kiértékelő függvénye legközelebbinek ítéli meg a célhoz. Az ilyen jellegű költségbecslést 
kiszámító függvényeket heurisztikus függvényeknek nevezzük, és h betűvel jelöljük őket. 
h(n) = az n csomópont állapotából egy célállapotba vezető legolcsóbb út becsült 
költsége. 
Ez a h függvény szinte bármilyen lehet, de feltesszük hogy h(n) = 0, ha n egy 
célállapotot tartalmazó csomópont. Ahhoz, hogy a mohó keresés természetét 
megismerjük, egy konkrét példán kell megvizsgálni annak működését. Ha veszünk egy 
útvonal-keresési problémát, jó heurisztikának számít a h(n) = az n csomópont 
célcsomóponttól légvonalban mért távolsága. A h függvény abban segíti a keresőt, hogy 
kiválasszon egy lehetőleg minél jobban a cél felé vezető úton lévő csomópontot. A kereső 
azonban így nem optimális és nem is teljes, amit a következő példák be is bizonyítanak. 
Tekintsük a 4. ábrát és tegyük fel, hogy J-ből szeretnénk eljutni E-be. A kereső kiterjeszti 
J-t és az egyetlen lehetséges utat választja I-be, majd kiterjeszti I-t is. Látható, hogy a 
heurisztikus függvény a két lehetséges város közül F-et fogja előnyben részesíteni H-val 
szemben, mert az F szemmel láthatóan közelebb fekszik E-hez. Ezután F-et kiterjesztve 
megtalálja E-t. A keresés tehát sikeresen befejeződött, de ha kicsit utánaszámolunk, 
akkor láthatjuk, hogy az E-F-I-J utak összesen 89 km-t tesznek ki, míg az E-G-H-I-J utak 
csak 65 km-t. Ezek szerint a megoldás tényleg nem optimális. Most nézzünk egy másik 
példát, melynél B-ből szeretnénk eljutni az E pontba. A kereső kiterjeszti B-t és azt látja, 
hogy a legkedvezőbb az, ha A felé tart, hiszen az közelebb fekszik E-hez mint C. Ebben 
az esetben az ismétlődő csomópontok figyelése nélkül a kereső sohasem fejezi be a 
keresést, hiszen A és B közt fog ugrálni. Azonban ha figyeljük az állapotok ismétlődését, 
még akkor is előfordulhat, hogy egy végtelen úton elindulva a kereső eltéved és soha 
nem tér vissza, hogy felfedezze a helyes irányt. 
 

 
5. ábra: Egy elképzelt térképrészlet városokkal és az utak hosszával 

Forrás: [22] 
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Látható, hogy a kereső tényleg rászolgál a mohó névre, hiszen egyáltalán nem érdekli, 
hogy hosszú távon mi lenne a kifizetődőbb, mindig mérlegelés nélkül az éppen legjobbat 
választja, még ha ki is derülhet, hogy a lehető legrosszabbat választotta [3; 5; 22]. 
 
A* keresés 
A mohó kereséssel ellentétben az A* kereső döntéskor felhasználja az általa addig 
megtett út költségét, s így próbál meg olyan megoldást találni, melynél a teljes út 
költsége minimális. Ennek megvalósításához kiértékelő függvénye két összetevőből áll. 
Az egyik a célig még hátralévő út becsült költsége, a másik a gyökércsomóponttól a 
vizsgált csomópontig már megtett út költsége. A mennyiségeket összeadva kapjuk az 
f(n) = g(n) + h(n) kiértékelő függvényt. Az A* kereső esetén egy csomópont költsége: 
f(n) = a legolcsóbb és az n csomóponton keresztül vezető megoldási út becsült költsége. 
Azokat a keresőket, amelyek f(n) kiértékelő függvényt használnak és heurisztikájuk 
elfogadható, A* keresésnek nevezzük. 
Az A* keresés nagyon hasonlít a mohó keresési stratégiára, de kiértékelő függvénye 
összetettebb. Az A* kereső több kereső pozitív tulajdonságát ötvözi, miközben elhagyja 
azok negatív tulajdonágait. Korábban láthattuk, hogy az egyenletes költségű keresés 
teljes és optimális is, hiszen minimalizálja a keresés során megtett út költségét. A mohó 
kereső minimalizálja a hátralévő út becsült költségét, így a kereső költségét jelentősen 
lecsökkenti, cserébe viszont nem teljes és nem is optimális. Az f(n) kiértékelő függvény 
segítségével az A* kereső nemcsak teljes és optimális, de a keresés költségét is sikerül 
alacsonyan tartania. Ennek egyetlen feltétele, hogy a heurisztikának elfogadhatónak kell 
lennie, azaz sohasem szabad túlbecsülnie a megoldásig vezető út költségét. Ez hatással 
van az f(n) kiértékelő függvényre is, hiszen ha a h elfogadható, akkor f(n) sem fogja 
túlbecsülni az adott csomóponton áthaladó legjobb megoldás költségét [3; 21]. 
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2. NEURÁLIS HÁLÓK 

Jóllehet az NN (Neural Network) kutatása 1943-ra nyúlik vissza, az ebben részt vevő 
kutatók száma az első 40 évben elég csekély volt. Az amerikai DARPA (Defense 
Advanced Research Projects Agency – Védelmi Kutatási Projekt Ügynökség) 1983-ban 
kezdte támogatni a neurális hálózatok kutatását. Nem sokkal később más támogató 
szervezetek és országok csatlakoztak a kezdeményezéshez, és világviszonylatban 
intenzív kutatás kezdődött. Jóllehet akkor csupán elméleti fejlesztésekre került sor, a 
neurális hálózatok gyakorlati alkalmazására vonatkozó optimizmus nem vált azonnal 
valóra. A tanulási folyamat sok valódi világméretű alkalmazás esetében elég nehéz. Ezért 
sokáig ez a terület csak papíron jött létre, de kevés volt az igazi gyakorlati alkalmazás. 
Ez a helyzet azonban az 1990-es években megváltozott. Számos kereskedelmi és ipari 
alkalmazást fejlesztettek ki az Egyesült Államokban, Japánban és Európában. 
 
(Ez a fejezet Toshinori Munakata: Fundamentals of the New Artificial Intelligence című 
könyvének [37] 2. fejezetének felhasználásával, annak gondolatmenete mentén készült. 
A fejezetben ezt a forrást külön nem jelöltem.) 
 
Egy neurális hálózat az emberi agynak egy elvont számítógépes modellezése. Az emberi 
agy körülbelül 1011 neuronnak nevezett parányi egységből áll. E neuronok körülbelül 1015 
helyen kapcsolódnak egymáshoz. Jóllehet e területen további kutatásokat kell végezni, az 
agy neuronhálózatát mégis az intelligencia alapvető forrásának tekinthetjük, mely az 
ember és más élőlények általi észlelést, megismerést és tanulást tartalmazza. 
Az agyhoz hasonlóan a neurális hálózat mesterséges neuronokból és azok 
kapcsolódásaiból áll. Ha a hálózatot gráfnak tekintjük, a neuronok csomópontnak, a 
kapcsolódások pedig éleknek tekinthetők. 
 
2.1. A neuron 

A mesterséges neurális hálózatok működésének megértéséhez elsősorban meg kell 
ismerkednünk a biológia neurális hálózatokkal, mivel nagyrészt a biológia hálózatok 
mintájára épül. A biológiai neurális hálózatok megértése nagyban elősegítette a 
mesterséges neurális hálózatok tudományának a kialakulását. Neurális hálózatok alatt 
agyunk felépítését értjük. Az agy az ember információ feldolgozó egysége, szerkezeti 
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felépítése nagyon bonyolult. Agyunk legkisebb feldolgozóegységei a neuronok, más 
néven idegsejtek. 
A neuronok egymáshoz kapcsolódnak és ez által adják át az információkat. Az információ 
átadása impulzusokkal valósul meg. Egy idegsejthez több neuron is csatlakozik. 
 

 
6. ábra: Egy gerincvelői mozgató neuron vázlatos képe 

a) dendrit, b) sejttest, c) sejtmag, d) axondomb, e) Swann-hüvely, f) Swann-sejt (mag), 
g) Ranvier-féle befűződés, h) végfácska (telodendrion) elágazódás 

Forrás: Neuron,_LangNeutral.svg 
 
A mesterséges neuron a természetes neuron 7. ábrán látható elvont modellezése. Ahogy 
az a 7. ábrán látható, vannak a neuronba bemenő x1, x2, ..., xm inputjaink. Ezek az 
inputok egy természetes neuron ingerlési szintjei. Valamennyi xi input a megfelelő wi 
súlyozással megsokszorozódik és a xiwi eredmény épül be a neuron testébe. A súlyozások 
a természetes neuronban tapasztalható biológiai szinapszisok erősségét ábrázolják. A 
neuron valamennyi i = 1, m eredményt összegez. Az eredmények súlyozott összegésze a 
neurális hálózatokról szóló irodalomban hálóként (net) vannak említve. 
 

 
7. ábra: Mesterséges neuron 

  



26 

Tehát a neuron kiértékeli 
net = x1w1 + x2w2 + ... + xmwm    (2.1) 

 
hálót. Matematikai értelemben két vektor van megadva 
 

x = (x1, x2, ..., xm)      (2.2) 
és 

w = (w1, w2, ..., wm)      (2.3) 
 

a háló pedig pont vagy a két vektor eredőjét vagy skaláris szorzatát jelenti, 
 

x⋅w ≡ x1w1 + x2w2 + ... + xmwm.     (2.4) 
 
Végül a neuron a háló az y = f(net) függvény szerint meghatározza y kimenetét. Az 
f(net) függvényt aktivációs (vagy néha transzfer) függvénynek nevezzük. 
 
Gondolhatunk egy neuronra mint egyfajta fekete dobozra, mely bemenő x vektort észlel 
és azt egy y skaláris mennyiséggé dolgozza fel. Ugyanez az y kimenő érék megy ki a 
neuronból kiinduló élek mentén a következő neuronokhoz (8. ábra). 
 

  
8. ábra: Egy neuron általános modellje 

 
A mesterséges neurális hálózatok legegyszerűbb modellje a preceptron, amelyet Frank 
Rosenblatt alkotott meg még 1957-ben. Ez az algoritmus csupán csak egyetlenegy 
neuront tartalmazott. N darab bemenete volt (x1, …, xn), minden bemenetnek súlya  
(w1, …, wm), csomópontra bekerülő értékek az azokhoz tartozó súlyokból állt elő (a 
tanulási folyamat során kerülnek kiszámításra), torzítási érték (b), amely megadja, hogy 
a várható érték mennyiben tér el a valóságtól, az aktivációs függvény (f(x)) és a kimenet 
(y). 
 
A perceptron modell (9. ábra) 
A cél, hogy a tanító által bemutatott bemeneti alakzatok és a hozzá tartozó elvárt kimenő 
vektorok (azaz a tanítás) alapján a perceptron „tanulja” meg a helyes válaszokat, azaz, 
egy későbbi időpontban bemutatott bemeneti alakzat hatására most már tanítás nélkül is 
az elvárt kimenővektort adja. Némi általánosító képességet is elvárunk, azaz, olyan 
bemeneti alakzatokra is lehetőleg helyes választ adjon, amelyekre nem lett tanítva. (Ezt 
az általánosító képességet egyelőre senki sem bizonyította megnyugtató módon.) 
  



27 

Maga a tanulás a perceptron feladata. A tanulási szabály heurisztikus ötleten alapul, 
melynek lényege a következő. 
 

 
9. ábra: Perceptron modell 

 
2.2. Az aktivációs függvények 

Az aktivációs függvények különböző formái az alkalmazások jellegétől függően 
határozhatók meg. A következő legáltalánosabban használt aktivációs függvények a 10. 
ábrán láthatók. 

 
10. ábra: Aktivációs függvények 
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A 10a ábra egy darabokra bontott lineáris függvény 
y = 0; ha net < 0, 
y = k⋅a; ha net ≥ 0,      (2.5) 

ahol: k pozitív állandó. 
 
A 10b ábrán egységugrás függvény látható 

y = 0; ha net < 0 és 
y = 1; ha net ≥ 0.      (2.6) 

 
A 10c ábra a b egységugrást ábrázoló függvény hagyományos megközelítése látható a 
net = 0, helyen pl.: 

y = 0 ; ha net < -ε, 
y = (net – ε)/2ε + 1 ha -ε ≤ net < ε, és 

y = 1 ha net ≥ ε,      (2.7) 
ahol: ε egy kis abszolút érékű pozitív állandó, vagyis ε → +0. 
 
A 10. (d) ábra egy küszöbértékes (Θ) lépésfüggvény: 

y = 0; ahol net + Θ < 0, egyébként pedig 
y = 1.       (2.8) 

Ez az aktivációs függvény gyakorlatilag a c-vel jelölt függvény Θ-vel történő eltolását 
jelenti. 
 
Az e ábrán a Log-Sigmoid függvény látható: 

	       (2.9) 

 
Az f ábrán pedig e-nek a küszöbeltolása: 

	       (2.10) 

 
2.3. A neurális hálózatok felépítése és a backpropagation modell 

A neuronok közötti kapcsolatok mintázatát általánosságban a neurális hálózat 
felépítésének nevezzük. A backpropagation modell a rétegezett neurális hálózat egyik 
fajtája, mivel valamennyi neurális hálózat egymástól elhatárolható rétegekből épül fel. A 
11. ábra egy egyszerű példát szemléltet. E példában a hálózat három rétegből áll, 
melyeket bemenő, közbülső (rejtett) és kimenő rétegnek nevezünk. Általában egy 
bemenő, egy rejtett és tetszés szerinti számú kimenő rétegből áll a hálózat. Egyes 
szerzők a bemenő rétegeket beleszámítják a rétegek teljes számába, mások viszont 
nem. A fenti példában e két számolási mód szerint a teljes szám 3, illetve 2. Ezt azzal 
indokolják, hogy a bemenő rétegek neuronjait úgy tekintik, hogy nem dolgoznak fel 
semmit. E neuronok szerepe abban kimerül, hogy bemenő jeleket küldenek a rejtet 
rétegek neuronjainak. Egy kevésbé kétértelmű számolási módszer során figyelembe 
veszik a rejtett rétegek számát. A 11. ábra példa egy rejtett réteggel rendelkező neurális 
hálózatra. 
 
A bemenő és kimenő rétegek neuronjainak számát általában az alkalmazási probléma 
határozza meg. Egy írott karakter felismerési probléma megoldásához például 
valamennyi karakter egy kétdimenziós 100-pontos rácsozaton van elosztva. Ebben az 
esetben a bemenő réteg 100 neuronból áll. A rejtett réteg(ek) esetében a neuronok 
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száma nincs meghatározva. A megfelelő szám meghatározásához gyakran a próba és 
hibakeresés módszerét alkalmazzák. 
 

 
11. ábra: Egy rejtett réteggel rendelkező backpropagation modell felépítése 

 
2.3.1. A backpropagation modell alapgondolata 

Visszacsatolás nélküli backpropagation modellel (hiba-visszaterjesztő eljárás) a ’70-es 
években kezdett el foglalkozni több független kutató is. Napjainkban ez a leggyakrabban 
használatos modell [12], nem kis mértékben köszönhetően a rengeteg mutációnak. Az 
első modell óta készültek tanulmányok topológiájában, tanuló algoritmusában, 
küszöbérték függvényében módosított változatokról. Azon túl, hogy hatékony és könnyen 
megismerhető és tanítható módszerrel van dolgunk, legnagyobb erőssége a gyengén 
meghatározott problémákra adott nem lineáris megoldásaiban rejlik. A tipikus 
backpropagation hálózatnak egy bementi, egy kimeneti és legalább egy közbülső, rejtett 
rétege van, és minden neuron összeköttetésben van a következő réteg minden 
neuronjával (11. ábra). Nincs elméleti korlát a rejtett rétegek számára nézve, azonban a 
gyakorlati alkalmazásokban többnyire egy vagy kettővel találkozhatunk. Létezik egy 
sejtés, mely szerint három közbülső réteg elegendő tetszőleges bonyolultságú probléma 
megoldására, melyet a modell meg tud oldani. Fontos megemlíteni, mivel szintén minden 
változatra igaz, hogy a backpropagation, mint módszer csak a tanítás során kerül 
felhasználásra, a tényleges felhasználásban már nem. 
A be- és kimeneti rétegek felépítése tükrözi az adat átalakítást a felhasználás során és a 
rétegenkénti neuronok számának meghatározása a neurális hálózat megtervezésének 
talán legkritikusabb lépése, különösen a backpropagation módszer használata esetén. 
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Nincs bizonyított elméleti eredmény, mely útmutatást adhatna a hatékony szerkezet 
megtalálásához, így csak a gyakorlat vagy a szerencse segítheti sikerhez az NN 
tervezőjét. Az alábbi „szabályokat” is a tapasztalat szülte [13]: 

 Minél bonyolultabb a be és kimeneti értékpárok közt feltételezhető kapcsolat, 
annál több neuront kell a közbülső réteg(ek)ben elhelyezni. 

 Ha a modellezendő folyamat jól elkülöníthető részekre tagolható, rejtett rétegek 
bevezetése valószínűleg növeli a hatékonyságot, ellenkező esetben az új rétegek 
csak a neurális háló emlékezőképességét javítják és nem vezetnek valódi 
modellhez. 

A tanításhoz rendelkezésre álló adatok mennyisége felső határt szab a közbülső 
rétegekben található neuronok számának. A maximálisan használni javasolt feldolgozó 
elemek számát megkapjuk, ha a tanításhoz használt be- és kimeneti értékpárok számát 
elosztjuk a hálózatban található összes be- vagy kimenő neuron számával, majd a kapott 
értéket osztjuk egy általában 5 és 10 közti számmal (scaling factor). Ha az 
adathalmazban sok a zaj, akkor érdemes nagyobb értéket választani, különleges 
esetekben akár 50-et is, ha viszont a feldolgozásra kerüli adatok tisztának és pontosnak 
tekinthetők akkor nyugodtan használhatunk 2 körüli értéket is. Ha túl sok neuront 
iktatunk a rendszerbe, akkor a háló egyszerűen megjegyzi a tanító halmaz elemeit, és 
nem lesz képes általánosításra, ami használhatatlanná teszi a valós felhasználásra. 
 
A backpropagation (hiba-visszaterjesztő eljárás) modellhez a 6. ábrán látható (f) 
aktivációs függvény a leginkább használatos. Mivel egy neuron az agyat alkotó 
természetes neuronok elvont modelljeként értelmezhető, az aktivációs függvények a 
természetes neuron által érzékelt és továbbított eletrokémiai jelek modelljeként 
értelmezhetők. A küszöb a neuron ingerlése céljából a háló értéknek egy kritikus pontját 
tolja ki. 
 
Tételezzük fel, hogy egy rejtett réteg van. A bemenő réteg valamennyi neuronja 
kapcsolódik a rejtett réteg neuronjaival. A rejtett réteg neuronjai hasonlóképpen 
kapcsolódnak a kimenő réteg neuronjaihoz (11. ábra). 
Feltételezzük, hogy ni, nh és no számú neuron van a bemenő, rejtett, illetve kimenő 
rétegben. Ebben az esetben a bemenő rétegből ni × nh él kapcsolódik a rejtett, és nh × no 
él kapcsolódik a rejtett rétegből a kimenő réteghez. 
Valamennyi élhez súlyozás van rendelve. Még specifikusabban a bemenő réteg xi 
neuronját a rejtett réteg zj; neuronjával összekapcsoló élekhez, a rejtett réteg neuronját 
a kimenő réteg zi neuronjával összekapcsoló élekhez w'ij súlyozás van rendelve. (Egyes 
szerzők wij-t wji-nek és w'ij-t w'ji-nek jelöli, vagyis jelzőszámok sorrendjét megfordítják. 
(A hagyományos gráfelméletben az i csomópontból kiinduló éleket eij-nek jelöljük.) E 
súlyozásokat tipikusan egy specifikus tartományon belül a rendkívüli alkalmazás 
függvényében állítjuk be. Egy specifikus alkalmazáshoz például –0,5 – +0,5 közötti 
tartományban történik a véletlenszerű kezdeti beállítás. A következők lehetségesek: 
w11 = 0,32 és w12 = -0,18. 
A bemenő réteg bemenő értékeit x1, x2, ..., xni-nek jelöljük. Magukat a neuronokat 1, 2, 
... ni-nek vagy néha x1, x2, ..., xni-nek jelöljük. (A neuronokra különböző jelöléseket 
alkalmazunk, pl. ux1, ux2, ..., uxni, de ez növeli a jelek számát. Ameddig csak lehet, a 
megjelölések számát a praktikusnak tekintett szinten szeretnénk tartani.) Ezeket az 
értékeket együtt ábrázolhatjuk az x = (x1, x2, ..., xni) vektor segítségével. A neuronokat 
és belső kimenő értékeket a rejtett rétegben hasonlóképpen z1, z2, ..., znh és z = (z1, z2, 
..., znh megjelöléssel jelöljük). A kimenő réteg neuronjai és kimenő értékeit ugyancsak y1,  
  



31 

y2, ..., yno és y = (y1, y2, ..., yno) módon jelöljük. Ugyanúgy meghatározhatunk 
súlyvektorokat; pl. a wj = (w1j, w2j, ..., wni,j) a bemenő réteg neuronjai és a rejtett réteg 
zj neuronjai közötti súlyozást ábrázolja; a w'j = (w'1j, w'2j, ..., w'nh,j) a rejtett réteg 
neuronjai és a kimenő réteg yj neuronjai közötti súlyozást ábrázolja. 
 
Meghatározhatjuk a W és W' súlyozási mátrixot is a teljes út súlyozására a 
következőképpen: 
 

	 		 	
,

⋮
,

, ⋯ ,

   (2.11) 

 
ahol: wT a w felcserélése, vagyis amennyiben sorvektor, wT ugyanazon elemek 
oszlopvektora. W' mátrix hasonlóképpen határozható meg w'j vektorokhoz. 
Két rejtett réteg esetében a fenti érték z = (z1, z2, ..., znh) és z' = (z'1, z'2, ..., z'nh) lehet, 
ahol z az első, z' pedig a második rejtett réteget jelöli. 
Amennyiben három vagy annál több rejtett réteg van, az értékek z, z', z”, stb. értékekig 
terjedhetnek. Mivel azonban a rejtett rétegek száma ritkán éri el vagy haladja meg a 
hármat, e kiterjesztésekkel nem kell foglalkoznunk. A súlyozásokhoz is hasonló 
kiterjesztések rendelhetők. Két rejtett réteg esetében a súlyozási mátrixok kiterjesztése 
a következő lehet: W a bemenő és első rejtett réteg között, W' első és második rejtett 
réteg között, W” pedig a második rejtett réteg és a kimenő réteg között lehet a súlyozási 
mátrix. 
 
2.3.2. Tanulási (tanítási) módszer 

Egy neurális hálózat súlyozásainak beállítása révén képes tanulni. Meg kell jegyezni, 
hogy itt a „minta” kifejezést nagyon széles értelemben kell értelmezni. A minták lehetnek 
vizuális minták, vagyis kétdimenziós karakterek és képek, valamint fizikai, kémiai, 
biológiai és vezetési problémákat felvető minták. Akusztikus mintákat kaphatunk 
különböző időkben pillanatfelvételek készítésével. Valamennyi pillanatfelvétel egy adott 
időben bemenő akusztikus mintának számít; az abszcissza tengely a hangok 
gyakoriságát, az ordináta tengely pedig a hang intenzitását ábrázolja. Ebben a példában 
a minta egy akusztikus spektrumú gráf. Egy adott árukészlet piaci sikerének 
előrejelzésére az abszcissza tengelyen az áru különböző paramétereit (az előző napi ár 
stb.), az ordináta tengelyen pedig a paraméterek értékeit ábrázoljuk. A neurális hálózat 
tehát a bemenő és a kimenő minták párosa. A kimenő minták azok a célminták amire a 
hálózatot meg akarjuk tanítani. Ezekkel a mintapárokkal (vagyis az 1. bemenő minta, 1. 
célminta, 2. bemenő minta, 2. célminta) stb. fogunk dolgozni. 
Valamennyi célmintát célvektorral ábrázoljuk: t = (t1, t2, ..., tno). 

 A neurális hálózat tanulással kapcsolatos feladatát úgy kell a súlyozásokhoz 
igazítani, hogy az valamennyi bemenő mintához kimenő mintát tudjon produkálni, 
vagyis, amennyiben az 1. minta x vektorként van megadva, kimenő mintájának 
megfelelő y vektor a célmintának megfelelő t vektornak felel meg (vagy közel 
azzal azonos); 

 ha a 2. célsablon x vektorként van megadva, kimenő mintájának megfelelő y 
vektor a célsablonnak megfelelő t vektornak felel meg (vagy közel azzal azonos) 
és így tovább. 
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Ha a neurálist makroszkopikusan fekete doboznak tekintjük, az a bemenő vektorból 
tanulja meg leképezni a kimenő vektorokat. A hálózat mikroszkopikusan ugyanezt a 
súlyozásai beállításával tanulja meg. Amint látjuk, a backpropagation modellben (2.3.1 
fejezet) azt feltételezzük, hogy van egy szakértő, aki a neurális hálózatnak megmutatja a 
bemenet és kimenet helyes leképezését. Ezért a vissza backpropagation modellt (hiba-
visszaterjesztő modellt) ellenőrzött tanulás módszerének nevezzük, vagyis a hálózat 
felügyelet mellett tanul meg dolgokat, mert a hálózat nem képes megfelelő minták nélkül 
tanulni. 
Ismételjük meg a következőt, amíg a neurális hálózat az összes sablont egymást 
követően korrekt módon fel nem térképezi: 
Valamennyi minta esetében az 1–3. lépes ismétlődik, az 1. minta x vektorként van 
megadva, kimenő mintájának megfelelő y vektor a célsablonnak megfelelő t vektornak 
felel meg (vagy közel azzal azonos). 
Lépések: 

1. lépés x vektor bevitele a neurális hálózatba. 
2. lépés. Továbbítás. Haladjunk át a neurális hálózaton a bemenő rétegekből 

a rejtett rétegekbe, onnan pedig a kimenő rétegekbe és az y kimenő 
vektorhoz. 

3. lépés. Hibajavítások hátrafelé történő sokszorosítása. Hasonlítsuk össze y-t 
t vektorral. Ha y vektor t vektorral azonos vagy eléggé közel áll ahhoz, 
térjünk vissza külső hurok kezdetéhez. Máskülönben a backpropagation-
nak a neurális hálózaton keresztül kell történnie, és a következő y vektor 
súlyozásait a lehető legjobban t vektorához kell igazítani, majd térjünk 
vissza az 1. lépéshez. 

 
A fenti esetben valamennyi külső hurok ismétlődését időperiódusnak nevezzük. Egy 
időperiódus magában foglalja valamennyi szóba jövő minta sorozatából álló ciklust. Meg 
kell jegyezni, hogy a teljes algoritmus befejezéséhez a neurális hálózatnak valamennyi 
bemenő vektorhoz célvektort kell létrehoznia. Feltételezzük például, ha két minta áll 
rendelkezésre a neurális hálózat tanításához. 
Az 1. mintához tartozó belső hurkot megismételjük és a neurális hálózat 10 ismétlődést 
követően le tudja képezni a megfelelő t vektort. Ezt követően megismételjük a 2. 
mintához tartozó belső hurkot és a neurális hálózat 8 ismétlődést követően le tudja 
képezni a megfelelő t vektort. Ezzel az első időperiódus befejeződik. Az első időperiódus 
vége általában az algoritmus vagy külső hurok vége. A 2 mintának szóló oktatást 
követően a neurális hálózat „elfelejti” az 1. mintával kapcsolatban tanultakat. 
Ezért a neurális hálózatot ismét meg kell tanítani az 1. mintával kapcsolatos dolgokra, de 
a második tanítási időszak rövidebb ideig tart és ezért a neurális hálózat nem felejti el 
teljesen az 1. mintával kapcsolatban tanultakat. A második tanítási időszak csupán négy 
ismétlődésből áll. Vissza lehet térni a 3. mintára és ekkor a tanítási időszak csupán 3 
ismétlődésből áll és így tovább. Ha a neurális hálózat mindkét mintára 0 ismétlődés 
mellett korrekt kimenő adatokat produkál, a tanítást befejezettnek tekintjük. Ezért 
nevezzük az algoritmus első részét konszekutív leképezésnek. Egy neurális hálózatot 
jellemzően több tanítási időszak során taníthatunk meg egy adott minták kezelésére. 
Az ismétlődések módjai váltakozhatnak. Az egyik változat értelmében az 1. mintát az 
összegzésig tanítjuk anélkül, hogy wijs ideiglenes memóriában a súlyozásokat frissítse. E 
folyamatot ismételjük meg a 2, 3 stb. mintára, az ár az egész sorozatra nézve. Ezt 
követően e minták súlyozásainak átlagát frissítsük, a másik változat szerint a belső 
huroknak a hálózat által történő megtanulásáig történő ismétlése helyett a minták sorban 
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ismétlődnek. Például az 1. minta 1, 2, 3 stb. lépése közvetlenül ismétlődik. Valamennyi 
minta ismét azonos utat követ és a teljes ismétlődés megszűnik. 
A megértéshez rendelkezésre áll egy példa a 4.1.1 fejezetben. 
 
Az ellenőrzött tanulás során, adva vannak bizonyos tanítópontok, melyekhez tároljuk a 
rendszertől elvárt kimenetet (példa a 3.6 fejezetben). Ha a tanítást mint egy függvény 
leképzést képzeljük el, akkor ennél a módnál adva van a bemeneti x érték és a kimeneti 
y érték. A rendszernek a megfelelő függvényt kell megtanulnia, amellyel ezt a leképzést 
meg tudja tanulni. 
 
2.3.3. A backpropagation modell részletei 

A hálózat felépítése a 11. és 12. ábrán látható általánosításának felel meg. Mint már 
említettük, a hálózat három rétegből áll: vagyis van bemenő, rejtett és kimenő rétege. E 
három réteggel rendelkező hálózatok a legáltalánosabbak. Hasonlóképpen kezelhetők a 
rejtett réteg nélküli vagy két rejtett réteggel rendelkező hálózati konfigurációk. 
 

 
12. ábra: Jelölések a hálón 

 
A bemenő, rejtett és kimenő rétegben ni, nh, illetve no neuronok vannak. A wij súlyozás 
tartozik a bemenő réteg xi és a rejtett réteg zj neuronjához; a w'ij súlyozás a rejtett réteg 
zi és a kimenő réteg yj neuronjához. Mint korábban említettük, a bemenő réteg 
neuronjait és a hozzájuk tartozó értékeket x1, x2, ..., xn-nek (összefoglalva xni ) jelöljük. 
Ezeket az értékeket együttesen ábrázolhatjuk egy bemenő vektorral x = (x1, x2, ..., xn). 
A rejtett réteg neuronjait és hasonlóan a belső kimenő értékeket z1, z2, ..., zn 
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(összefoglalva znh) és z = (z1, z2, ..., zn) jelöljük. A kimenő réteg neuronjait és kimenő 
érékeit ugyancsak y1, y2, ..., yn (összefoglalva yno) és y = (y1, y2, ..., yn) megjelöléssel 
jelöljük. Hasonlóképpen megadhatunk súlyvektorokat; pl., a wj = (w1j, wij, ..., wn,j) 
(összefoglalva wni,j ) ábrázolja a bemenő réteg neuronjaihoz és a rejtett réteg zj 

neuronjaihoz tartozó súlyozást. A w'j = (w'1j, w'2j, ..., w'n,j) (összefoglalva w’nh,j) 
ábrázolja, a rejtett réteg neuronjai és a kimenő réteg yj neuronjai közötti súlyozást (12. 
ábra). 
 
Súlyozások beállítása 
E súlyozásokat véletlenszerűen egy, specifikus alkalmazástól függő adott tartományon 
belül állítjuk be. A specifikus alkalmazáshoz tartozó súlyozások egy egyenletes -0,5 -
+0,5 közötti tartományon belül állíthatók be. 
 
Előrecsatolás, vagyis aktivációs funkció, ami z kiszámítását x-ből majd y kiszámítását z-
ből jelenti. 
Vegyünk egy helyi j neuront, mely vagy egy rejtett rétegbeli zj vagy egy kimenő rétegbeli 
yj neuron. (megjegyzés: amennyiben vagy egy második rejtett réteg, a j neuron egyúttal 
ábrázolhat egy második rejtett rétegbeli z'j neuront.) 
A bejövő aktiválások és j neuronba történő adatbevitel súlyozott mennyisége a 
következő: 

netj = Σi wijoi,      (2.12) 
 

amennyiben Σi a bejövő élek i értékeiből származik. (Itt oi a j neuronba történő 
adatbevitelt jelent. Jóllehet ij jobb megjelölésnek látszik, oi eredeti jelentése az i 
neuronból történő adatkivitel (output). A j, oj, neuronokból történő adatkivitel a netj 
aktivációs függvénye, szigmoid küszöbértékkel [10f ábra és (2.10) egyenlet]: 

	 	     (2.13) 

 
A (2.13) képletet használó x bemenő vektor megadásával z és y vektort képezhetjük le. 
A zj meghatározásához például számítsuk ki 

netj = Σi wijxi,      (2.14) 
ebben az esetben 

	 	 	     (2.15) 

 
E számított zj értékek ráadásul a kimenő rétegben található neuronok bejövő 
aktiválásaiként és bemeneteiként használjuk fel. A yj meghatározásához például 
számítsuk ki 

netj = Σi w'ijzi,      (2.16) 
 

	 	 	      (2.17) 

 
Ebből a net = (net1, net2 . . .)= (Σi wi1xi, Σi wi2xi, . . .) = (Σi xiwi1, Σi xiwi2, . . .) vektor 
tömörített formában ábrázolható a következőképpen: 

net = xW,       (2.18) 
 

ahol: xW az x és W mátrixszorzata. 
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Backpropagation a súlyozások beállítására és ezáltal a kimenő t és y célvektor közötti 
különbség minimalizálására: 
 
A súlyozásokat most az y kimenő vektor t célvektorhoz történő közelítésével állítjuk be. 
A W' súlyozások módosítását a kimenő réteg felől a rejtett réteg felé, vagyis visszafelé 
kezdjük el, majd tovább haladva a bemenő réteg felé módosítjuk a W súlyozást. A 
súlyozásoknak e visszafelé történő módosítását nevezzük „backpropagation”-nak. Az 
visszafelé történő terjedés egyetlen célja a súlyozások módosítása. Egyébként a 
backpropagation modellnél az aktiválási és bemenő információk előremenően haladnak a 
bemenő rétegekből a rejtett réteg felé, majd onnan a kimenő rétegek felé. Az aktivációs 
információ soha nem halad visszafelé például a kimenő rétegekből a rejtett rétegek felé. 
Léteznek olyan neurális hálózatokat, ahol a backpropagation jelenség visszacsatolásnak 
tekinthető, de ezzel (a rekurens modellekkel) e jegyzet keretei között elméleti szinten 
nem foglalkozunk. 
 
Az y és t vektor közötti különbséget a két vektor alkotta hibanégyzetként vagy azok 
távolságaként képzeljük el a következőképpen: 
 

∑       (2.19) 

 
A különbség négyzet felvétel általánosságban sok probléma minimalizálásának egyik 
ismert megoldása. A négyzet felvétele nélkül pl. 
 

E = Σj (tj – yj),     (2.20) 
 

különböző j neuronokra számított negatív és pozitív értékek (tj – yj) kioltják egymást és 
az E érték kisebb lesz az aktuális hibánál. Az abszolút különbsége összegzését követően, 
azaz E = Σj |tj – yj| korrekt lenne, de a négyzet felvétele általában megkönnyíti a 
számítás elvégzését. A (1/2) tényező is egy általános gyakorlat, amennyiben a 
differenciálandó függvény értéke 2; a differenciálást követően az eredeti (1/2) tényező 
és az új 2 tényező kioltja egymást. Ezt követően a derivált értéke 1 lesz. 
 
A tanulási folyamat célja az E hiba minimalizálása. A wij és w'ij aktuális értékeinek 
javításával igyekszünk az E hibát csökkenteni. A backpropagation képlet következő 
deriválásakor azt felételezzük, hogy wij értéke lehet akár wij, akár w'ij, hacsak nem 
szerepel más a leírásban. A wij aktuális értékeinek javítását wij + ∆wij értékként 
értelmezzük. Egyenlet formában: 
 

 ∆      (2.21) 
 
ahol: a wij

(n) wij értékét jelenti az n. ismétlésben. Az egyenlet értelmében wij értékét 
(n+1)-edik ismétlésnél úgy kapjuk meg, hogy wij n. értékéhez hozzáadjuk ∆wij n. 
értékét, ez az n. iteráció. 
A következő probléma ∆wij

(n) értékének meghatározása. Ezt az E [(2.19), (2.20) 
egyenlet] fokozottabb csökkentésével lehet megoldani. Ez a probléma a legmeredekebb 
csökkenésén alapuló általános technika. Azt jelenti, hogy a lehető legnagyobbat 
szeretnék „lépni” annak érdekében, hogy a  különbség a lehető legkisebb legyen, 
anélkül, hogy a különbség előjelet váltana. 
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Példa: egy kis labdát egy lejtős felületen gurítunk le háromdimenziós térben. A labda a 
legmeredekebb irányban esik és így a lehető legjobban csökkenti a gravitációt az E hiba 
csökkentésével analóg módon. A legmeredekebb gravitáció irányának meghatározásához 
kiszámítjuk a –(∂E/∂x) és –(∂E/∂y) értékeket, ahol E a felület által meghatározott 
gravitációs potenciál; –(∂E/∂x) x irányban, –(∂E/∂y) pedig y irányban adja meg a lejtő 
szögét. (Az alapképzés matematikájából emlékezünk arra, hogy „∂" parciális deriválást 
jelöl.) 
 
A wij értékek darabszáma a bemenő és rejtett rétegek közötti élek számával egyezik 
meg, a w'ij számok pedig a rejtett és kimenő rétegek közötti élek száma (12. ábra). A 
∆wij

(n)-t az E legnagyobb csökkenéséhez a következőképpen állítjuk be: 
 

∆ 	 	      (2.22) 

 
Ahol  egy pozitív állandót nevezzük a tanulási tényezőnek (arányszámnak). 
 
Következő lépés a ∂E/∂wij kiszámítása. A 2.12. ábra egy mintakonfigurációt ábrázol a 
jelölések értelmezéséhez. 
 

 
13. ábra: Minta konfiguráció 

 
Az i és j neuron közötti élekhez rendelt wij (vagy w'ij) súlyozást kell módosítanunk. Az i 
neuronból (azaz a j neuron felé haladó bemenetből) kiinduló „kimenet” (aktivációs szint) 
megjelölése oi, a j neuronból kiinduló „kimenetet” pedig oj-nek jelöljük. Fontos, hogy 
belássuk: az oi -t egyaránt használjuk kimenethez és bemenethez, mivel az egyik 
neuronból kiinduló kimenet egy másik felé irányuló bement az információ áramlásának 
irányában. Egy rejtett réteggel rendelkező neurális hálózat esetében, amennyiben i 
kimenő rétegbeli neuron, oi megfelel xi -nek és oj megfelel zj-nek. 
 
Kihasználva, hogy: 
 

	       (2.23) 

 
ajánlott bevezetni a δj változót melynek értéke: 

	        (2.24) 

 
ami kimondottan hasznosnak tűnik a súlyozások beállításához (mely a backpropagation 
modell legfőbb alkotóeleme). (A bevezetés okairól az [37] irodalom részletesen közöl  
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levezetést a 20. oldalon.) A (2.22) egyenletből az eddigi eredményeket összegezve a 
következőkre jutottunk: 

∆ 	 	       (2.25) 
 
ahol: δj = -∂E/∂netj-t még meg kell határozni. Mellőzve a levezetést, (ami szintén 
megtalálható a [37] irodalom 20. oldalán): 
 

	 	 1      (2.26) 
 
ha j a kimeneti rétegben található, illetve 
 

∑ 1      (2.27) 
 
ha j a rejtett rétegben található. 
A Σk összegzést j neuron rétegével közvetlenül érintkező neuronokon keresztül, de nem a 
kimeneti rétegekben végezzük el. Ez azt jelenti, hogy a hálózatnak két rejtett rétege van 
és j neuron az első rétegben található, k neuron pedig a második rejtett réteg neuronjai 
után, de nem a kimenő rétegben helyezkedik majd el. 
 
Backpropagation modellek esetében több kifejezés áll rendelkezése a súlyozások 
beállításához. 
 
Az impulzus kifejezés 
Az ismétlési folyamat stabilizálásához ezenkívül használhatjuk a továbbiakban impulzus 
kifejezésnek nevezett kifejezést a következőképpen: 
 

∆ 	 	 	∆      (2.28) 
 

ahol:  impulzus állandónak nevezett pozitív állandó. Nem áll rendelkezésre semmilyen 
általános képlet  és  állandók kiszámításához. Ezeket az állandó értékeket gyakran 
bizonyos értékekből kiindulva kísérleti úton határozzuk meg. Állandó értékek például 
 = 0,5 és  = 0,9. 

 
θj küszöbérték súlyozásként történő beállítása 
Eddig nem esett szó a θj küszöbértéknek a [lásd (2.10)] 
 

	      (2.29) 

 
függvény keretein belül történő beállításáról. Ezt egy apró trükk alkalmazásával 
végezhetjük el; a küszöbértékek a többi súlyozáshoz hasonlóan tanulhatók meg. Mivel 
 

netj + θj = Σi wijoi + (θj × 1)    (2.30) 
 

küszöbértéket kezelhetjük úgy, mintha a súlyozást a j neuron és egy képzeletbeli másik 
neuron közötti élekhez rendelnénk, ahol a képzeletbeli neuron oi kimenete (aktiváiója) 
mindig 1. 
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Ismétlődések befejezésének kritériumai 
Az ismétlődések befejezésének két általános kritériuma van. Először is 
 

|tj – yj|≤ ε       (2.31) 
 

arányt kell j vonatkozásában ellenőrizni, ahol ε egy előre beállított, kis abszolút értékű 
pozitív állandó. A másik kritérium 
 

∑ 	 	      (2.32) 

 
ahol: ε ugyancsak egy előre beállított, kis abszolút értékű pozitív állandó. ε második 
kritériumra megadható értéke nagyobb lenne, mint az első kritériumra vonatkozó, mivel 
a második kritérium ellenőrzi a hibát teljes egészében. Az előbbi pontosabb, de gyakran 
a második kritériumra megadható érték is elegendő gyakorlati alkalmazásokhoz. Ennek 
eredményeképpen a második kritérium ellenőrzi a teljes mintára vonatkozóan az átlagos 
hibát. 
 
2.3.4. A háló tanítása 

Feltételezzük, hogy az aktiválási függvény egy küszöbértékes szigmoid θ (10f ábra). 
Feltételezzük továbbá, hogy a hálózati konfigurációnak a 11. ábrán látható módon egy 
rejtett rétege van. Meg kell jegyezni, hogy valamennyi bemenő és rejtett rétegben egy 
neuron van. θ küszöbértéket úgy kezeljük, mintha a súlyozás a neuron és egy másik 
neuron közötti élhez lenne rendelve. A továbbiakban a „súlyozások” magukbaN foglalják 
e θ küszöbértékeket. A θj érték jelölése wni+1 ,j és θ'j wnh+1,j. 
 
Kezdeti paraméterek beállítása 
Végezzük el a súlyozások, beleértve a küszöbértékek kezdeti beállítását egyformán kis 
számokra, pl. –0,5 – +0,5 közötti értékekre. 
 
Ismétlések 
Az ismétléseket a minta megtanulásáig kell elvégezni. Ismételjük meg a következőt, 
amíg a neurális hálózat az összes mintát egymást követően korrekt módon fel nem 
térképezi lásd (2.3.2 fejezet lépések részt). 
 
A Backpropagation folyamat a tanítás 3. lépésében (lásd a 2.3.2 fejezet lépések részt): 
 
Módosítsuk wij és w'ij a következő képlet szerint [lásd (2.21)]: 
 

 ∆     (2.33) 
 
ahol: 

∆ 	 	 	∆       (2.34) 
 
ahol:  és  pozitív állandók [lásd (2.27)]. Az első ismétléshez tételezzük fel, hogy a 
második kifejezés értéke nulla. Mivel  és  állandók kiszámítására nem áll rendelkezésre 
általános képlet, kezdjünk tetszőleges értékekkel pl.  = 0.5 és  = 0.9 értékekkel.  és 
 értékeit beállíthatjuk egy jobb konvergencia kísérlet során. 
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Ha azt feltételezzük, hogy θj küszöbértékes szigmoid függvény, δj a következőképpen 
határozható meg: 

1. eset: j a kimenő rétegben található; módosítsuk w'ij értékét: 
 

	 	 1       (2.35) 
 

2. eset: j a rejtett rétegben található; módosítsuk wij értékét (2.27): 
 

1 ∑       (2.36) 
 
Felételezzük, hogy a 2. esethez tartozó δk értéket az 1. esetben számítottuk ki. A Σk 
összegzést elvégeztük k = 1–no kimenő rétegen. 
 
2.3.5. Módszerek a tanulási folyamat gyorsítására 

Mivel a neurális hálózat gyakorlati alkalmazásokra történő megtanítása gyakran 
időigényes, extenzív kutatások folynak e folyamat felgyorsítása céljából. A 
következőkben néhány ötlet szemléltetésére szolgáló néhány mintamódszer kerül 
ismertetésre, amit a műszaki életben előszeretettel alkalmaznak. 
 
Oktató minták elrendezése 
A minták és az abból következő súlyozások módosítása különböző sorrendben 
rendezhetőek el. A hálózatnak adhatunk például egy mintát egy adott időben, és miután 
az alkalmazás megtanulta és a súlyozásokat frissítette a következő mintára kerülhet a 
sor. Ideiglenesen valamennyi sablonhoz tárolhatjuk a súlyozásokat majd átlagolhatjuk is 
azokat. E megközelítések a többi megközelítéssel egyetemben gyakran különböző 
sebességű tanulást eredményeznek. Különböző megközelítésekkel kísérletezhetünk, amíg 
találunk egy megfelelőt. 
Egy másik megközelítés szerint kisebb hibákat eredményező bemenő mintákat, azaz a 
hálózat által könnyen megtanulható mintákat hagyunk el. Először koncentráljunk a 
hálózat számára nehezen megtanulható mintákra, majd miután a hálózat a nehezen 
tanulható sablonokat megtanulta, térhetünk át a könnyűekre. 
 
Paraméterek dinamikus vezérlése 
A  tanulási tényezőt és az  impulzus állandót állítsuk párba, előre meghatározott 
értékkel pl.  = 0,4; 0,5; 0,6; és 	= 0;8; 0;9;1;0. 
Figyeljük meg, mely értékpár esetén a legkisebb a hiba. Ezeket az érTékeket vegyük 
ideiglenes állandóknak, például  = 0.4,  = 0.9, hajtsuk végre a következő, mondjuk, 
50 ismétlést. Ismételjük meg e folyamatot, vagyis η-nek és α-nak kísérleti úton 
állapítsunk meg új értékeket, majd hajtsuk végre a következő, mondjuk 50 ismétlést és 
így tovább. 
 
A ∆wij

(n) skálázása 
A ∆wij

(n) értéke azt jelenti, hogy wij-t hányszor kell ahhoz változtatni ahhoz, hogy a 
következő ∆wij

(n+1) ismétléshez eljussunk. A ∆wij
(n)

 értékének fel és lefelé történő 
skálázása önmaga, ráadásul az  állandó együttható a körülményektől függően 
elősegítheti az ismétlés folyamatát. 
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A ∆wij
n
 értékét egy tényezővel szorozhatjuk be, például, 

 
e(ρcosφ) ∆wij

(n)
 ,     (2.37) 

 

ahol ρ pozitív állandó (pl., 0.2) és φ a wij többdimenziós terében két vektor 
 

grad E(n–1),       
grad E(n)     (2.38) 

által bezárt szög. 
Itt E(n) az E hiba az n-edik ismétléskor. Egy grad (ugyancsak gyakran van -lel jelölve) 
E skaláris műveleti jele adja E vektort, azaz azt az irányt szemlélteti, melyben E nő 
(vagyis -grad szemlélteti E csökkenésének irányát). Ha E értékét csak egy kétdimenzós 
xy síkon határozzuk meg, E-t z tengely szemlélteti. ennek megfelelően ∂E/∂x a gradienst 
x irányban, ∂E/∂y a gradienst y irányban szemlélteti. Backpropagation modell esetében 
ez az érték 

	 	 / 11, / 12, . . . .   (2.39) 
Meg kell jegyezni, hogy ∂E/∂w11, ... értékét a backpropagation folyamat során 
kiszámítjuk, koordináta-geometriából pedig ismert 
 

	 	 	 	 	 ∗ 	 	

| 	 	 	 |∗	| 	 |
    (2.40) 

 
ahol: | | szemlélteti a vektor hosszát. 
E skálázás jelentése a következő. E ha φ szög (mely ugyanabban az irányban két 
egymást követő ismétlés során csökken) = 0. Ez az az eset, amikor φ értéke 0, cosφ 
eléri a maximum 1 értéket és e(ρcosφ) ugyancsak a maximum értéket éri el. e(ρcosφ) értéke 
akkor csökken, ha φ szög nagyobb lesz és φ = 90°, cos φ értéke 0, azaz e(ρcosφ) értéke 1 
és a tényezőnek nincs mértékadó hatása. Ha φ tovább nő, e(ρcosφ) értéke tovább csökken 
és kisebb lesz 1-nél, ∆wij

(n) értékére pedig mértékadó hatása lesz. Wij (n) értékének 
fokozatos csökkentése valószínűleg jó ötlet, anikor grad E hirtelen irányt vált. Az e(ρcosφ) 
értéke a minimumra csökken, ha = 180° és cosφ = –1. 
 
A wij inicializálása 
A wij értékeit általában kis számok sorából véletlen kiválasztott számokból inicializáljuk. 
Egyes esetekben más számok (pl. torzított véletlenszerűen kiválasztott számok vagy 
specifikus értékek) iniciális wij értékek egyes elemzések (pl. matematikai, statisztikai 
vagy más neurális hálózatok összehasonlítása) alapjául vétele jobban működhet. Ha a 
súlyozások között akad egy szimmetrikus tulajdonság is, azok ismétlések révén 
beépíthetők és ezáltal csökken a független súlyozások száma. 
 
Genetikai (egyfajta hibrid rendszer) elemzés alkalmazása 
A genetikai algoritmusok genetikai és evolúciós alapú számítógép modellként foghatók 
fel. Ez valamennyi megoldás „géngyűjteményként” történő szemléltetésének alapötlete 
és jó génekkel jó megoldásokat hoz létre éppúgy, mint ahogy a fajok alkalmazkodnak 
környezetükhöz. Ilyen technikák alkalmazhatók a neurális hálózatok tanulási 
folyamataihoz. Valamennyi neurális hálózat egy olyan értéksorral jellemezhető, mint (wij, 
Θ, η, α, és lehetséges x, y, t). Valamennyi ilyen értéksor megoldás genetikai 
algoritmusra. A gyors és stabil tanulás értelmében próbálunk jó megoldást keresni. Ez 
vonzóan hangozhat de ugyanakkor egy nagyon időigényes folyamat. 
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A helyi minimális probléma 
Ez egy általános probléma, ha bármikor valamilyen gradiens csökkentő módszert 
alkalmazunk egy komplex célfunkció minimalizálásához. A backpropagation modell erre 
az általános problémára nem képez kivételt. Az alapötletet a 14. ábra szemlélteti. 
 
Az E hiba sok wij függvénye, de csak egy w értéket tekintünk kézzelfoghatónak ezen az 
ábrán. E kezdeti értéke magas és az ismétlések során csökken. Ha E egy egyenletes 
görbét leíró függvény, azaz ha E a 14. ábra bal oldalán látható egyenletes monoton 
csökkenő görbe lenne, E értéke eléri az abszolút minimumot, ami a valódi minimumnak 
tekinthető. Ha azonban a görbében egy sekély völgyet előidéző törés található (1. helyi 
minimum az), azt mondhatjuk, hogy E törésponton egy helyi minimum érték lehet, mivel 
ez az egyetlen irány, ahol E értéke a közvetlen környezetben csökken. 
A helyi minimum problémájához két probléma társul. Az egyik a helyi minimum 
kiderítésének, a másik pedig a helyi minimum elkerülésének módja. Egy praktikus 
megoldás az, ha egy szokatlanul magas E értéket találunk, helyi minimumot 
feltételezünk. A helyi minimum elkerülése céljából az E változását át kell szervezni a 
magas ∆wij értékek randomizálásának alkalmazásával. 
 

 
14. ábra: lokális és globális minimum 

 
A magas ∆wij értékekkel, beleértve a helyi minimum elkerülésének és az ismétlések 
gyorsításának eseteit, általánosságban óvatosan kell bánnunk. Ha nem így járunk el, 
túlléphetjük a globális minimumot, sőt ami rosszabb, a továbbiakban beleeshetünk a 2. 
helyi minimumba. 
 
2.4. Egyszerű perceptronok 

A neurális hálózatok tehát a neuronok különböző összekapcsolásaiból jönnek létre. 
Általában egy irányított gráffal reprezentáljuk, amelyben a csomópontok az egyes 
neuronok, míg az irányok a kimenetektől a bemenetek felé mutatnak. Bonyolultabb 
esetekben ez a jelölésmód áttekinthetetlen lehet. 
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Egy a backpropagation modellezésű neurális hálózatnak általában nincs rejtett rétege, 
azaz csak egy bemenő és egy kimenő rétege van melyet (egyszerű) perceptronnak 
nevezünk. Jóllehet a perceptronok gyakorlati alkalmazása nagyon korlátozott, elméleti 
szinten érdeklődés mutatkozik irántuk. Ennek oka, hogy a gyakorlatban hasznos neurális 
hálózatok elméletileg általában nehezen elemezhetők, miközben ez a perceptronokkal 
könnyedén megtehető azok egyszerű volta miatt. Alapvető kérdés, hogy egy neurális 
hálózat képes-e megfelelő súlyozások kijelölésével különleges funkció betöltésére, 
valamint egy neurális hálózat meg tudja-e tanulni e súlyozásokat. 
 
Egy perceptron állhat például két bemenő és egy kimenő neuronból. A kérdés, hogy 
képes vagy nem képes a két bemenő és egy kimenő neuronnal az AND kapcsolat 
megjelenítésére. Ha erre képes, megtanulhat valamennyi korrekt választ, ha nem a 
neurális hálózat nem tudja e funkciót betölteni és ezen a súlyozások beállítása sem 
segíthet a perceptronoknak egy ilyen lehetetlen funkcióra történő betanítása 
időpocsékolása lenne. 
A következőkben mindkét funkció típusra, vagyis egy lehetségesre és egy lehetetlenre, 
látunk példákat két bemenő és egy kimenő neuronból álló perceptronok alkalmazásával. 
 
x1 AND x2 (Boolean AND) 
Ez a példa az AND függvény ábrázolását szemlélteti. Az AND függvénynek, y = x1 AND x2 
a következőt kell tartalmaznia: 
 

1. táblázat: x1 x2 y pont a 15. ábrán 
x1 x2 y 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
1 1 1 

 
A következő, 15. ábra két bemenő és egy kimenő neuronból álló perceptront szemléltet, 
mely képes a boolean AND függvényt ábrázolni. Az aktivációs függvény egy 
küszöbértékkel rendelkező lépésfüggvény: y = 0 , ha valamelyik x érték < 0,5 és 
máskülönben y = 1. (A w1 és w2 0,4 értéknél az y = 0.) 
 

 
15. ábra: A Boolean AND függvényt ábrázoló perceptron 
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x1 XOR x2 (Boolean XOR) 
Egy két bemenő és egy kimenő neuronból álló perceptron nem tudja az XOR1 (Exclusive-
OR) függvényt, y = x1 XOR x2 ábrázolni. 
 

2. táblázat: x1 x2 y pont a 16. ábrán 
x1 x2 y pont a 11. ábrán 
0 0 0 A1 
0 1 1 B1 
1 0 1 B2 
1 1 0 A2 

 

 
16. ábra: Az XOR függvény perceptron segítségével történő ábrázolása 

 
Az XOR függvény perceptron segítségével történő ábrázolása lehetetlen (16. ábra). A 
függvény jól mutatja, hogy nincs olyan egyenes amely 0 ≤ x1 ≤ 1 és 0 ≤ x2 ≤ 1 egyidejű 
teljesülésekor amely egyik oldalon A1 és A2, a másik oldalon B1 és B2 pontot jelölne ki. Az 
ábrán A1 és A2 pont megfelel y = 0 esetnek, B1 és B2 pont pedig y = 1 esetnek. Ha egy 
16. ábra szerinti perceptron adott, az XOR függvényt lehetőleg a megfelelő w1 és w2 
súlyozási értékekkel jelöljük ki és bebizonyítható, hogy sehogy nem választhatjuk ki a 
súlyozási értékeket úgy, hogy az eredmény akkor legyen hamis (0) ha mindkét bemenet 
értéke megegyezik. 
Az egyszerűség kedvéért legyen a küszöbérték 0,5 és nevezzük el k-nak. Tekintsük a 
következő vonalat: w1 x1 + w2 x2 = 0,5 (16. ábra). A vonal egyik oldalán, w1 x1 + w2 x2 > 
0.5, a vonal másik oldalán pedig w1 x1 + w2 x2 < 0,5 értékek találhatóak. A w1, w2 
értékek, valamint a küszöbérték változtatásával a vonal esését és helyzetét változtatjuk. 
A 12. ábrán nem jelölhető ki olyan vonal ahol A1 és A2 az egyik oldalon, B1 és B2 pedig a 
másik oldalon lennének. 
Az XOR egy lineárisan elválaszthatatlan függvény. Ez azt jelenti, hogy nincs az x1; x2 síkot 
a függvény ábrázolása céljából kettéosztó egyenes, vagy általánosabban fogalmazva, 
nincs olyan hipersík, mely egy n-dimenziós teret feloszt a függvény ábrázolása céljából. 
Egyébként akkor, ha van olyan vonal vagy hipersík, mely a teret a függvény ábrázolása 
céljából felosztja, a függvényt lineárisan elválasztható függvénynek nevezzük. 
  
                                          
1 XOR (Exclusive-OR) kizáró vagy művelet. Nem engedi meg, hogy a két állítás logikai értéke egyszerre igaz 
legyen. A művelet eredménye akkor hamis, ha mindkét állítás logikai értéke megegyezik. 



44 

Az előző x1 AND x2 probléma lineárisan különválasztható: 
 

3. táblázat: x1 x2 y pont a 17. ábrán 
x1 x2 y pont a 12. ábrán 
0 0 0 A1 
0 1 0 A2 
1 0 0 A3 
1 1 1 B1 

 

 
17. ábra: Lineárisan elválasztható AND függvény 

 
Az A1, A2, és A3 pontot helyezhetjük a vonal egyik, a B1 pontot pedig a vonal másik 
oldalára. Ezt követően az AND függvény lineárisan elválasztható. 
 
Az egy rejtett réteggel rendelkező neurális hálózatra vonatkozó XOR probléma 
E példa (18. ábra, a két ábrarész egymásnak megfelel, az alsó bemutatja a rejtett 
réteget is részletesen) azt szemlélteti, hogy két x1 és x2 bemenő rétegből, egy rejtett 
rétegből (szaggatottal jelölve) és egy y kimenő rétegből álló backpropagation modell 
(vagyis mely nem perceptron) ábrázolhatja az XOR függvényt a következő táblázaton 
látható módon. 
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18. ábra: Az XOR függvényt létrehozó, rejtett réteggel rendelkező neurális hálózat 

 
4. táblázat: Két bemenő rétegből, egy rejtett rétegből és egy y kimenő rétegből álló 

backpropagation modell 
x1 x2 net z kimenet 

z-ből 
net y y 

0 0 0 0 0 0 
0 1 1 0 1 1 
1 0 1 0 1 1 
1 1 2 1 0 0 

 
Az aktivációs függvény küszöbértékkel rendelkező lépésfüggvény: y = 0 ha net < Θ, 
egyébként y = 1. Vagyis a hálózat kimenete 0, ha a bemenetek súlyozott összege < Θ, 
egyébként 1. A két küszöbérték Θ1 = 1,5 a z neuronnál és Θ2 = 0,5 y neuronnál. 
 
2.4.1. A neurális hálózatok előnyei és hátrányai 

A neurális hálózatok egyik fő előnye, hogy a jelképes MI komplementerei. Egyrészt a 
neurális hálózatok az agyon alapulnak, másrészt filozófiájuk teljes eltér a szimbolikus MI-
tól. Ezért a neurális hálózatok sok érdekes alkalmazást mutattak, melyek egyedinek 
számítanak a műszaki területen. 
A neurális hálózatok másik nagy előnye, hogy segítségükkel a párhuzamosság könnyen 
megvalósítható, vagyis a neuronok tudnak önállóan működni. Adott problémákhoz vagy  
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modellekhez (pl. kutatás, fajta, mátrixsokszorosítás) nem könnyű párhuzamos 
algoritmusokat kifejleszteni. A gyakran említett további előnyök a következők: 
 
Tanulási képesség. A neurális hálózatok súlyozásaik beállítása révén tudnak valamit 
megtanulni. 
 
Határozottság. A neurális hálózatok a bemenetben bizonyos mennyiségű zajt képesek 
kezelni. Még ha sérült is a neurális hálózat (ami talán hasonló a részleges 
agykárosodáshoz), gyakran még adott terjedelmű feladatok végrehajtására is képes, 
melyek eltérnek olyan technikai rendszerektől, mint a számítógép. 
 
Általánosítás. Egy neurális hálózat a megtanultakhoz hasonló sablonokat képes kezelni. 
 
Linearitás hiánya. Nem lineáris problémák nehezen oldhatók meg matematikai úton. A 
neurális hálózatok tudnak olyan problémákat kezelni, melyeket sablonként tudnak 
kezelni. 
A tanuló rendszerekben, a neurális hálóknál kérdés, hogy a tanulási folyamat konvergál-e 
vagy sem. Tehát, hogy a tanulás során a hálózat hibája csökkenő, vagy növekvő-e. A 
tanításra szolgáló egyenletben jelen van a bátorsági faktor. A bátorsági faktor szerepe, 
hogy megmondja milyen bátran mehetünk a negatív gradiens irányába − megválasztása 
alapvetően befolyásolja a tanító eljárás gyorsaságát, illetve azt hogy konvergens lesz-e 
egyáltalán a tanítás. Előfordulhat ugyanis, ha túl nagyokat változtatunk a rendszeren az 
iterációk között, akkor a hiba nem csökkenni, hanem nőni fog. 
Mivel ezt a módosítást minden csomópontnál el kell végezni, a bemenetnek, és tényleges 
valamint az elvárt kimenetnek is rendelkezésre kell állni minden feldolgozó elemnél. A 
legnehezebben eldönthető kérdés, hogy egy adott csomópont adott bemenete mennyiben 
befolyásolta a végeredmény hibás voltát és az adott élhez tartozó súlyt hogyan kell 
módosítani, hogy a kívánt eredménytől való eltérést csökkentsük. A kimeneti réteg az a 
réteg, ahol pontosan tudható, hogy a helyes végeredmény eléréséhez a réteg 
neuronjainak milyen kimenetet kellene produkálni, így a hiba mértéke itt pontosan 
meghatározható és az azt okozó neuron is egyértelmű. Ezt a hibát felhasználva visszafelé 
(back) halad az algoritmus rétegről rétegre, közben módosítva a megcélzott minimális 
hiba elérését szolgáló mértékben az élek súlyait. A hiba hatását így nem az egész hálót 
tekintetbe véve kell értelmezni, hanem csak a következő rétegben ismert, de legalábbis 
jobban közelített hibaértékkel dolgozva számítható a hibaminimalizálást szolgáló 
változtatás. A módszer egyes alfajai különbözhetnek hibafüggvényükben, küszöbérték 
függvényükben vagy akár a hiba visszaterjesztésének módjában is, de van olyan változat 
is mely a súlyokat csak megadott számú minta feldolgozása után kezdi módosítani, egy 
kumulált hibaérték alapján. Természetesen, mint mindennek, a backpropagation 
módszernek is vannak hátrányai. Egyrészről az algoritmus felügyelt tanítást igényel így 
sok bemenet-kimenet párra van szükség, és a szükséges sok tanítás miatt könnyen 
eshet a használó a túltanítás hibájába. Másrészről mivel a neurális háló belső működése 
jelen esetben is fekete doboz még, az algoritmus könnyen megakadhat egy lokális 
minimumnál. 
 
A neurális hálózatok hátrányai a következők: 

 nem tudják utánozni az emberi agyat vagy intelligenciát; 
 miután egy neurális rendszert megtanítottuk feladata ellátására, súlyozásainak 

nincs számunkra felfogható jelentése, vagyis nem tudunk kiragadni egyetlen, 
esetleg a neurális hálózatban is fennálló alapvető szabályt sem; 
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 (Jóllehet e probléma megoldására folytak kutatások, állításunk továbbra is igaz. 
Továbbra is hatalmas rés tátong a neurális hálózatok és a MI között. Az agy 
esetében is talán ugyanez a helyzet áll fenn, mert az agy magas szinten állít elő 
intelligenciát, amikor azt fiziológiai szinten vizsgáljuk, csupán a természetes 
neurális hálózaton áthaladó elektrokémiai jeleket látunk. A mikroszkopikus és 
makroszkopikus jelenségeknek akár mesterséges, akár a természetes neurális 
hálózatok területén történő összekapcsolása területén bekövetkezendő áttörés 
jelenthet megoldást a többi problémára. Úgy tűnik, hogy egyik területen sem 
születik megoldás a közeljövőben.) 

 
A számítás sok időt vesz igénybe és néha még csak nem is hoz megfelelő eredményt. 
(Erre az általános problémára az ellenérv a hosszú tanítási idő még akkor is, ha egy 
hónapig tartó sikeres tanulás könnyen átmásolható más rendszerekre, ez pedig jelentős 
előnnyel járhat. A negyedik hátrány az, hogy nem egyszerű dolog egy neurális hálózat 
felmérése. Feltételezzük például, hogy egy neurális hálózatot 100 bemenő neuronra 
tanítsuk meg. Ha ezt egy 101 bemenő neuronnal rendelkező neurális hálózatra akarjuk 
kiterjeszteni, az új hálózattal újra kell kezdenünk a tanulási folyamatot.) 
 
2.4.2. Hibrid rendszerek 

A kutatás területén az egyik jelenlegi trend a neurális hálózatok és különböző 
rendszerek, pl. kusza rendszerek, genetikai algoritmusok és szakértő rendszerek 
kombinálásával hibrid rendszerek létrehozása. E hibrid rendszerek mögötti alapkoncepció 
bármely más gyengeség kiküszöbölését szolgálja és ezáltal a problémák megoldására új 
megközelítéseket alkot. A kusza rendszerekben például nincsenek meg a gépi tanulásra 
való képességek. A kusza rendszerek a neurális hálózatokhoz hasonló módon nem tudják 
a sablonokat memorizálni és felismerni. Neurális hálózattal ellátott kusza rendszerek 
rendelkezhetnek e képességekkel. Egy szakértő rendszerhez sablonokat létrehozó vagy 
elemző neurális rendszer csatolható egy szakértő rendszerhez annak elejéként vagy 
végeként. 
 
2.5. Mérnöki alkalmazások 

Mérnöki szempontból a mesterséges neurális hálózatok olyan információ-feldolgozó 
eszközök, amelyeket nagyfokú párhuzamos működés és egy tanulási algoritmus jellemez. 
A megvalósítás lehetséges hardver és szoftver formájában is. Ismeretes, hogy a 
párhuzamos működésben rejlő lehetőségek kiaknázása hardveres megvalósítás esetén 
lehetséges igazán, de egyszerűbb mérnöki feladatok esetén jól alkalmazható a szoftveres 
modellezés is. Ezt főleg akkor használjuk, ha az eredményeket gyorsan, viszonylag kevés 
adatból jó megközelítéssel szeretnénk megkapni. 
A neurális hálózatok alapegysége a mesterséges neuron több bemenetű és egy kimenetű 
műveleti elem, ami lokális memóriával is rendelkezik. Alapesetben a két bemenet 
súlyozva egy összegző bemenetére kerül, és ez adja a kimenetet. 
 
A neuron általánosabb megfogalmazása szerint az n súlyozott bemenetet és egy 
konstansra (x0) választott bemenetet egy összegzés és valamilyen általában nemlineáris 
függvény követ. Ez utóbbi kettőt szokás transzfer függvénynek is nevezni. A neuron 
rendelkezhet lokális memóriával is, amelyet például késleltetéseken, visszacsatolásokon, 
lineáris szűrökön keresztül érhetünk el. 
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A kutatások során bebizonyosodott, hogy a mesterséges neuronhálózatok rendelkeznek 
néhány a természetes neuronhálózatokéhoz hasonló tulajdonsággal, így például képesek 
az adatok formájában megjelenő tudást feldolgozni, az adatok közötti összefüggéseket 
felismerni, megtanulni, vagyis rendelkeznek tanulási algoritmussal és a megtanult 
adatokat képesek alkalmazni. 
A mesterséges neurális hálózatok mérnöki munka során történő alkalmazásához először 
el kell készítenie rendszer modelljét. 
 
2.6. Mesterséges érzékelés és döntés 

Az érzékelés (szenzoros folyamatok) lényege, hogy az érzékszervek idegi felfogó 
készülékeiken, azaz a receptorokon keresztül kapnak fizikai–kémiai ingereket a 
külvilágból és a testből. Ezek az ingerek a receptorokban átfordítódnak az idegrendszer 
elektrokémiai kódjába – ez a transzdukció folyamata. Az érzékletek tehát az 
érzékszervektől az agyhoz érkező idegi információk, amelyeket az agy feldolgoz és 
értelmez – azaz szervezi és integrálja ezeket a korábbi tapasztalatokba: így „alakul az 
érzékszervek segítségével a környezeti információ tárgyak, események, hangok, ízek és 
egyebek élményévé” [33]. 
Az agyműködés egyik legfontosabb szerepe, hogy megértsük a külvilág információit és 
ezekre megfelelő és adaptív viselkedéses válaszokat produkáljunk. A fizikai környezetből 
származó ingerek az érzékszervek receptoraiban fordítódnak át az idegrendszer 
elektrokémiai kódjába. Ez a szenzoros kódolás folyamata. Minden érzékszerv bizonyos 
típusú környezeti energiára reagál leginkább megfelelően. Az idegrendszerben az 
ingerületek neurális impulzusok, jellemzőikben rögzített akciós potenciálok formájában 
továbbítódnak az agyba. Ez azt jelenti, hogy a szenzoros kódolás kettős folyamat: 
részben anatómiai, részben idői jellegű: például az idegi információ kisülési aránya 
(gyors vagy lassú) tükrözi az inger eredeti intenzitását. Így a különböző ingerek eltérő 
akciós potenciálokba fordítódnak át, ami számszerűen alig megragadható variabilitást 
tesz lehetővé. Ily módon válik lehetségessé, hogy például pontosan, észleljük, hogy 
testünk melyik részét és hogyan (erősen, gyengéden) érintette meg valami és így 
tovább. 
 

5. táblázat: Az érzékszervekben lezajló transzdukció típusai 
ÉRZÉKSZERV KÖRNYEZETI INGER ÁTALAKÍTÓDÓ ENERGIA 
Szem Fény Sugárzási energia 
Fül Hang Mechanikai energia 
Orr Szag A molekula alakjának 

azonosítása 
Nyelv Íz A molekula alakjának 

azonosítása 
Bőr, belső szervek Érintés, 

Hőmérséklet, 
Vibráció, 
Fájdalom 

Mechanikai energia 
Hőenergia 
Mechanikai energia 
Kémiai reakció 

Vesztibuláris rendszer A fej billenő és forgó 
mozgása 

Mechanikai energia 

Izmok Megnyúlás, feszülés Mechanikai energia 
 
  



49 

A körülvevő világ vizuális információinak adekvát észlelése kulcskérdés a túlélés 
szempontjából – nem véletlen tehát, hogy a látás az ember vezető szenzoros modalitása. 
Az emberi szem számára a fény sugárzó energiája adott hullámhossz-intervallumban 
fordítható át idegimpulzusokba, azaz látható. 
A környezet vizuális ingerein túl bizonyos hanginformációk is elengedhetetlenek a 
túléléshez. A hang fizikai természetét tekintve kis amplitúdójú mechanikai rezgés. 
A szaglás az állatok túlélésében nélkülözhetetlen. Az ember esetében a szaglás közvetlen 
adaptációs értékét sok esetben, bár nem teljesen, elfedte a kultúra – pl. illatszereket 
használunk a testszag elfedésére. 
A szaglás és az ízlelés szerve már elkülönültek, de még mindig szoros kölcsönhatásban 
állnak. A szaglás a legősibb érzékszerv. 
A tapintást gyakran használják általános értelemben, beleértve a fogalomba a nyomás- 
hőmérséklet és fájdalomészlelést egyaránt. A hőmérséklet, mint bőrérzékleti inger 
állandó, egyensúlyi szinten tartása a melegvérű állatok esetében a túlélés szempontjából 
nagyon lényeges. 
A vesztibuláris érzékelés részben a fej viszonylagos helyzetének, részben a test térbeli 
mozgásának érzékelése [33]. 
 
Egy ágens (agent) bármi lehet, amit úgy tekinthetünk, hogy az érzékelői (sensors) 
segítségével érzékeli a környezetét (environment), és beavatkozói (actuators) 
segítségével megváltoztatja azt” [3]. 
Ez azt jelenti, hogy céljai kivitelezéséhez mindenképpen kell rendelkeznie valamilyen 
szintű autonómiával. A meghatározás értelmében három – a (különösen a második és a 
harmadik közötti) közös tulajdonságok ellenére markánsan eltérő – ágenscsoportot 
különböztetünk meg: 

 biológiai (például az ember); 
 egyéb fizikai, de nem élő (például a robotok); 
 számítógépes (például szoftver) ágenseket. 

 
Egy döntési háló a legáltalánosabb formájában az ágens jelenlegi állapotáról tartalmaz 
információkat, megadja az ágens lehetséges cselekvéseit, azt az állapotot, amit az ágens 
cselekvése eredményez, és ennek az állapotnak a hasznosságát. Alapvetően három 
csomóponttípus ismeretes: 

 A véletlen csomópontok (chance nodes), minden egyes véletlen csomópontnak 
van egy feltételes valószínűségi táblája (FVT), ami a szülőcsomópontok 
állapotaival indexelt. A döntési hálókban a szülőcsomópontok lehetnek döntési 
csomópontok és véletlen csomópontok. Kiemelendő, hogy a jelenlegi állapot – 
véletlen csomópontok bármelyike része lehet egy nagyobb valószínűségi hálónak. 

 A döntési csomópontok (decision nodes) azokat a beavatkozási pontokat 
reprezentálják, ahol a döntéshozónak lehetősége van a cselekvésre. 

 A hasznosságcsomópontok (utility nodes) az ágens hasznosságfüggvényét 
reprezentálják. A hasznosságcsomópontnak szülője az összes olyan változó, 
amelyek által leírt kimeneteli állapotok közvetlenül befolyásolják a hasznosságot. 
A hasznosságcsomóponthoz tartozik egy leírás, ami az ágens hasznosságát adja 
meg egy szülői attribútumokon definiált függvénnyel. A leírás lehet a függvény 
egy táblázatos megadása, vagy lehet egy parametrikus, additív vagy lineáris 
függvény. 

A döntés, a viselkedés gyakorlatilag az ingerekre adott válasz. Az intelligencia a különféle 
viselkedésekre a környezetből jövő megítélés, sikeresség eredményeként formálódik 
[35].  



50 

Az adott ingerre szóba jövő döntés alapján elképzelhető viselkedésválaszok közül a 
legmagasabb alárendeltségi szinthez tartozó kiválasztása. Ilyen például ahogy egy 
köszönést fogadunk. A döntés és a viselkedés függ attól, ki az aki köszönt nekünk. 
 

 
19. ábra: A legmagasabb alárendeltségi szinthez tartozó viselkedés 

Forrás: [32] 
 
A legmagasabb aktivációs szintű viselkedés alkalmazása, pl. boltban fizetni kell, nem a 
készpénzes fizetést választja, hanem a kártyával történő fizetést, mert akkor nem merül 
fel a készpénzfelvétel pluszköltsége. 
 

 
20. ábra: Legmagasabb aktivációs szintű viselkedés 

Forrás: [32] 
 
Választás: az adott ingerre alkalmazható viselkedések közül a legtöbb jó megítélést 
kapottat választja. Azt a dalt énekli el a táborban az éneklésre való felkéréskor, amire 
korábban több tapsot kapott. 
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21. ábra: Választás viselkedése 

Forrás: [32] 
 
Az adott ingerre a szóba jövő viselkedések súlyozott kombinációjával reagál. Pl. 
születésnapi ajándékként nem rózsát, nem is csokit vesz, hanem mindkettőt, de 
egyenként kisebb értékben. 
 

 
22. ábra: Viselkedések súlyozott kombinációja 

Forrás: [32] 
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3. TUDÁSALAPÚ RENDSZEREK 

„A tudás, az ismeret kulcsfontosságú a mesterséges intelligencián belül. A tudás sokrétű, 
nehéz pontosan jellemezni és formalizálni, szimbolizálni, továbbá állandóan változik [26]. 
B. C. Smith [27] alapján a tudásreprezentáció hipotézise azt mondja ki, hogy egy feladat 
megoldására csak olyan ismereteket tudunk mozgósítani, amelyet korábban 
reprezentáltunk, és amelyhez van egy azt olvasni, illetve feladatmegoldásra felhasználni 
tudó következtető módszerünk. 
A leggyakrabban alkalmazott tudásreprezentációs módszer a szabályalapú 
tudásreprezentáció. Tényállítások és HA-AKKOR (IF – THEN) szerkezetű feltételes 
állítások fogalmazhatók meg segítségükkel. Így a köznapi gondolkodás modellezésére, a 
szakértő tapasztalatait megfogalmazó heurisztikák leírására nagyon alkalmas. 
Kétféle következtetési módszerrel dolgozhat egy szabályalapú rendszer: célvezérelt 
következtetéssel, valamint adatvezérelt következtetéssel. „Egy célvezérelt, visszafelé 
haladó rendszer egy feltételezett célállapotból visszafelé elindulva AKKOR-HA szabályok 
alkalmazásával megpróbálja a cél igazolását visszavezetni a rendszer által ismert 
tényekre, vagy korábban igazolt állításokra. Eközben, ha az adott cél (ill. közbülső 
részcél) még igazolásra szorul, a rendszer keres egy ezzel illeszthető következményű 
szabályt, és az annak feltételében szereplő állítások (mint részcélok) igazolására vezeti 
vissza a munkát. Ha eközben zsákutcába jut, visszalépést alkalmaz, és új irányban 
próbálkozik” [26]. Az adatvezérelt, előrefelé haladó rendszer a kezdőállapotból elindulva 
valamely célállapot elérése érdekében HA-AKKOR szabály alkalmazásával halad előre. 
A cél eléréséig keres egy keres egy olyan szabályt, amelynek feltétele a ismeretei alapján 
(memóriájában) igazolható, és végrehajtja az annak következményében leírt akciókat. 
Amennyiben egyszerre több szabály is alkalmazható lenne, konfliktus keletkezik, melyet 
valamely stratégia alkalmazásával old meg. 
Az ismeretalapú rendszerek (KBS – Knowledge Based Systems) a problématerületet 
explicit módon leíró ismereteket a rendszer többi részétől elkülönített komponensben, az 
ismeretbázisban tárolják. Ezek esetében a feladatmegoldás nem előre beprogramozott 
megoldási utakra felfűzött algoritmusok révén, hanem a következtetési módszereket 
realizáló következtető gép által, az ismeretbázisból kiválasztott ismeretdarabkák 
végrehajtásával megy végbe [24]. 
Az ismeretalapú rendszerek szimbolikus információkkal dolgoznak. Feladatleírásuk 
általában deklaratív módon történik. A feladatmegoldást elfogadható következtetéssel, 
heurisztikák alkalmazásával valósítják meg. Az ismeretbázisba a szakértői tudást építik 
be, az ismeretszerzés bonyolult feladat. A szaktudás jellegzetesen nem pontos, hiányos, 
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zajos és gyakran ellentmondásos. A tudásalapú rendszerek szükségképpen tartalmaznak 
felhasználóbarát magyarázatot, indoklást azért, hogy a felhasználó követni tudja a 
feladatmegoldás elvét és elemi lépéseit. 
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4. SZAKÉRTŐI RENDSZEREK 

A szakértői rendszerek egyik előnye, hogy pótolja a szakértő hiányát, bár 
működtetésükhöz az adott területen járatos szakértő szükséges. Ez a látszólagos 
ellentmondás abból adódik, hogy a szakértő rendszer gyakorlatilag minden lehetséges 
kimenetelt meg tud határozni amennyiben teljes a tudás (ismert) bázisa és azt gyorsan 
tudja reprezentálni. Amennyiben ez az ismeretbázis karban van tartva (frissítve van) a 
rendszer képes követni a szakterület változásait. Ez sok esetben a szabványok 
változásánál és újabb konstrukciók elérhetőségénél játszik döntő szerepet. Ezáltal nő a 
szakértő képessége a probléma megoldására, nő a megoldás biztonsága. Ugyanakkor a 
felhalmozott ismeretekből sokszor triviális következtetést sem tud levonni, annak 
ellenére, hogy az ismeretszerzés egy hosszú folyamat eredménye. 
 

6. táblázat: Az emberi tudás és a szakértői rendszer ([24] alapján) 
Emberi (szak)tudás Szakértői rendszerek ismeretbázisa 
Mulandó – ha nem használjuk, 
elfelejtjük 

Állandó, tartós 

Nehéz átadni, reprodukálni; oktatással 
terjeszthető 

Könnyű átvinni, reprodukálni 

Nem mindig következetes, 
gyakran labilis, emocionális 
hatásokra érzékeny 

Mindig következetes, bár 
érzéketlen 

A körülményekhez alkalmazkodik, 
tanul (ismeretbővítés, 
képesség-fejlesztés) 

Csak a beépített 
tudást hasznosítja, gépi tanulási 
mechanizmusok igénye 

A gondolkodási folyamatok változatosak, 
nehezen követhetőek 

A következtetési 
módszerek gazdagsága. Nehezen 
definiálható, mikor melyik 
a célravezető 

Dinamikusan, a helyzethez alkalmazkodva 
több aspektusból 
vizsgálja a problémákat 

Szűk technikai látószögből, csak 
a beépített aspektusokból képes a 
problémákhoz közelíteni 

Az embert hétköznapi józan esze és 
hatalmas háttér-információ segíti 

Az elemi hétköznapi ismeretek 
hiánya gátolja széles körű alkalmazhatóságát 

Kreatív, innovatív Ötlettelen, lélektelen 
Nehéz dokumentálni Könnyen dokumentálható 
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A szakértői rendszerek főbb előnyei [25]: 
 Több szakértő tudását integrálják magukba, ezáltal jobb döntéseket hozhatnak, 

mint az emberi szakértő. 
 Gyorsabban adnak megoldást az embernél. 
 A problémamegoldás eredménye mindig ugyanaz, függetlenül a külső 

körülményektől. 
 Egymásután többféle problémát is meg tudnak oldani. Az átváltás egyik 

problémáról a másikra pillanatok műve. 
 Alkalmazásuknak nincsenek helyi, időbeli korlátai. 

 
A szakértői rendszerek főbb hátrányai [25]: 

 Csak egy szűk szakterületen használhatóak, amelyre fejlesztették őket. 
 Csak a megadott szabályok szerint tudnak gondolkozni. 
 Nem veszik észre határaikat, szemben az emberrel, aki észleli, ha tudása 

határához ér. 
 

23. ábra: A szakértői rendszer részei 
Forrás: [26] 

 
Azokat a fejlesztőeszközöket nevezik szakértői rendszer kereteknek, vagy szakértői 
rendszer frameknek, amelyek felépítése hasonló az 23. ábrán ismertetettel, viszont 
tudásbázisuk üres. A keret tudásbázisának feltöltése után működőképes szakértői 
rendszer kapható [28]. 
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5. A FUZZY GONDOLKODÁS 

A Boole-logika élesen elválasztja az elemeket a szerint, hogy beletartoznak-e egy 
jellemzőivel meghatározott halmazba vagy sem. A fuzzy logika ezzel szemben az 
elmosódott határú halmazok logikája (fuzzy = pontatlan, elmosódott, életlen). A logika 
alkalmazásával nem csak igen és nem (illetve ki és be, vagy 1 és 0) értékek dolgozhatók 
fel és értékelhetők, hanem közbülső állapotok is (csakúgy mint a valóságban). Ilyen 
közbülső állapot lehet egy egyszerű kérdésre adott válasz: 
Tetszett a film? 
igen 1; 
nagyjából 0,8; 
félig meddig 0,5; 
láttam már jobbat is 0,2; 
nem 0. 
Ezáltal az „életlen” (fuzzy) meghatározások (mint például az előbbiek) matematikailag 
kezelhetővé válnak. A fuzzy logika tehát egy olyan többértékű logika, amely a [0;1] zárt 
intervallumban minden értéket megenged ami valós. 
 
A számítástechnikai programok területén általában kétféle érték ismert, vagyis igaz vagy 
hamis, bekapcsolva vagy kikapcsolva, illetve 1 vagy 0. Köztes értékek nem léteznek. 
A fuzzy logika alapgondolata szerint nem teljesen biztos, kétes mennyiségekkel 
foglalkozik, vagyis olyan elemekkel, melyek csak fokozatosan tartoznak egy adott 
sorozathoz. A tagság vagy nem tagság helyett köztes szakaszok is megengedettek. 
 
A fuzzy logika segítségével a legkülönfélébb dolgok kétértelműsége így matematikai úton 
leírható és kezelhető. Ez az elmélet a legsikeresebben a szabályozástechnikában fuzzy 
szabályozásként alkalmazható. 
 
Példa: Hőmérséklet 
Egy fizikai mennyiséget számmal és a hozzá tartozó mértékegységgel jellemezzük 
például 21 °C. Ha az egyszerű vezérlésünk képes 21 °C-ra fűteni a helyiséget, majd ezt 
elérve a fűtést kikapcsolni, akkor elhanyagoljuk a hőmérséklet azon tulajdonságot, hogy 
a térben tartózkodók hidegnek, kellemesnek vagy melegnek érzik azt. Általában egy 
szoba 15 °C hőmérséklete hideget, a 21 °C hőmérséklete kellemest jelöl, de kérdéses, 
hogyan jelöljük a 16, 17, 18, 19, 20 °C hőmérsékletet. Egyáltalán hol a határ ahol a 
hideg kellemessé válik? Az emberi érzés szerint nincs éles határvonal a hideg és a 
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kellemes között, ezért azt kétállapotú módon lehetetlen ábrázolni. A klasszikus logika 
csak akkor működik, ha az igazság feltételek „IGAZ” (1) és a „HAMIS” (0) állapotban 
vannak, a kettő között szabni kell egy határt például 18 °C, ami azt jelenti, hogy a 
18 °C-nál kisebb hőmérséklet hideg, a 18 °C, vagy annál nagyobb hőmérséklet kellemes. 
A valóság ennél sokkal összetettebb fokozatos átjárás van a hideg és a kellemes állapot 
között. 
A szabályozástechnikában egy vagy két szabályzó változót hozunk létre attól függően, 
hogy egy vagy több inputváltozó áll-e rendelkezésre. Az inputváltozókat logikailag és 
numerikusan egymáshoz társítjuk. A társítás vagy számítás output változókat 
eredményez. Valami hasonló történik a fuzzy szabályozással. 
Az input változót (emberi) nyelvi változókká alakítjuk át kifejezések segítségével, és 
végül e szabályok segítségével értékeljük. Nyelvi változónak nevezünk nyelvi 
kifejezésekkel leírható változókat (pl. hőmérséklet). A nyelvi kifejezések egy nyelvi 
változó tulajdonságait jelölik. 
Az így kapott fuzzy nyelvi változót ismét szabályozó változóvá kell alakítani, mivel az 
érték a „fuzzy” változó segítségével nem szabályozható. 
A fuzzy-szabályozás a szabályozástechnikában egy jól meghatározható folyamat 
eredménye, amelynek lépései: 

1. Az input változókat fuzzy változókká alakítjuk 
2. A menet közben létrehozott (emberi) nyelvi változókat specifikus szabályokat 

követve műveleti jelekkel társítjuk. 
3. Valamennyi szabály feldolgozásának eredménye (levezetés) egy „fuzzy” output 

változó, melyet tulajdonságokban tagsági fokozatokkal ismertetünk. 
4. Fuzzy output változók visszaalakítása egyértelmű számmá, mellyel egy lépés 

társíthat a szabályozási folyamat során. 
 
Példa nyelvi változókra és kifejezésekre 
Ha a hőmérsékletet nyelvi változóként határozzuk meg, a „hideg”, „kellemes” és „forró” 
nyelvi kifejezések alkalmazhatók. 
 
Példa tagsági fokra 
A tagsági fok meghatározza, milyen fizikai érték tartozik egy nyelvi kifejezéshez. 

• 0 azt jelenti, hogy az érték egyáltalán nem felel meg az adott nyelvi kifejezésnek. 
• 1 azt jelenti, hogy az érték teljes mértékben megfelel az adott nyelvi kifejezésnek. 

A „hideg”, „kellemes” és „meleg” nyelvi kifejezések nem határolhatók egyértelműen 
egymástól. A megfelelő jellemzés érdekében valamennyi nyelvi kifejezést egy fuzzy 
határvonal mentén határozunk meg és így adjuk meg az úgynevezett tagsági fokot. 
E tagsági fok megadja azt a tartományt, melyen belül a hőmérséklet valóban hidegnek 
számít. A „hideg” nyelvi kifejezés 0 tagsági foka azt fejezi ki, hogy a hőmérséklet 
egyáltalán nem hideg. A „hideg” nyelvi kifejezés 1 tagsági foka azt fejezi ki, hogy a 
hőmérséklet 100%-ban, vagyis valóban hideg. A 0 tehát azt jelenti, hogy egyáltalán nem 
igaz az, hogy hideg van, az 1 pedig azt, hogy valóban hideg van, ez nem más mint a 
kifejezés igazságtartalma (0 egyáltalán nem igaz, 1 teljes mértékben igaz). 
 
Példa tagság függvényre 
A „nem igazán hideg” és „valóban hideg” kifejezések közötti enyhe átmenetet függvény 
ábrázolja. 
Az ilyen függvények a tagság függvények, mivel valamennyi fizikai értékhez tartozó 
nyelvi kifejezéshez tagsági fokot rendelnek. Változó hőmérséklet esetén a tagság 
függvény nemcsak azt jelöli meg, hogy az adott hőmérséklet valóban hideg-e vagy sem, 
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hanem „a hőmérséklet valóban hideg” kifejezéssel valamennyi fizikai értéket 
megbízhatósági értékkel együtt társítja, és ez jelenti a tagsági fokot. A tagságot 
általában elegendő a hőmérsékletváltozó függvénye egyszerű alakzataival, így 
háromszögekkel, trapézokkal vagy ferde egyenesekkel ábrázolni. 
Ezáltal a hőmérsékletváltozó valamennyi értékére meghatározható a tagsági fok. 
 
Ebben a példában két különböző hőmérséklet értékre határozzuk meg a tagsági fokot. Ha 
egy nyelvi kifejezésre meghatároztuk a tagsági fokot, annak segítségével a megfelelő 
nyelvi kifejezés tagságát. A tagság függvény valamennyi fizikai értékhez tartozó nyelvi 
kifejezés tagsági fokát meghatározza. 
 
Ha a hőmérséklet 21 °C (hagyományos leírás) a hőmérséklet fuzzy leírása a következő 
lehet: 

 hideg 0,0 tagsági fokkal 
 kellemes 0,7 tagsági fokkal 
 meleg 0,3 tagsági fokkal 

A fuzzy gondolkodás tehát adott változóhoz tartozó nyelvi kifejezések meghatározását 
jelenti az input változókhoz. 
Ha magunkat és napi tevékenységünket vesszük figyelembe, láthatjuk, hogy valamennyi 
tevékenységünk előzetesen megállapított szükségleteken alapul. Akkor cselekszünk 
valamit, ha valamely előzetesen megállapított szükségletünk teljesül. Tevékenységeink 
reakcióink ismertetéséhez szabályokat alkalmazunk. 
Például: 
ha a szobahőmérsékletet hidegnek érzékeljük, kicsit jobban megnyitjuk a fűtőszelepet 
vagy 
ha a szobahőmérsékletet melegnek találjuk, kissé beljebb zárjuk a fűtőszelepet. 
Más szabály így hangozna: 
ha nyár van és a szabadban mért hőmérséklet nem hideg, a fűtést teljesen lezárjuk. 
 
E szabályok mögött egy olyan szakértő tudása húzódik meg, aki többé-kevésbé intenzív 
tanulás révén képes lesz egy adott folyamatot a kívánt módon befolyásolni. A szakértő 
tudása nem csupán pont egy adott művelet típusra korlátozódik (szelep kismértékű 
megnyitása), hanem egyúttal az „egy kissé” kifejezés jelentésének ismeretével társul, 
például annak ismeretével, hogy mekkora elforgatási szög felel meg ennek. 
A szabályokban általában a feltételeket (feltevéseket) az ÉS és VAGY kifejezések 
segítségével egymással társítjuk. A példában a „Ha nyár van” feltevés (alapváltozó az 
évszak és a nyelvi kifejezés a nyár) a „ha a szabadban mért hőmérséklet nem hideg” 
feltevéssel társítjuk oly módon, hogy mindkét megállapítás helytálló és így le tudjuk 
vonni a következtetést. 
A fuzzy technológiában ezeket az ÉS és VAGY kifejezéseket matematikai műveleti 
jelekkel dolgozzuk fel. A fuzzy elméletben ezek műveleti jelsorok, melyek egyrészt az ÉS, 
másrészt pedig a VAGY kifejezés társítását valósítják meg. Az ÉS kifejezés társítására 
használt legegyszerűbb műveleti jel a „minimum”, a VAGY kifejezés társítására pedig a 
legegyszerűbb műveleti jel a „maximum” kifejezés. 
 
A feltételek társítása műveleti jelek segítségével történik. A szabályok felállításánál 
előfordulhat, hogy azok súlyozása eltérő. Például az egyik szabályt mindig alkalmazzuk 
(100%), míg a másikat nem mindig (80%-os a súlyozása). A súlyozás kifejezése 
érdekében valamennyi szabályhoz egy adott valószínűségi fokot társíthatunk. 
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Matematikai módszerekkel ezt általában úgy érjük el, hogy társítás eredményét a 
valószínűségi fokkal szorozzuk. 
 
Következtetés 
A következtetés valamennyi szabály feldolgozásának eredménye. 
Konkrét változóból fuzzy változót úgy hozhatunk létre a legegyszerűbben, ha a konkrét 
változóhoz egy fuzzy változóra jellemző feltételezést rendelünk. Valamennyi nyelvi 
kifejezést ezáltal a változóra jellemző numerikus értéksorral fejezünk ki. Ebben az 
esetben blankokról beszélünk. A javaslatok alapján valamennyi az eddig súlyozással nem 
rendelkező nyelvi kifejezéseket ellátta megfelelő tagsági fokokkal. Ezáltal a fuzzy változó 
aritmetikai módszerekkel visszaalakítható konkrét változóvá. 
 
A klasszikus halmazelmélettel összekapcsolt BOOLE-algebra pontosan definiált, és éles 
határral rendelkező halmazokkal végzendő műveletekkel foglalkozik. A megértéshez 
álljon itt Pokorádi [30] példája: vegyünk például egy B jelű paramétert, mely értékeinek 
3 és 4 között kell lennie, azaz: 

3 	 4       (5.1) 
feltételt kell kielégíteni. mi történik akkor, ha ezt az A értéket valamilyen mérés 
eredményeként kapjuk? Pontatlan a műszer, a skáláról rosszul olvassuk le az értéket. 
Ekkor fog „elfuzzysodni” az (11) egyenlőtlenség kielégítésének igaz volta. Ugyanis – 
figyelembe véve a fenti tévedési lehetőségeket – az A értékének meghatározásában 
pontatlanság lép fel. Ezt a pontatlanságot – azaz a (1) feltétel teljesítésének igaz 
voltának mértékét – az A jellemző μ(A) jelű tagsági függvényével tudjuk jellemezni. A 
tagsági függvény – követve a klasszikus logikát – csak a 

0 	 1       (5.2) 
értéket veheti fel. Például, esetünkben ezt a pontatlanságot megadhatjuk az alábbi 
függvénnyel: 

	

0	 	 	 2
2	 	2 	 	 3

1	 	3 	 	 4	
5 	 	4 	 	 5

0	 	5	

     (5.3) 

 
Egy fuzzy logikai módszert alkalmazó döntéshozatali eljárás vagy fuzzy szabályzó 
rendszer lényegében a 20. ábrán szemléltetett folyamatot hajtja végre. 
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24. ábra Fuzzy rendszerben lejátszódó folyamat 

Forrás: [30] 
 
Mint már volt róla szó a legelterjedtebb tagsági függvény forma a háromszög, de a 
trapéz és a a ferde egyenes is használatos, sőt egyes esetekben pl. a haranggörbe is. A 
függvény formájánál fontosabb az elhelyezett függvények száma és helyzete. Háromtól 
hét függvényig általában elegendő a bemenet szükséges tartományának lefedéséhez 
(fuzzy zsargonban universe of discourse). A kiértékelő szakasz, ahogyan azt már 
említettük, egy logikai szabálygyűjteményen alapszik, melynek elemei HA-AKKOR (IF-
THEN) mondatok. A fuzzy szabályozási rendszerek tipikusan több tucat szabállyal 
rendelkeznek [31]. 
 
Az alábbi leírás a [31] forrásból származik: Manapság a fuzzy logikát illetve a fuzzy-
controlt, tehát a fuzzy logikán alapuló irányítást, elsősorban gépek és robotok, háztartási 
készülékek irányításában használják, de jelentős az épületfelügyeleti rendszerekben 
történő felhasználásuk is. 
A fuzzy logikának igen jelentős alkalmazásai vannak az szabályozástechnikában. A 
kétértékű mennyiségek többértékűvé tétele pontosabb szabályozást, egyszerre több 
elvárásnak való megfelelést tesz lehetővé. Elméletileg a jövő egyik legsikeresebb 
irányítástechnikai alkalmazása lehet a fuzzy gondolkodásmódon alapuló szabályzás. 
 
A fűtésrendszereink vezérlésénél egy vagy több beavatkozó jel (változó) előállítása egy 
vagy több bemeneti értéktől függ. A bemeneti értékek logikailag és matematikailag is 
kapcsolódhatnak egymáshoz. Az eredmények logikai úton vagy számítások 
eredményeként állnak elő, amelyek meghatározzák a kimeneteket, a beavatkozó jeleket. 
Valami hasonló történik a fuzzy logikával történő szabályzásnál is, melynek felépítése 
igen egyszerű, egy bemeneti, egy kiértékelő és egy kimeneti szakaszból áll (24. ábra). 
A bemeneti rész letapogatja az érzékelőket vagy más bemeneteket, és leképezi őket a 
megfelelő tagsági függvényekre és igazság értékekre. A kiértékelő szakasz meghatározza 
a szabályok értékeit és azok kombinációit. Végül, a kimeneti szakasz visszaalakítja a 
kombinációk értékeit a meghatározott kimeneti szabályzó értékére. 
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A termosztát a hőmérséklet szabályozására szolgál. Alapesetben beállíthatunk vele egy 
kívánt hőfokot, ha a helyiség hőmérséklete eléri a beállítottat a fűtés kikapcsol, és 
mindaddig kikapcsolva marad amíg a hőmérséklet nem csökken. A valóságban 21 °C 
beállításnál 21,5 °C-nál kapcsol ki és 20,5 °C-nál kapcsolja vissza fűtést. 
 
Ahhoz, hogy a hőmérsékletet fuzzy logikával szabályozzuk, meg kell határozni a 
termosztátra vonatkozó szabályt, ami legyen a következő: 
HA (hőmérséklet = hideg) AKKOR (fűtés = magas) 
(vegyük észre, hogy nem konkrét hőmérsékletről van szó, hanem arról, hogy ha hideg 
van, akkor a fűtés intenzitásnak nagynak kell lenni. Ez a szabály a hőmérséklet bemenet 
igazságértékét használja fel ( a „hideg” valamilyen értékét) egy eredmény előállításához 
a fuzzy készletben a fűtés kimenethez (a „magas” valamilyen értékét); ezt az eredményt 
használjuk fel az összetett kimenet előállításánál. 
 
Nyilvánvaló, hogy minél nagyobb a „hideg” igazságértéke (nagyon hideg van), annál 
nagyobb a fűtés „magas” igazságértéke is (egyre nagyobb intenzitással kell fűteni). 
 
Egyes esetekben a tagsági függvények módosíthatók az úgynevezett „hedge”-ekkel, 
melyek egyenértékűek a melléknevekkel. Szokásosak a nagyon, kissé, extrém, némileg 
és így tovább. Ezek a műveletek precíz definícióval rendelkeznek. A „nagyon” például 
négyzetre emeli a tagsági függvényeket. Mivel a tagság értékek mindig kisebbek 1-nél, 
ez leszűkíti a tagsági funkciót. Az „extrém” köbösíti az értékeket így erőteljesebb 
szűkítéshez vezet. Míg a „kissé” négyzetgyökkel szélesíti a függvényt. 
 
A gyakorlatban, a fuzzy szabályhalmaz több olyan feltételt tartalmaz, melyek fuzzy 
operátorokkal kombináljuk, mint pl. az ÉS(AND) és VAGY(OR). Az ÉS egyszerűen a 
legkisebb súlyú feltételt veszi figyelembe, míg a VAGY a maximum értéket. Szintén 
létezik egy NEM(NOT), amely 1-ből kivonja a tagsági függvény értéket, így a 
komplemens függvényt adja. Egy szabály eredményének definiálására több különböző 
módszer létezik. A leggyakoribb és egyszerűbb az úgynevezett max-min következtetési 
mód, melyben a kimeneti tagsági függvény a premissza által előállított igazságértéket 
kapja. 
A szabályokat párhuzamosan lehet kiértékelni logikai áramkörrel vagy sorosan 
programmal. Azoknak a szabályoknak az eredményei kerülnek valamilyen eljárás 
felhasználásával defuzzyfikálásra, melyek tüzelnek (nullától eltérő igazságértékűek). 
 
Defuzzyfikáláshoz a centroid eljárást alkalmazzák a leggyakrabban. Ennél az egyes 
következmény értékekhez tartozó felületek együttesének súlypontja adja meg a kimeneti 
értéket. Másik megközelítés a height eljárás, amely a legnagyobb következmény értékét 
veszi fel. A centroid eljárás azt a szabályt részesíti előnyben melynek a legnagyobb a 
területe, míg a height eljárás nyilvánvalóan a legnagyobb értékkel rendelkezőt. 
 
A következő diagram bemutatja a max-min következtetést és centroid defuzzyfikálást 
egy „x”, „y” és „z” bemeneti és „n” kimeneti változókkal rendelkező rendszerre. A fuzzy 
logikában a  szabványos jelölése az igazság értéknek. 
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1. szabály: HA x = A AKKOR n = D: 
 

 
25. ábra: Szabály értékelése (x-re vonatkozó) 

Forrás: [31] 
 
2. szabály: HA y = B AKKOR n = E: 
 

 
26. ábra: Szabály értékelése (y-ra vonatkozó) 

Forrás: [31] 
 
3. szabály: HA z = C AKKOR n = F: 
 

 
27. ábra: Szabály értékelése (z-re vonatkozó) 

Forrás: [31] 
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Defuzzyfikálás: 
 

 
28. ábra: Defuzzifikálás 

Forrás: [31] 
 
Megfigyelhető, hogy az egyes szabályok hogyan szolgáltatnak egy eredményt, mint a 
kimeneti változó egy adott tagsági függvényének igazságértékét. Centroid 
defuzzyfikálásban az értékek VAGY kapcsolatban vannak (azaz, a maximális értéket 
vesszük figyelembe és az értékek nincsenek összeadva). 
A fuzzy-szabályzórendszer tervezése empirikus metódusokat alkalmaz. Jelenleg még 
kevés tervezési eljárás van, mivel az alkalmazás még nagyon új. A tervezés folyamata 
általában a következő elemeket tartalmazza: 

 a rendszer kimenet, bemenet és működési specifikációk megállapítása; 
 a bementek, kimenetek fuzzy halmazainak megállapítása; 
 a szabálybázis (szabályhalmaz) leírása; 
 a defuzzyfikálási metódus kiválasztása; 
 futtatás próbakörnyezetben (szimulációval), a részletek beállítása. 

 
A fuzzy szabályozási rendszerek tipikusan több tucat szabállyal rendelkeznek. 
mintapéldát lásd a 3.1.3 fejezetben. 
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6. MŰSZAKI MEGOLDÁSOK 

6.1. A mesterséges intelligencia (MI) létesítmény 
menedzsmentben alkalmazható alapvető eszközei és módszerei 

A mesterséges intelligencia (MI) két területe ismert. Az egyiket gyakran emlegetik 
„szimbolikus MI-ként,” mely régóta előtérben van. Ez a megközelítést nagyfokú elvontság 
és makroszkopikus nézet jellemzi. A klasszikus pszichológia is hasonló szinten működik. 
A klasszikus MI területei, mint például az ismerettechnológia vagy szakértő rendszerek, 
jelképes gépi tanulás és logikai programozás esnek ebbe a kategóriába. A második 
megközelítés kifejezetten a fiziológia vagy genetika területén használatos mikroszkopikus 
biológiai modelleken alapul. 
A neurális hálózatok és genetikai algoritmusok ezen utóbbi megközelítés elsődleges 
példái. 
A neurális hálózatok ereje sablonok alapján történő tanulásra való képességükben rejlik. 
Ezenkívül e tanulás alkalmazható az előző fejezetben tárgyalt osztályozásra, előrejelzésre 
vagy vezérlési feladatokra. A gépi tanulás, vagyis az az ötlet, hogy a gép magától 
okosodik, egy rendkívül vonzó téma. Jóllehet a gépi tanulás története egyidős a MI-éval, 
sikere a gyakorlatiasság értelmében igen korlátozott. Az embereket nagyon érdekli a 
neurális hálózat hagyományos jelképes gépi tanulástól eltérő filozófián alapuló 
megközelítése. Jóllehet a neurális hálózatok az emberi agy modelljei, jelenlegi állapotuk 
távol esik a valódi intelligencia megvalósításától. Egy dolog miatt igen kevéssé értjük azt, 
hogy a neurális hálózat hogy modellezi az agyat és valójában hogy generál intelligenciát. 
Az agy és neurális hálózatok fizikai jellemzői között jelentős az eltérés. A neuronok 
száma az agyban 1011 nagyságrendű. A neuronok száma egy párhuzamos feldolgozó 
rendszerben legfeljebb 105-ös nagyságrendű, ha valamennyi mesterséges neuronhoz egy 
processzort rendelünk. Sok neurális hálózat nem feltétlenül hasonlít természetes 
megfelelőjére, vagyis az agyra. 
 
6.1.1. A backpropagation modell mérnöki alkalmazása 

A backpropagation modell fő alkalmazási területei szerteágazóak. A sokoldalúság fő okai 
a következők: 

 bemenetnek és kimenetnek többféle forrása lehet; 
 a függvények vagy a hálózat alkalmazásának típusai a felismeréstől eltérhetnek. 
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Ilyen sokoldalúság sok alaptechnikában általános. 
A létesítmények állapotát, pillanatnyi állapotjelzői értékeinek értelmezését különböző 
statisztikai jellemzőkkel, azok változásával lehet a leggyorsabban kiértékelni. Ezek a 
statisztikai feldolgozások a műszaki tudományokban igen elterjedt módszerek valamely 
probléma megoldására, kísérletek eredményeinek kiértékelésére. A létesítményekben 
elhelyezett szenzorok, érzékelők, mérőrendszerek gyakorlatilag megszámlálhatatlan 
adatot képesek egy jól megtervezett értékelő rendszernek szállítani. A minták sűrűsége a 
változások sebességétől és a beavatkozás eredményének megjelenési sebességétől függ. 
Alapvető probléma például a létesítmények fűtésénél a fűtés elkezdésének, 
befejezésének és intenzitásának meghatározása. Az épületek rendelkeznek egy akár több 
napos hőtehetetlenséggel amit fűtés során, főleg nagyobb létesítményekben célszerű 
figyelembe venni. Mivel a fűtés jelentős energiát igényel mesterséges intelligenciát 
alkalmazó rendszert építve a fűtés szabályozásába a költségek jelentősen csökkenthetők. 
Ezek a rendszerek működésük során képesek összegyűjteni azt a tudást ami alkalmassá 
teszi őket az időjárás előrejelzések, a létesítményben tartózkodók szokásai, vagy akár 
egy előre programozott munkarend alapján a fűtés szabályozására. 
 
Mint már korábban volt róla szó a backpropagation modell egyik alapötlete az, hogy 
neurális hálózat a leképezést az xi bemenetekből az yj kimenetig tanulja meg. A 
következő 29. ábra a bemenetnek néhány formáját ábrázolja. 
 

 
29. ábra: Neurális hálózati bemenetformák. Diszkrét bemenetek csoportja, folyamatos 

spektrumbemenet 
 
Az ábra bal oldalán diszkrét bemeneteknek egy csoportja látható. A bemenet lehet 
például egy létesítmény különböző mérőeszközeiből, szenzoraiból érkező jel. Az első 
csoportban, x1–x4 a létesítmény különböző pontjain mért hőmérsékleteket, a második 
csoport páratartalmat, a harmadik csoport pedig levegő összetételét, például O2 
százalékos arányát tartalmazza a épület megfelelő pontjain. 
 
Másik példaként felhozható, hogy a bemenet az épület néhány jellemzőjét tartalmazza, 
például a helyiségekben egyszerre tartózkodók számát. 
 
A 29. ábra jobb oldalán egy folyamatos spektrum látható. A megkövetelt pontosságtól és 
a számítás teljességétől függően az xi lehetséges teljes értékeinek a számát mutatja. Ez 
lehet külső hőmérséklet, egy helyiség hőmérséklete, egy helyiség páratartalma stb. Sok 
alkalmazás bemenetének ez a formája létezik. Az abszcissza fejezheti ki a mérések 
gyakoriságát, az ordináta pedig azok intenzitását, a mért értékek nagyságát. A bemenet 
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lehet analóg, amiből mintavétel után nyerünk értékelhető mérési eredményeket, illetve 
digitális. A bemenet általában elektromos vagy elektromágneses jel. 
 
A backpropagation modell három fő alkalmazási kategóriája az osztályozás, 
előrejelzés és vezérlés. E kategóriák könnyen érthetők, de nem tekinthetők 
kimerítőnek vagy merevnek. 
A 2.3 fejezetben tárgyalt jellemző felismerését szemléltető példa annak meghatározására 
szolgál, hogy egy adott sablon „A” jellemző vagy valamelyik más jellemző egy egyszerű 
osztályozási probléma. Adott sablonok felismerésére és osztályozására kimondottan 
kevés csoportba ajánlatos azokat osztani. Az utóbbi az ilyen típusú alkalmazásnál a 
hálózat kimenete lehet. Ez együtt jár a mintasablonokat és korrekt válaszokat adó 
neurális hálózat tanítására. Ha a neurális hálózat megtanítása megfelelő módon 
megtörtént, az nem csak a mintasablonokra képes korrekt válaszokat adni, hanem 
hasonló sablonokra is. A fentiek értelmében a bemenet lehet formák választéka, ahol a 
vizuális kép nem szerepel. 
Neurális hálózatoknak előrejelzésre történő használata esetén az egyik kötelező jelleggel 
beépítendő tényező az idő. Feltételezzük például azt, hogy egy neurális hálózat egy adott 
ideig eltérő körülmények között sok sablonnal rendelkezik. A korai stádiumban hasonló 
sablon esetén a neurális hálózat képes lehet a legvalószínűbben követendő sablonokat 
előre jelezni. Létkérdés, hogy a megfelelő tényezők a modellen belül vannak-e és 
pontosan mérhetők-e. A korrekt pénzügyi modellnek az értékpapírpiac előrejelzése 
céljából történő leírása például nehéz feladat lenne. 
A vezérlési probléma a bemenetből történő leképezés problémájának tekinthető, mely 
tartalmazhatja a vezérlési paraméterek megállapítása céljából betáplálandó jellemzőket 
és a lehetséges visszacsatolást. 
A különböző bemenet-kimenet értékek leképezése olyan sablonoknak tekinthető, mint 
például hőmérséklet, nyomás és a kemence bármely pontjában valamely fizikai és kémiai 
komponens aránya, és azokat egy neurális hálózat képes megtanulni. Vegyük például 
egy acélolvasztó kemence vezérlését. A kimenetek lehetnek a szállítandó hőenergia-
hordozók, pl. szén, gáz vagy levegő, nyersanyag stb. mennyiségei. Sok bemenet-
kimenet leképezést ábrázoló sablont a neurális hálózat meg tud tanulni; ebben az 
esetben azok a kemence vezérlésére használhatók. Ez egy létesítmény vezérléséről szóló 
példa. Ugyanez az alapkoncepció alkalmazható különböző szállítóeszközök, mint például 
repülőgép és autó, robotok stb. alkatrészire is. 
 
6.2. Intelligens és beágyazott autonóm intelligens rendszerek 
tervezése 

Az autonóm intelligens rendszerek olyan számítógépes rendszerek, melyek emberi 
közreműködés és állandó emberei felügyelet nélkül is képesek komplex feladatok 
megoldására. Képesek a környezetükből származó információ érzékelésére és 
feldolgozására, képesek önálló döntések meghozatalára és alkalmasak komplex 
technológiai folyamatokba történő beavatkozásra, a folyamatok felügyeletére, illetve 
irányítására. Az autonóm rendszerek a műszaki fejlődés fontos állomását képezik, 
jelentőségük folyamatosan nő. Az autonóm intelligens rendszerek létrehozása az 
információ technológia széles spektrumának integrálását igényli. Beágyazott rendszer 
(embedded system): olyan processzoralapú, programvezérlésű elektronikus eszköz, 
illetve ilyen eszközökből alkotott rendszer, amely a befogadó fizikai/kémiai/biológiai 
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környezetét autonóm módon képes érzékelők segítségével megfigyelni és beavatkozók 
segítségével befolyásolni. 
 
A számítástudomány rövid története során különféle metaforákkal jelölték a „számítást” 
(computing), eleinte a számolást (calculation), számokkal végrehajtott műveleteket 
értettek rajta. A digitális tárolás és a nem-numerikus információ gépi átalakításának 
széles körű elterjedésével a szöveges, audió és képes/mozgóképes adatokra egyaránt 
vonatkozó információfeldolgozás (information processing) kifejezés honosodott meg, 
majd újraértelmeződött az információfeldolgozás fogalma, és napjainkban a 
szoftverkomponensek, szoftverek, gépi entitások közti kommunikáció, interakció 
(interaction) együttműködését jelenti. A szoftverek szolgáltatásokká alakulnak át, az 
alkalmazások kevésbé monolitikusak, egyre inkább különböző, egymást kisegítő 
komponenseken futnak. Gyakran előfordul, hogy mind a komponenseknek, mind a 
szolgáltatásoknak más a tulajdonosa. Aktiválásukhoz nincs feltétlenül szükség emberi 
felhasználóra   az egymással összhangban lévő, előre koordinált, automatizált 
alkotóelemek szintén el tudják végezni azt. Megfelelő feldolgozó- és tárolókapacitással 
rendelkezve, a külső és a belső feltételek változásaihoz igazodva, bonyolult 
szoftverrendszerré is képesek összeállni. Szerveződésük jobban hasonlít az élővilághoz, 
az emberi társadalomhoz, mint az egyszerű számításokat végző programokhoz. Az IT 
jelenét és a közeljövőbeli lehetőségeit figyelembe véve, az ágenstechnológia tűnik a 
legalkalmasabbnak az egyre magasabb szintű intelligenciával rendelkező, egymáshoz 
alkalmazkodó és együtt fejlődő alkalmazások folyamatos kommunikációjának [29]. 
 
A ma szoftverágenseit a következő tulajdonságok együttesen jellemezik [29]: 

 autonómia (közvetlen emberi és egyéb beavatkozás nélkül működnek, bizonyos 
mértékig irányítják cselekedeteiket, kontrollálják belső állapotukat); 

 beágyazottság (környezetbe ágyazottak, abból kiemelve működésképtelenek, 
állapotaik azon kívül nem értelmezhetők); 

 reaktivitás (érzékelik környezetüket, reagálnak a változásokra); 
 kezdeményezőkészség (proaktívak: nemcsak reagálnak, hanem célirányos, 

kezdeményező viselkedést is tanúsítanak); 
 együttműködő képesség (interaktív kapcsolatban állnak más ágensekkel és a 

humán felhasználóval); 
 időbeli kontinuitás (identitásuk, állapotuk huzamosabb ideig fennáll és működik). 

 
6.3. Mesterséges intelligenciát tartalmazó programrendszerek 

A gyakorlatban több, az adott feladatra jól használatos mesterséges intelligenciát 
tartalmazó keretrendszerek ismeretesek: 

 DENDRAL (DENDritic Algorithm): Ismeretlen szerves vegyületek 
molekulaszerkezetének meghatározása tömegspektrográfiai és mágneses 
rezonancia mérési adatokból. 

 INTERNIST: Orvosi rendszer belgyógyászati betegségek diagnosztikájának 
támogatására. 

 QMR (Quick Medical Reference): Elektronikus kézikönyv. 
 MYCIN/NEOMYCIN: A vér bakteriális eredetű fertőzései, agyhártyagyulladás 

diagnosztizálása, terápia meghatározása. 
 EMYCIN MYCIN: alapú keretrendszer. 
 PROSPECTOR: Geológusok segítése ásványlelőhelyek felkutatásában. 
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 HEARSAY: Angol beszédmegértő rendszer (1000 szavas beépített szótárral). 
Egymástól független ismeretforrások együttes munkáját vezérli. 

 GUIDON/GUIDON2: Intelligens támogatás orvostanhallgatók oktatásában (MYCIN 
alapú). 

 R1/XCON VAX: számítógéprendszerek konfigurálásának támogatása. 
 
Szerencsére jelentős a magyar fejlesztésű keretrendszerek száma is: 

 ALL-EX Plus: Tudásalapú szimulációt támogató CS-Prolog alapú eszköz. 
 GENESYS: Szabályalapú eszköz főként osztályozó, diagnosztikai típusú rendszerek 

fejlesztéséhez. 
 MProlog Shell MProlog: nyelvű tudásbázist kezelő eszköz. 

 
Problémaorientált fejlesztésekhez használatos keretrendszerek: 

 CAPE: Számítógépes protokoll-elemzés (KFKI). 
 KAS NES: Eset-vezérelt alkalmazások (SZTAKI). 
 REALEX: Mérnöki valósidejű alkalmazások (BME). 
 DINE: Intell. csoportos döntéstámogatás (SZTAKI). 
 MetabolExpert: Kémiai/orv/biol. előjelz. (CompuDrug). 
 PANGEA: A mérnöki tervezés automatizálása (BME). 
 ZEXPERT: Banki alkalmazások (IQSOFT). 

 
6.4. Ipari mintapélda 

Az itt bemutatott példa egy felvonó vizsgálatának lépéseit mutatja be abból a 
megfontolásból, hogy valamennyi alkalmazás a leírtakhoz hasonló módszerrel történhet 
[14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. 
Megvizsgáltuk egy felvonószerkezet sodronykötelének rezgéseit különböző sebességeknél 
és terheléseknél. Cél az volt, hogy mutassuk ki, ha a felvonószerkezetet más 
paraméterekkel működtetik (nagyobb gyorsulás-lassulás, sebesség, terhelés) mi módon 
hat az a sodronykötél és a hajtás rezgésére. Ha nemkívánatos módon változik a rezgés 
az kellemetlen érzetet okoz az felvonó utasaiban és a sodronyt valamint az egész 
mechanizmust károsítja. 
A vizsgálathoz felállítottuk a felvonó modelljét (30. ábra). 
 

 
 

 
30. ábra: A felvonó modellje 
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A modellen ábrázolt hajtómű alsó tengelyére van erősítve az a dob, ami a sodronykötelet 
felcsévéli illetve lengedi. Ebből az következik, hogy ennek a dobnak és a rátekert 
sodronynak a sodronykötél tömegétől függően változó az össztömege. (R(t) a dob 
sugara, θ az elfordulás szöge). A sodronykötél egy függőleges (nem felcsévélt) pontjának 
helyzetét a 

 jtxwtRitxr ),()()(        (6.1) 
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alakban írhatjuk fel. A mechanikában a kinetikus (mozgási) és a potenciális energia 
különbsége adja a Lagrange-függvényt: 
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ahol  1 m sodronykötél tömege, 21

2E xw   a mechanikai nyúlás, EA a sodronykötél 

merevsége, 
E

T és 21

2 EEA  pedig a kezdeti és az alakváltozási energia. 

A húzófeszültség kifejezhető a 
 

))(())(,( xtlgMgtlxT       (6.4) 

képletből, a sodronykötél időben változó hossza pedig a 



0

0 )()( dRltl  kifejezéssel. 
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31. ábra A vizsgálat elvi ábrája 

 
A forgódob a kidolgozott modellben egy tökéletesen kiegyensúlyozott forgódob, ami egy 
tengelyen kapcsolódik két tökéletes csapágyhoz (egytengelyűség hiba és súrlódás nincs). 
Tömegének és sugarának változása az idő függvényében: 
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(6.5) 

A dob és a rátekeredő sodronykötél miatt a sugár növekedésének illetve csökkenésének 
sebességváltozása: 
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(6.6)

és a két szélső helyzet határfeltétele: 
0),0( tw ,  0)),(( ttlw   (6.7) 

ahol: e  a dob tengelyének nyomatéka,     21
( )

2
I t m t R t  a dob inerciája. 
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32. ábra: A kísérleti és a BPNN által szolgáltatott rezgésadatok a motoron és a 

hajtóművön (áttéten) fent egy utassal, lent négy utassa l 
 
A vizsgálat lefolytatásakor 2 mérőhelyen (motor és a hajtómű áttét) mértük a felvonó 
rezgéseit (30. ábra). Különböző terheléseknél és gyorsulásnál, sebességnél mértük a 
rezgéseket, a mért értékeket rögzítettük. Mint ahogy a 31. ábrán látható neurális 
hálózatokat is használtunk az adatok elemzésére. Különböző neurális háló típusoknál 
megvizsgáltuk, hogy a rezgés jellemzői összevethetők-e. A vizsgálatot elvégeztük BPNN 
(Back Propagation Neural Network), MNN (Modular Neural Network), RBNN (Radial Basis 
Neural Network) típusú hálózattal. A 32., 33., 34. ábrán a három különböző típusú 
neurális hálózat és a valóságos mérések eredményeit mutatja a motoron és a 
hajtóművön (áttéten) a felsősorban egy utassal, az alsó sorban pedig 4 utassal. 
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33. A kísérleti és a MNN által szolgáltatott rezgésadatok a motoron és a hajtóművön 

(áttéten) fent egy utassal, lent négy utassal 

 
33. ábra: A kísérleti és a RBNN által szolgáltatott rezgésadatok a motoron és a 

hajtóművön (áttéten) fent egy utassal, lent négy utassal  
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6.5. Intelligens épületek SCADA koncepciója 

A SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition más néven az ipari 
folyamatirányítás: felügyeleti, vezérlő és adatgyűjtő rendszerei) vagyis felügyeleti 
irányítás és adatgyűjtés, egy rohamosan fejlődő ágazata az informatikának. Óriási 
lehetőségeket rejt cégek számára, ugyanis segítségével pénzt, időt és emberi munkaerőt 
lehet vele spórolni. 
Manapság a folyamatirányítás működése nagyban függ a kommunikációs rendszereken 
keresztül továbbított adatoktól (információktól), amelyek „leírják” az irányított folyamatot 
(legtöbbször a technológiát vagy annak egy berendezésében zajló fizikai-kémiai eljárást), 
illetve az előbbiekkel ellentétes irányban haladó kódolt parancsoktól, amelyek a 
legáltalánosabbnak veendő beavatkozási utasításokat tartalmazzák. Amikor a távolság az 
irányított berendezés és az irányítóberendezés között túl naggyá nő, akkor a felügyeleti 
irányítást és adatgyűjtést (SCADA) megvalósító rendszerek segítségével a rendszerbe 
integrálhatók speciális kommunikációs egységek, így a SCADA alapfunkciói – magas 
szintű információ feldolgozás (monitorozás), ember–gép kapcsolat (HMI) illetve a 
legszélesebben vett irányítási feladatatok megoldása – zavartalanul megvalósulhatnak. 
Speciális kommunikációs rendszerre a kép mutat egy kis illusztrációt. Vagyis SCADA 
rendszereket alkalmazunk igen nagy kiterjedésű ipari rendszerek mérés- és 
irányítástechnikai feladatainak elvégzésére [32]. 
 
A SCADA-t felépítő elemek: be-/kimeneti jelfeldolgozó hardver, vezérlőegységek, 
kommunikációs egységek, és szoftver. A SCADA fogalom általában egy központi 
rendszert takar, ami egy elosztott, nagy területen elhelyezkedő ipari folyamatokat figyel 
és irányít [amelyek akár fizikailag távol levő (telep)helyeken történnek]. Tehát nemcsak 
közvetlen beavatkozásra képes az adott folyamatba, de az ember–gép interface 
segítségével közvetetten a kezelőn keresztül is kapcsolatban van a figyelt folyamattal. 
 
SCADA rendszerek architektúrájának tipikus funkciói: 

 távmérések, távjelzések fogadása, hihetőség-vizsgálata; 
 valós idejű adatbázis készítés rövid, néhány másodperces frissülési idővel; 
 megjelenítés, ember–gép kapcsolat. Sématábla, képernyők, kiemelt fontosságú 

mérések műszerei; 
 naplózás; 
 határérték és gradiens figyelés; 
 topológia analízis; 
 távparancsadás. 
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34. ábra: Egy lakás jellemző SCADA adatgyűjtője 

 
A 35. ábrán látható lakás szabályzói különféle szabályzási feladatokat látnak el, min pl. a 
fűtés, hűtés, szellőzés, világítás, páratartalom, CO2 monitorozás vagy árnyékolás. A 
szabályzókkal a felhasználó az egyedi rendszerekben egy helyiség funkcióinak 
irányításától kezdve a nagy, integrált, SCADA rendszerrel felügyelt rendszerekig bármit 
megvalósíthat. 
 
A SCADA rendszerek a technológia fejlődésével egyre több fenyegetettséggel néznek 
szembe. A régebbi zártrendszeres SCADA működés biztonságot jelentett. Mára azonban 
ezek a rendszerek az ipari informatikai hálózatokba való integrálódásuk folyamatában, 
egyre több biztonsági kockázatnak lettek kitéve. Főként a viszonylag régebbi fejlesztésű 
rendszerek sebezhetőek. 
A kritikus infrastruktúrák működtetése, például az energiaszolgáltatás, gáz és 
olajszállítás, vízkezelés, vegyipar, fémgyártás, környezetvédelem, ételfeldolgozás stb. 
esetében elengedhetetlen a SCADA rendszerek használata, ugyanakkor az informatikai 
biztonsági kérdések nem kapnak megfelelő figyelmet. Mivel nem az informatikához 
tartoznak, hanem a vállalatok műszaki területeihez, a rendszerek informatikai 
eszközeinek üzemeltetése, különösen a biztonsági szempontok érvényesítése, hagy némi 
kívánnivalót maga után általában a létesítményeknél. 
Alapvető követelmény, hogy a SCADA rendszerek specifikus biztonsági 
szabályrendszerrel rendelkezzenek, az adatok érzékenységének, és a kimagasló 
rendelkezésre állási követelményének megfelelve. Az informatikában használt 
szabályrendszer nem húzható rá egy az egyben a SCADA rendszerekre, mert a bevált IT 
kontrollok jó része nem bevezethető, másik része pedig nem biztosít hatékony védelmet 
bizonyos fenyegetések ellen. 
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Helyi vagy távoli ipari berendezések, szivattyúk, motorok, vagy a szemaforok 
távvezérlése, az áramszolgáltató központosított felügyelete, mind SCADA alapelveken 
működik. 
A SCADA rendszerek az informatikával való frigyre lépésüket követően, előfordulhat, 
hogy a támadók az interneten keresztül behatolnak az erőművek, közművek 
rendszereibe. 
Az IT biztonsági réseken beáramló kockázatok megnövekedésével a folyamatirányítási 
rendszereknél célszerű megfelelő biztonsági intézkedéseket bevezetni. 
A SCADA biztonsági keretrendszer a következő területeket foglalja magában: 
adatbiztonság, platformbiztonság, kommunikációbiztonság, személyi biztonság, 
konfiguráció menedzsment, audit, alkalmazások biztonsága, valamint a fizikai biztonság 
területe. 
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7. MINTARENDSZEREK KIÉPÍTÉSE 

7.1. Esettanulmányok a tervezés, a hibafeltárás, az üzemeltetés 
területén 

7.1.1. Kézzel írott karakterek mintájának felismerése 

A könnyebb megértés végett vegyünk egy egyszerű példát, ahol neurális hálózatunk 
kézzel írott karakterek felismerését tanulja meg. 
 

 
35. ábra: Kézzel írott karakterek felismerése 

(a) és (b) ábra: minta két bemenő sablonra; (c): célsablon; (d): x bemenő vektor (a) 
sablonhoz (a); (e): x bemenő vektor elhelyezése, y kimenő vektor (y vektorhoz, x y-nal 

történő helyettesítése) és t célvektor (t vektorhoz, x t-vel történő helyettesítése) 
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A 36. ábra szemlélteti az (a) és (b) bemenő mintát, (c) célmintát, bemenő vektor x (a) 
(d) mintákhoz szorzatát, valamint a bemenő, kimenő és célvektorok (e). elhelyezését 
(elméleti rész az 1.4 fejezetben) Karakterek kézzel történő leírása esetén a karakterek 
gyakran eltérnek az ideális standard sablontól. A feladat a neurális hálózat tanulásra és 
arra való kényszerítése, hogy felismerje az ideálistól alig eltérő karaktereket. 
E példában valamennyi minta egy 6 sorból és 5 oszlopból álló kétdimenziós rácsozattal 
van ábrázolva. E kétdimenzós ábrázolást egydimenzióssá úgy alakítjuk át, hogy a 
legfelső sor x1 négyzetét az x5-höz, a második sor x6 négyzetét x10-hez rendeljük az 36e 
ábrán látható módon. Így a kétdimenzós minták a neurális hálózat egydimenziós 
rétegeivel ábrázolhatók. Mivel az i = 1–30 között váltakozik, 30 bemenő réteg neuron áll 
rendelkezésre. Mivel yi ugyancsak i = 1–30 között váltakozik, 30 kimenő réteg neuron áll 
rendelkezésre. Ebben a példában a bemenő és kimenő neuronok száma megegyezik, de 
általában e számok eltérhetnek. A rejtett rétegek számát önkényesen vehetjük 15-nek. 
Az xi bemenő értékeit a következőképpen határozzuk meg. Ha a minta egy része xi 
négyzeten belülre esik, xi = 1, egyébként xi = 0. Ha például a 36c ábrán x1 = 0, x2 = 0, 
x3 = 1 stb., a 36. ábra nem elég részletes, mivel ez a példa egyszerűen szemléltetési 
célokból készült. A rácsozat méretét nagyobb felbontás elérése céljából növelhetjük. 
A felépítés megszerkesztését követően a súlyozásokat a élekhez rendelve 
véletlenszerűen állítjuk be -0.5 és 0.5 közötti értékre. Ezt követően a két minta korrekt 
felismeréséig végrehajtjuk a tanító algoritmust. Ebben a példában valamennyi yi érték 
0–1 között változhat. A 0 érték teljesen üres négyzetet jelent, míg az 1 érték egy 
feketével teljesen besatírozott négyzetet. A 0–1 közötti köztes érték, vagyis a négyzet 
szürkére van besatírozva. 
Normál esetben megállapítunk egy küszöbértékben és e küszöbértéken belülre eső 
értéket tekintjük eléggé közelinek. Egy valahol 0,95 és 1,0 közé eső yi érték tekinthető 
1-hez elég közel esőnek ; egy 0,0 – 0,05 közötti érték pedig 0-hoz közelinek tekinthető. 
A két minta betanítását követően meglepetésben lehet részünk. A már betanított neurális 
hálózat nem csak a minta adataira ad választ, hanem teljesen korrekt választ ad hasonló 
új mintákra vonatkozóan is. Más szóval a neurális hálózat képes az adatokat 
beazonosítani. A tanításnak ez a fő célja – a neurális hálózat az oktató mintákhoz 
társított jellemzőket képes elterjeszteni és addig még nem ismert sablonokat fel tud 
ismerni. 
 
E példát továbbiakban kiterjeszthetjük „A” karakter jellemző több mintájára, valamint 
olyan járulékos jellemzők, mint például „B”, „C” stb. mintáira. E jellemzőkre 
rendelkezésre állnak oktató minták és ideális sablonok. Az ilyen kiterjesztésekre azonban 
az óvatosság szó általános: nem jelentéktelen dolog egy neurális hálózatnak egy adott 
sablonra történő betanítása és a befejezésig eléggé el is húzódhat. Rosszabb esetben 
időtlen ideig eltart. Nem ritka eset, hogy egy neurális hálózat adott gyakorlati 
alkalmazásra történő betanítása egy számítógép órákig, napokig, sőt hetekig történő 
folyamatos működtetését teszi szükségessé. Ha a betanítás sikeresen befejeződött, még 
ha folyamatos tanítás mellett egy hónapig is elhúzódott, más rendszerekre könnyen 
reprodukálható és az előny jelentős lehet. 
 
7.1.2. A Demag-Jig típusú daru 

Az 37. ábrán vázolt daru Demag-Jig típusú daruként ismert. E darutípust gyakran 
használják tengeri kikötőkben. A minimális energiamennyiség felhasználása érekében a 
daru a teher (mL) minimális felemelését követően (D pont felé) az egyik pozícióból a 
másikba vízszintes irányban mozdítja el a terhet. E dupla lengőkaros négy rudas 
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mechanizmus eleget tesz e követelménynek, mindaddig, amíg a terhelési kapacitás 
elegendő. 
A daru terhelhetősége 30 000 kg és 90 000 kg között van. A daru mechanizmusát, 
kinematikai paramétereit az 7. táblázat tartalmazza. 
 

7. táblázat: A daru kinematikai paraméterei 
kar jelölése kar hossza [cm] kar tömegének jelölése kar tömege [kg] 

A0A 617 mAoA  6800 
AB 185 mAB 2000 
B0B 692 mBoB 8000 
A0B0 578 mAoBo -------- 

(nem mozog) 
BD 270 mDB 1850 
 

 
36. ábra: A daru vázlata 

 

 
37. ábra: A daru mozgása 

 
A daru mechanizmusát és annak mozgását a 37., illetve 38. ábra szemlélteti. 
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38. ábra: A karok mozgásának pályái 

 
A modellezésre használt visszacsatolt hibrid neuronhálózat a 12. ábrán látható általános 
diagram formában mutatható be. E diagram ábrázolása szerint a rejtett hibrid réteg egy 
lineáris és egy nem lineáris részből áll, és a hálózat az adagoló-továbbító kapcsolódási 
pontjain kívül a külső rétegből a rejtett rétegbe és a rejtett rétegben található 
önvisszacsatoló kapcsolatokig visszacsatoló kapcsolatokkal is rendelkezik [12]. 
A 37. ábra modellje szerint egy meghatározott t időpillanatra, beállítjuk u(t) értékét és 
ez lesz a visszacsatolt hibrid neuronhálózat bemenete, y(t) lesz a hálózat kimenete, és 
legyen x1(t) a rejtett lineáris részének kimenete, valamint x2(t) a rejtett nem lineáris 
résznek a kimenete. Az általunk választott hálózat működése a következő egyenletek 
segítségével foglalható össze: 
 

x1(t+1)=WI1 u(t+1)+ x1(t)+J1y(t)      (7.1) 
x2(t+1)=f{WI2 u(t+1)+ x2(t)+J2y(t)}     (7.2) 
y(t+1)=WH1 x1(t+1) + WH2 x2(t+1)     (7.3) 

 
ahol: WI1 a bemeneti réteg és a lineáris rejtett réteg közötti kapcsolódási pontok 
súlymátrixa, WI2 a bemeneti réteg és a nem lineáris rejtett réteg közötti kapcsolódási 
pontok súlymátrixa, WH1 a lineáris rejtett réteg és a kimeneti réteg közötti kapcsolódási 
pontok súlymátrixa, WH2 a nem lineáris rejtett réteg és a kimeneti réteg közötti 
kapcsolódási pontok súlymátrixa, F{} a nem lineáris rejtett rétegben a neuron aktivációs 
függvénye,  és  pedig a saját visszacsatolási és kimeneti visszacsatolási kapcsolódási 
pontok súlya. J1, illetve J2 nH1 nO és nH2 nO mátrixok, és mindkettő értéke 1. Az nH1 és 
nH2 a lineáris és nem lineáris rejtett neuronok száma, nO, pedig a kimeneti neuronok 
száma. 
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39. ábra: A visszacsatolt hibrid neuronhálózat blokkvázlata 

 
Ha legalább a rejtett neuronokhoz a lineáris aktivációt alkalmazzuk, a fenti egyenletek a 
következőképpen egyszerűsödnek: 
 

y(t+1)= WH1 x(t+1)        (7.4) 
x(t+1)= WI1 u(t+1)+x(t)+J1 y(t)     (7.5) 

 
Az (7.5) egyenletben y(t+1)-t WH1 x(t+1)-vel a helyettesítve a következőt kapjuk 
 

x(t+1)= ( I+ J1 WH1)x(t)+WI1 u(t+1)     (7.6) 
 

ahol: I egy nH1nH1 mátrix, a (7.6) egyenlet a következőképpen alakul 
 
  x(t+1)= A x(t)+B u(t+1)       (7.7) 
 
ahol A= I+JWH1 és B= WI1. A (7.7) egyenlet szemlélteti a lineáris rendszer pozíciós 
egyenletét, melyben x a pozíciós vektor. A és B elemei forgatással úgy állíthatók, hogy 
nH1 elrendezés bármely tetszőleges lineáris rendszere az adott hálózat segítségével 
modellezhetők legyenek. Ha nem lineáris neuronokat alkalmazunk, a rendszer képesség 
válik nem lineáris dinamikus leképezésre és ezáltal egy nem lineáris dinamikus 
rendszerek modellezésére. A rejtett lineáris nem lineáris rétegek a visszacsatolt hibrid 
neuronhálózatban lehetővé teszik lineáris és nem lineáris részekkel rendelkező, 
gyakorlatilag nem lineáris rendszerek modellezését is. 
E modellezés során a rekurzív kapcsolódásai pontok súlyértékeit, vagyis  értéket , 
rögzítettük. Így csupán a kapcsolódási pontok súlyát a WI és WH értékekhez kellett 
igazítani és ezért lehetett a standard visszacsatolást a beállításra alkalmazni. 
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Eredmények 
A daru mechanizmusának szimulációs vizsgálatát C nyelven írt neuronhálón végeztük el. 
A szoftver használatával határoztuk meg a daru kívánt kinematikai paramétereit. A 
paraméterek az elmozdulás, a sebesség, a gyorsulás és a daru mechanizmusban ébredő 
eredőerők voltak. A visszacsatolt hibrid neuronhálózatot a daru kinematikai 
paramétereinek előrejelzésére terveztük. A hálózatot először 72 véletlenszerűen 
elhelyezett pont 25 000 ismétlődő megközelítésére használtuk az X-Y síkon. A modell 
strukturális és beállítási paramétereit a 8. táblázat tartalmazza. A beállítást követően a 
kinematikai paramétereket a hálózta adatainak tesztelésére használtuk. 
 

8. táblázat: Strukturális és tanuló paraméterek 

NN 
    n N AF 

RHN 0,0001 0,01 0,8 0,8 12+12 35 000 HT 
 
: visszacsatolási ráta, : mintavételi idő, : tanulási arány,  visszacsatolási ráta, 
n: idegsejt számok a rejtett rétegekben, N: tréningszámok, AF: aktivációs funkció 
A végpont (38. ábra 3. pont) elmozdulásának eredményét az 41. ábra szemlélteti. 
 

 
40. ábra: A végpont elmozdulása 
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A végpont sebességét az 42. ábra szemlélteti. 
 

 
41. ábra: A végpont sebessége 

 
A 43. ábra a végpont erőváltozásait szemlélteti 300 000 kg teher daruzásakor 
 

 
42. ábra: A végpont erőváltozásai 300 000 kg terhelésnél 

 
A végpontra ható erőt különböző terheléseknél elemeztük. A daru stabil állapotának 
megteremtése érdekében valamennyi kapcsolódásra megvizsgáltuk az előbb vázolt 
lehetőségeket. A 44. ábra szemlélteti az eredő erőket 90 000 kg hasznos tehersúlyra. 
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43. ábra: Az eredő erők 90 000 kg hasznos terhelésnél 

 
A 9. táblázat a négyzetes középértéknek számszerű felsorolásával megerősíti a 
visszacsatolt hibrid neuronhálózattal felállított modell eltérését az ideális kinematikai 
paraméterektől. 
 

9. táblázat: Megjelenítési hibák a modell esetében 
Paraméterek RHNN 
x  0,0029 
v  0,0026 
a  0,0028 
F (F1) mL = 30 000 kg 0,0065 

F (F2) mL = 60 000 kg 0,0087 

F (F3) mL = 90 000 kg 0,0094 

 
x: elmozdulás, v: sebesség, a: gyorsulás, F: erő, mL: a teher tömege 
 
Ahogy az az ábrákon és a táblázatban látható, a daru végpontjának vízszintes mozgása 
miatt az elmozdulás, a sebesség, a gyorsulás és az erő értéke a függőleges irányában 
nullával egyenlő. 
 
A daru kinematikai paramétereinek előrejelzésére, a vázlat elkészítése a visszacsatolt 
hibrid neuronhálózatnak köszönhetően nem igényelt magas szintű kinematikai 
ismereteket. A számítógépes szimuláció eredményei azt mutatták, hogy a javasolt 
visszacsatolt hibrid neuronhálózat előnye a megjelenítési hibák csökkenése is. 
Másodsorban a visszacsatolt hibrid neuronhálózat alkalmazhatóságát vizsgáltuk és 
kimutattuk, hogy valóban alkalmas lehet daruk vizsgálatára. A kapott eredmények a 
tanításra használt mintán értelmezhetőek, és a tanulási fázis eredményei.  
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7.1.3. Hőmérséklet és nyomás együttes szabályzása fuzzy logikával 

Az itt közölt szabályozási elv alapötletének szövegének és az ábrák forrása [37]: 
Példaként, tekintsük át egy gőzturbina fuzzy szabályozójának tervezési folyamatát. 
A szabályzó rendszer blokk diagramja: 
 

 
44. ábra: A gőzturbina A szabályzó rendszer blokk diagramja 

 
A bemeneti hőmérséklet változó a következő fuzzy halmazok alkalmazásával fuzzyfikál-
ható: 
 

 
45. ábra: Fuzzy halmazok hőmérsékletre 
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A nyomás bemeneti változó a következő elnevezésű függvényeket tartalmazza: 
 

 
46. ábra: Fuzzy halmazok nyomásra 

 
A gáz kimeneti változót a következő függvények szerint értelmezzük: 
 

 
47. ábra: A gáz kimeneti változói 

 
A szabálybázis a következő szabályokat tartalmazza: 

1. szabály:  
HA hőmérséklet=langyos ÉS 
nyomás=alacsony  

AKKOR gáz=P3  

2. szabály:  HA hőmérséklet=langyos ÉS nyomás=kicsi  AKKOR gáz=P2  

3. szabály:  
HA hőmérséklet=langyos ÉS 
nyomás=rendben  

AKKOR gáz=Z  

4. szabály:  HA hőmérséklet=langyos ÉS nyomás=nagy  AKKOR gáz=N2  
A gyakorlatban, a szabályozó beolvassa a bemeneti értékeket és leképezi őket a 
megfelelő tagsági függvényekbe és igazságértékeikbe. Ezek a leképezéseket alkalmazzák 
a szabályok. Ha a szabály egy ÉS (AND) kapcsolatot tartalmaz a két bemeneti változó 
leképezései között (mint ahogyan így van az előbbi példában), akkor a két érték közül a 
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kisebbet alkalmazzuk, mint a kombinált igazságértéket. Ha VAGY (OR) kapcsolat van, 
akkor a nagyobbik értéket használjuk fel. Ezek alapján választjuk ki a megfelelő kimeneti 
állapotot és meghatározzuk a tagsági értéket is a kimenet igazságérték-szintjén. Az így 
meghatározott igazságértékeket ezután VAGY kapcsolattal összefűzzük majd 
defuzzyfikáljuk, hogy meghatározzuk a kimeneti értéket. 
Például: legyen a hőmérséklet a langyos állapotban és a nyomás a kicsi vagy rendben 
állapotban. 
A nyomás értékek biztosítják, hogy csak a 2. és 3. szabály tüzel. 
A 2. szabály kiértékelése: 
 

 
48. ábra: 2. szabály kiértékelése 
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A 3. szabály kiértékelése: 
 

 
49. ábra: 3. szabály kiértékelése 

 
A két kimenet ezután VAGY kapcsolattal „összefűzve” és centroid eljárással defuzzy-
fikálva a következő ábrán látható. 
 

 
50. ábra: Kimeneti értékek 

 
A kimeneti érték beállítja a gáz aktuális értékét, a szabályzási ciklus pedig elkezdi a 
következő érték kiszámítását.  
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7.2. Projekt feladat segédlet 

A gyakorlatokon megoldandó projektfeladatok az itt ismertetett feladatokhoz hasonló 
jellegűek, ezért ezek mintaként használhatóak. 
 
7.2.1. Egy feladatok reprezentációja 

Az eset több verzióban ismert, az itt közölt probléma és megoldás forrása [23] 
 
A probléma 
Egy ember kecskét, farkast és káposztát visz magával. Egy folyóhoz ér, ahol nincs híd 
csak egy kis csónakot talál, amelybe rajta kívül már csak egy dolog fér. Hogyan tud a 
folyón úgy átkelni, hogy se a farkas ne falja fel a kecskét, se a kecske a káposztát, ami 
akkor következne be, ha ezek felügyelet nélkül együtt maradnának? 
 
A megoldáshoz reprezentálni kell a feladatot keresési feladatként tehát meg kell adni a 
lehetséges állapotokat egy állapottérben az állapotteret keresési faként, az operátorokat 
és a céltesztet. 
 
Egy lehetséges megoldás: 
Legyen a kezdeti állapot, hogy az ember a csónakkal, a kecske, a káposzta és a farkas 
egyaránt az egyik oldalon vannak, és jelölje ezt a következő bináris állapot: (1,1,1,1). 
Amennyiben Az ember a csónakkal, a kecske, a káposzta és a farkas egyaránt a másik 
oldalon vannak – ez a célállapot – az értékek: (0,0,0,0). Tehát az értékek jelentése: 
1. bit az ember a csónakkal az egyik parton –1-, a másik parton -0- 
2. bit a kecske az egyik parton –1-, a másik parton -0- 
3. bit a káposzta az egyik parton –1-, a másik parton -0- 
4. bit a farkas az egyik parton –1-, a másik parton -0- 
 
Operátorok: Az értékeken belül egy vagy 2 tetszőleges bit értéket válthat, aminek 
értelmezése, hogy azok a résztvevők, amelyeket a bit reprezentál az átellenes partra 
kerülnek. 
 
Ismeretesek a szövegből a megkötések: 

Az értéket váltó bit, vagy bitek közül az egyik mindig az első bit kell legyen (az 
ember 
a csónakkal), és a másik bit csak vele azonos módon változhat. 
A következő állapotok bekövetkezése tilos (mert akkor vagy a káposzta vagy a 
kecske 
elpusztul): (0,1,1,0); (0,1,0,1); (1,0,1,0); 1,0,0,1) 
Tilos egy már érintett állapotba visszatérni. 

 
A célállapot: (0,0,0,0) 
 
A lehetséges állapotokat az 52. ábra szemlélteti, áthúzva a megkötéseknek nem 
megfelelő állapotokat. Látható, hogy két jól megválasztott kezdeti lépés után két 
lehetséges ágon is el lehet jutni a megkívánt (0,0,0,0) állapotba. 
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51. ábra: Lehetséges állapotok (kecske–káposzta modell) 

 
7.2.2. Heurisztikus gráfkeresési stratégia példája 

Az eset több verzióban ismert, az itt közölt probléma és megoldás forrása [23]. 
 
Adott a 53. ábrán látható topológia, ahol az élekre írt számérték a csomópontok közötti 
valódi távolságot, a csomópontokra írt szám pedig a csomópont célponttól mért legkisebb 
(„légvonalban mért”) távolságát jelenti. 
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52. ábra: Távolság gráf 

 
Milyen fát épít, és milyen sorrendben járja be az adott topológiát 
a) a mohó keresés, ha az alkalmazott becslés (heurisztika) a célponttól mért legkisebb 
távolság nagysága? 
b) az A* keresés, ha az alkalmazott becslés (heurisztika) a célponttól mért legkisebb 
távolság nagysága? 
 

 
53. ábra: Egy lehetséges megoldás a távolság gráfon 

 
Megoldás: 

A mohó keresés a mindig a becslés alapján rövidebb utat fogja választani, tehát a 
csomópontokban elhelyezett számokkal jelölve a csomópontok sorrendje a 
következő: 54 – 42 – 25 – 0, ami az összes megtett valódi távolság tekintetében 
(71 km) nem optimális. A választásoknál a nem választott csomópontot is 
vizsgálja, ezért jelöli a fa ezeket a csomópontokat is. 
Az A* keresésnél a választás alapja az eddig megtett út és a hátralevő út 
becslésének összege [f(n) = g(n) + h(n)], 
ahol g(n) értéke az aktuális élekre írt távolságok összege, h(n) értéke pedig az 
aktuális csomópontba írt legkisebb távolság. A fán a csomópontba írt számmal 
jelzett csomópontok mellé a 
g(n)+h(n)=f(n) 
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számokkal fölírt összeget írjuk, ahol mindig a legkisebb érték felé folytatódik a fa 
továbbterjesztése. Természetesen a választás miatt kiterjesztett csomópontokat 
itt is tartalmazza az A* által épített keresési fa. 
 

 
54. ábra: A* által épített keresési fa 

 
7.2.3. Szabály alapú tudásreprezentáció 

Az eset több verzióban ismert, az itt közölt probléma és megoldás forrása [23]. 
Egy teherszállító lift vezérlését kell megoldani szabály alapú szakértő rendszer 
segítségével. A lifthez tartozó érzékelő jelzi, hogy a szállítandó konténer üres vagy tele 
van. A tele konténereket föl, az üreseket le kell szállítani (csak két szint van). Arra, hogy 
a konténerek hogyan kerülnek oda, illetve hogyan viszik őket el, nem kell figyelni. A 
konténerek száma legyen 4. Vegyen föl egy tetszőleges kezdeti állapotot, adja meg az 
ahhoz tartozó adatbázist, és fogalmazza meg azokat a szabályokat, amelyekkel a 
teherszállító lift vezérelhető! 
Megoldás: 
Az adatbázis megfelelő kialakításához végig kell gondolni, hogy milyen információkra van 
szükség a vezérléshez. Tudnunk kell, hogy a konténer lent vagy fönt van, hogy tele vagy  
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üres, a lift fönn áll vagy lenn áll, illetve fölfelé szállít vagy lefelé szállít. Ennyi információ 
alapján már működni tud a vezérlés, és a következő feladatokat kell megfogalmazni 
(szabályok): 

Tele konténer fölfelé szállítása 
Üres konténer lefelé szállítása 
Lift fölérkezett 
Lift leérkezett 

hiszen ezek az állapotok változtatnak a vezérelt környezet állapotán is. 
Ezek alapján az adatbázisban megfogalmazható információk: 
a K1, K2, K3, K4 konténerek állapota lehet üres vagy tele, 
a K1, K2, K3, K4 konténerek helyzete lehet fönt és lent, 
az L lift aktuális állapota: lent van, fölfelé szállít, fönt van, lefelé szállít, 
az L lift áll vagy mozog (ezt egy a szabályalapú rendszertől független érzékelő 
módosíthatja). 
Vegyünk fel a fenti leírásokat használva egy tetszőleges környezeti állapotot! Adatbázis: 
(K1 konténer lent van) 
(K2 konténer fönt van) 
(K3 konténer lent van) 
(K4 konténer fönt van) 
(K1 konténer tele van) 
(K2 konténer tele van) 
(K3 konténer üres) 
(K4 konténer üres) 
(L lift lent van) 
(L lift áll) 
 
Fogalmazzuk meg a felsorolt feladatokhoz tartozó szabályokat! Szabálybázis: 
Defrule tele konténer fölfelé szállítása 
?f1 ← (?K konténer lent van) 
?f2 ← (L lift lent van) 
(?K konténer tele van) 
⇒ 
assert (L lift ?K konténert fölfele szállítja) 
(L lift mozog) 
retract (?f1, ?f2) 
 
Defrule üres konténer lefelé szállítása 
?f1 ← (?K konténer fönt van) 
?f2 ← (L lift fönt van) 
(?K konténer üres) 
⇒ 
assert (L lift ?K konténert lefele szállítja) 
(L lift mozog) 
retract (?f1, ?f2) 
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Defrule lift fölérkezett 
?f1 ← (L lift ?K konténert fölfele szállítja) 
(L lift áll) 
⇒ 
assert (L lift fönt van) 
(?K konténer fönt van) 
retract (?f1) 
 
Defrule lift leérkezett 
?f1 ← (L lift ?K konténert lefele szállítja) 
(L lift áll) 
⇒ 
assert (L lift lent van) 
(?K konténer lent van) 
retract (?f1) 
 
Megjegyzés: 
A megoldásnál nem törődtünk azzal, hogyan ürülnek, illetve telnek meg a konténerek. A 
lift megérkezésekor az adatbázist a szabályoktól függetlenül módosítja egy külső jel, 
aminek hatására az „L lift mozog” átvált „L lift áll” állapotra. 
 
7.2.4. Eset alapú tudásreprezentáció 

Az eset több verzióban ismert, az itt közölt probléma és megoldás forrása [23]. 
 
Adott egy esetbázis, ami a várható vizsgaeredményt adja meg a következő jellemző és 
érték reprezentáció esetén: 

szorgalom: nagy(1), közepes(2), kicsi(3) 
képesség: kiváló(1), jó(2), közepes(3), rossz(4) 
pillanatnyi állapot: remek(1), jó(2), elmegy(3), rossz(4) 
megjelenés: elegáns(1), rendezett(2), szedett-vedett(3) 

 
Esetbázis: 
[1, 2, 1, 2] → kitűnő eredmény 
[2, 1, 2, 1] → kitűnő eredmény 
[1, 3, 2, 1] → jó eredmény 
[2, 2, 2, 2] → közepes eredmény 
[3, 1, 2, 3] → gyenge eredmény 
[3, 3, 1, 1] → gyenge eredmény 
[3, 4, 1, 2] → bukás 
[2, 3, 4, 3] → bukás 
 
Milyen értékelést hoz ki ez a szakértő rendszer a közepes szorgalmú, rossz képességű, 
remek állapotú, szedett-vedett megjelenésű hallgató esetén, ha a távolságban a 
szorgalom és a képesség 2-szeres súllyal szerepel, és a Manhattan távolságnak megfelelő 
súlyozott értéket számítjuk? 
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Megoldás: 
Mivel a keresett eset az esetbázisban jelenleg nem szerepel, az abban szereplő 
„legközelebbi” esethez tartozó következtetést választjuk az új eset mellé. Végezzük el a 
távolságok kiszámítását! 
T1 = 2⋅(2–1)+2⋅(4–2)+(1–1)+(3–2) = 7 
T2 = 2⋅(2–2)+2⋅(4–1)+abs(1–2)+(3–1) = 9 
T3 = 2⋅(2–1)+2⋅(4–3)+abs(1–2)+(3–1) = 7 
T4 = 2⋅(2–2)+2⋅(4–2)+(2–2)+(3–2) = 5 
T5 = 2⋅abs(2–3)+2⋅(4–1)+abs(1–2)+(3–3) = 9 
T6 = 2⋅abs(2–3)+2⋅(4–3)+(1–1)+(3–1) = 6 
T7 = 2⋅abs(2–3)+2⋅(4-4)+(1–1)+(3–2) = 3 
T8 = 2⋅(2–2)+2⋅(4–3)+abs(1-4)+(3–3) = 5 
A legkisebb távolságra az adott távolság definíció alapján a 7. eset van, tehát a közepes 
szorgalmú, rossz képességű, remek állapotú, szedett-vedett megjelenésű hallgató 
vizsgaeredménye bukás. 
 
Megjegyzés: 
Az eset alapú reprezentáció egyik előnyös tulajdonsága a bővíthetőség, ami a tanulás 
lehetőségét teremti meg. Ahhoz, hogy a korábban nem szereplő esetekhez is adjon a 
szakértő rendszer következtetést a fenti példákban is egy legközelebbi esetet, egy 
„legközelebbi szomszédot” kerestünk. Az induktív tanulási módszerek egy esete a 
legközelebbi szomszéd, amelyre a fenti megoldások mutatnak példát, hiszen az ily 
módon besorolt új esetekkel bővül az esetbázis, és ezek az esetek a megoldás szerint 
egy hasonlósági osztályba kerülnek (hasonlósági alapon történő, azaz induktív tanulás). 
 
7.2.5. Döntési fa 

Adott a következő döntési fa. Fogalmazza meg a döntési fában ábrázolt tapasztalatokat a 
logikai reprezentációnak megfelelő mondatokkal! 
 
Megoldás: 
Legegyszerűbben minden a döntési fa tövétől a döntéshez vezető útvonalon található 
értékeket ÉS kapcsolattal fölírva kapjuk a megoldást: 
Ha az edzettség kicsi, akkor nem nyer. 
Ha az edzettség közepes és tehetséges és szerencsés, akkor nyer. 
Ha az edzettség közepes és tehetséges és nem szerencsés, akkor nem nyer. 
Ha az edzettség közepes és nem tehetséges, akkor nem nyer. 
Ha az edzettség nagy és tehetséges, akkor nyer. 
Ha az edzettség nagy és nem tehetséges, akkor nem nyer. 
A fenti szabályok összevonhatók, ha az azonos következtetésre vezető jellemzőket vagy 
kapcsolattal összevonjuk: 
Ha az edzettség kicsi, vagy az edzettség közepes és tehetséges és nem szerencsés, vagy 
az edzettség közepes és nem tehetséges, vagy az edzettség nagy és nem tehetséges, 
akkor nem nyer. 
Ha az edzettség közepes és tehetséges és szerencsés, vagy az edzettség nagy és 
tehetséges, akkor nyer. 
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