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1 Bevezetés 
Ritkán gondolunk bele, de mindennapi életünk során számos olyan rendszert, 

szolgáltatást, terméket használunk, melyeknek megalkotása elképzelhetetlen lenne a különféle 

optimalizálási módszerek nélkül.  

A sajtóban nap mint nap jelennek meg hírek arról, hogy az üzemanyagok árai 

folyamatosan emelkednek. Ezzel egyidejűleg egyre nagyobb problémát jelent a különféle 

üvegházhatású gázok (elsősorban CO2) kibocsátásának mérséklése. E két problémát egyszerre 

enyhítheti, ha a járműgyártók képesek az autók fejlesztésével, a belsőégésű motorok 

hatásfokának növelésével csökkenteni a fogyasztást és a szennyezőanyag-kibocsátást. Ez 

utóbbi az egyre szigorodó környezetvédelmi normák miatt törvényi kötelessége is az 

autógyáraknak. Mindaddig, amíg egy jelentős technológiai áttörésre nem kerül sor, a jelenlegi 

konstrukciók működésének optimalizálása elkerülhetetlen a kedvezőbb működési 

paraméterek elérése érdekében. 

A növekvő energiaárak mellett egyáltalán nem mindegy a fogyasztók számára, hogy a 

villamos energia mekkora hálózati veszteségek mellett jut el az erőműtől a háztartásokig. 

Ezeknek az összetett hálózatoknak a kiépítését ráadásul nem lehet csupán egyetlen 

szempontot figyelembe véve végezni, hiszen pl. az ellátásbiztonság sem szenvedhet csorbát, 

előnyben kell tudni részesíteni az olcsó és környezetkímélő, de rendszertelenül termelhető 

megújuló forrásból származó energiát, stb. Ebből már látható, hogy a hálózatot több 

szempontból is optimálisan kell kialakítani, működtetni. 

A gyárak működési költségét jelentősen tudja befolyásolni, hogy a különféle 

nyersanyagok, alkatrészek milyen és mennyire kihasznált közlekedési eszközzel, milyen úton 

jutnak el az összeszerelés helyére, illetve onnan hogyan jutnak el a késztermékek a 

vásárlókhoz. Hasonlóan fontos feladat a gyártás megszervezése, a megfelelő műveleti 

sorrendek, a feladatok időbeli ütemezésének kialakítása. Ezek nem csak egy-egy vállalat 

nyereségét tudják befolyásolni, de akár a piaci versenyképessége vagy a puszta fennmaradása 

is múlhat azon, ha az egyes területeken pazarló a működés. 

Ez a néhány példa is jól érzékelteti, hogy az optimalizációs algoritmusok 

nélkülözhetetlenek, és ebből kifolyólag széleskörűen alkalmazottak a gazdasági és műszaki 

életben. Ezek a módszerek az ipari forradalom óta tettek szert különös gyakorlati jelentőségre, 

vagy ezt követően születtek meg (pl. a lineáris programozás a második világháború alatt és 

után) de a tudósok már évszázadokkal ezelőtt is foglalkoztak azzal, hogy hogyan lehet 

megtalálni bizonyos típusú feladatok lehető legjobb megoldását. Például Pierre de Fermat már 
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a XVII. században lejegyezte a kényszerfeltételek nélküli folytonos függvények lokális 

optimumainak szükséges feltételeiről szóló tételét.  

Dolgozatomban a matematikai optimalizálásnak egy speciális, viszonylag új keletű 

részterületével, az evolúciós algoritmusokkal (genetikus algoritmussal (GA) és bakteriális 

evolúciós algoritmussal (BEA)), ezen belül is a dinamikai rendszerek optimalizációja (pl. 

áramlástani, alakoptimalizálási problémák) során fontossá váló nehézségek kezelésével 

foglalkoztam. Ezek a jellemzően mérnöki, rendkívül összetett feladatok a klasszikus 

optimalizálási módszerekkel csak nagy nehézségek árán vagy egyáltalán nem lennének 

megoldhatóak, mert a módszerek alkalmazásának feltételei rendszerint nem teljesülnek. 

Valószínűleg éppen ez lehet az egyik oka annak, hogy a GA és a BEA annak ellenére is egyre 

nagyobb népszerűségnek örvend, hogy esetükben nem garantált az, hogy megtalálják a 

globális optimumot, illetve jelentős számítási teljesítményre van szükség az alkalmazásukhoz. 

A második fejezetben elhelyezem a kutatásom témáját adó evolúciós számításokat a 

matematikai optimalizálás tudományterületén belül, bemutatom a legismertebb optimalizációs 

problémákat és az azok megoldására szolgáló módszereket. Röviden kitérek a többcélú 

optimalizálás és a többmóduszú függvények optimalizálásának nehézségeire és lehetőségeire. 

Részletesen bemutatom a GA és a BEA működését, a különféle operátorokat. 

Az összetett mérnöki optimalizációs feladatok megoldására sokszor csak rövid idő áll 

rendelkezésre, ezért fel kell gyorsítani a számításokat. Ennek egy gyakran alkalmazott módja 

a részfeladatok több számítógéppel, processzorral történő egyidejű, párhuzamos feldolgozása. 

Az optimalizálás azonban még így is jelentős futásidőt igényel, és eközben különféle hardver-

szoftver hibák léphetnek fel. A harmadik fejezetben arra világítok rá, hogy sikertelen 

kiértékelés esetén nem feltétlenül érdemes a kiértékelés megismétlésével próbálkozni. 

Különféle hatékony hibakezelési stratégiákat javaslok és hasonlítok össze analitikus módon és 

numerikus kísérletekkel egyaránt. Végül egy autó törésteszt modelljének paraméter 

identifikációja kapcsán bemutatom az egyik javasolt hibakezelési stratégia használatának 

gyakorlati előnyeit. 

Hiába rendelkezünk sok számítógéppel, processzorral, ha egy összetett optimalizációs 

problémát nem tudunk független részfeladatokra bontani, és így a műveletvégzést 

felgyorsítani. Sajnos a BEA eredeti változatában nagyon rosszul skálázódik, ezért a negyedik 

fejezetben többféle módosított géntranszfer operátort javasolok a probléma orvoslására. 

Alapos numerikus tesztekkel ellenőrzöm ezek tulajdonságait, viselkedését. A rendelkezésre 

álló erőforrások legjobb kihasználása érdekében az optimalizáló program beállításait 

megfelelően kell megválasztani. Ennek elvégzéséhez, és a megváltozott hardver körülmények 
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között az optimalizáció elvégzéséhez szükséges futásidő megbecsülésével is foglalkozok a 

negyedik fejezetben. Ezen kívül azt is tanulmányozom, hogy hogyan változik a genetikus 

változatosság a BEA-val történő optimalizáció során. Megvizsgálom a változatosság 

megőrzésének és növelésének klasszikus módszereit, ezek alkalmazhatóságát és hatásosságát, 

majd új, eredményesebb módszert javasolok a genetikus változatosság növelésére és a 

konvergencia sebességének fokozására. A fejezet a módszer paramétereinek adaptív 

beállítására szolgáló megoldás bemutatásával zárul. 

Az ötödik fejezetben ismertetem téziseimet. 

A disszertáció az elért eredmények összegzésével és a kutatómunka folytatásának 

lehetséges irányaival zárul.  
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2 Elméleti összefoglaló 

2.1 Matematikai optimalizálás 

Ebben a fejezetben rövid áttekintést nyújtok a matematikai optimalizálás különféle 

területeiről, melyben elhelyezem a kutatásom fő irányvonalának számító genetikus 

algoritmusokat és a bakteriális evolúciós algoritmust. Rávilágítok az egyes módszerek 

alkalmazási területeire, előnyeire és korlátaira, azonban itt nem nyílik lehetőség és nyilván 

nem is cél valamennyi módszer részletes ismertetése. 

Ebben a témakörben viszonylag kevés nagy, az összes módszercsaládot átfogó, 

összefoglaló mű (pl. [73][28]) született. Ennek valószínűleg az lehet az oka, hogy a különféle 

optimalizációs problémákra adott megoldások egymástól függetlenül kezdtek kifejlődni, 

illetve jelenleg is rendkívül gyors fejlődés alatt állnak. Ebből kifolyólag a szerzők jellemzően 

az egy-egy részterülettel kapcsolatos eredményeket mutatják be műveikben. A továbbiakban 

én is csak egy rövid áttekintést adok a különféle tudományterületek (matematika, 

számítástudomány, menedzsment tudomány) érintett részeiről, alapvetően az egyes 

módszerek alkalmazási területenkénti bontásában. 

2.1.1 Optimalizálási problémák 

Az optimalizálás a legjobb megoldás megkeresését jelenti az összes lehetséges 

megoldás által alkotott halmazban. Az ilyen problémák matematikai megfogalmazása egy 

adott értelmezési tartományú célfüggvény értékei közül a legjobbak (legnagyobbak vagy 

legkisebbek) megkeresést jelenti. Természetesen számtalan célfüggvény- és értelmezési 

tartomány típus képzelhető el. 

Az optimalizációs problémák csoportosításának egyik lehetséges módja, ha a 

célfüggvény változóinak típusa szerint osztályozzuk a feladatokat. Eszerint 

megkülönböztethetünk folytonos és diszkrét optimalizálási problémákat. 

A fizikai hátterű mérnöki problémák túlnyomó részében folytonos optimalizálási 

feladatokat kell megoldani (pl. energia minimalizálása), melyek standard alakja a következő 

[9]: 

)(min xf
x

úgy, hogy mixgi ,...,1,0)( =≤ és pixhi ,...,1,0)( ==  (2.1) 

ahol 

• RRxf n →:)( a célfüggvény (objective function), amelyet x  szerint 

minimalizálunk, 
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• 0)( ≤xgi az egyenlőtlenséggel adott korlátozó feltételek (inequality constraints), 

• 0)( =xhi pedig az egyenlőséggel adott korlátozó feltételek (equality constraints). 

 

Azt a lehetséges megoldást, ami minimalizálja a célfüggvényt, optimális megoldásnak 

nevezzük. A szokásoknak megfelelően a standard alak egy minimalizálási feladatot ír le, de 

természetesen könnyű áttérni egy maximalizálási feladatról minimalizálási feladatra, hiszen 

{ } { })(min)(max xfxf −−=  [79]. (2.2) 

A matematika kombinatorikus analízis nevű területe általában véges számú, diszkrét 

objektum elrendezésével, csoportosításával, sorba rendezésével, kiválasztásával foglalkozik. 

A terület művelői olyan kérdésekre keresik a választ, mint pl. létezik-e egy adott fajta 

elrendezés, illetve hány ilyen van? Az ebből a területből kifejlődött új tudományos terület, a 

kombinatorikus optimalizálás már nem ezekre a kérdésekre keresi a választ. A vizsgált 

problémák kapcsán egy bizonyos típusú elrendezés léte legtöbbször nem is kérdéses, és nem 

különösebben fontos ezek mennyisége sem. A terület művelői ugyanis a legjobb elrendezés 

keresésével foglalkoznak [55]. Formálisan egy diszkrét optimalizációs probléma a következő 

négyessel írható le [51]: 

( )goalcSXP Xxx ,,)(, ∈= , ahol (2.3) 

• X egy {0, 1} felett értelmezett nyelv, mely polinomiális időben eldönthető, 

• Sx a {0, 1}* részhalmaza, minden  x∈X-re; létezik olyan polinomiális p, hogy 

méret(y) ≤ p(méret(x)) minden y∈ Sx -re és minden x∈X-re, valamint az {(x, y) : 

x∈X , y∈ Sx } és { x∈X : Sx = ∅} eldönthető polinomiális időben, 

• c : {(x, y) : x∈X , y∈ Sx } → Q polinom időben kiszámítható függvény, és 

• goal∈{max, min}. 

 

X elemeit P példányainak nevezzük. Minden x példányra, az Sx elemeit az x lehetséges 

megoldásainak nevezzük. Ezt a következőképpen jelöljük: OPT(x) := goal{c(x, y) : y∈ Sx }. x 

egy optimális megoldása az x egy lehetséges y megoldása, melyre c(x, y) = OPT(x). 

2.1.2 Az optimalizálás fontosabb részterületei 

Az alábbiakban főként [28] 1.1 fejezetére támaszkodva röviden ismertetem az 

optimalizálás főbb részterületeit. 

• A konvex programozás (convex programming) azzal az esettel foglalkozik, 

amikor a célfüggvény konvex (minimalizálás) (esetleg konkáv (maximalizálás)), 
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és a korlátozó feltételek halmaza konvex. Ez a nemlineáris programozás egy 

speciális eseteként fogható fel, esetleg a lineáris vagy konvex kvadratikus 

programozás általánosításaként. A feladat típusának kellemes hatása, hogy 

minden lokális optimum egyben globális is. (Ld. pl. [3] 6. fejezete, vagy [73] 6. 

old.) 

o A lineáris programozás (linear programming, LP) ezen belül azt az 

esetet vizsgálja, amikor az f célfüggvény lineáris, és a kényszerfeltételek 

halmaza lineáris egyenlőségekből valamint lineáris egyenlőtlenségekből 

áll. Ha egy ilyen halmaz korlátos, akkor azt politópnak nevezik. (Ld. pl. 

[3] 2. fejezete, [52] II. fejezete vagy [47] 1. fejezete.) 

• Az egészértékű programozás (integer programming) azokkal a lineáris 

programokkal foglalkozik, amelyekben a változók egy része vagy mindegyike 

csak egész értéket vehet fel. Ez nem konvex, és általában sokkal bonyolultabb a 

közönséges lineáris programozásnál. A megoldására használt módszerek közül 

az egyik leggyakrabban használt általános kereteljárás a korlátozás és 

szétválasztás (Branch and Bound), ami lineáris programozási részproblémákra 

vezet. (Ld. pl. [3] 4. fejezete.) 

• Kvadratikus programozási (quadratic programming) feladatokban a 

célfüggvénynek másodfokú tagjai is lehetnek. A kényszerfeltételek halmazát itt 

is lineáris egyenlőségek és egyenlőtlenségek adják meg. A négyzetes tagok egy 

speciális esetében ez a konvex programozás egyik fajtája. Ha a célfüggvény 

konvex, akkor ez a feladattípus polinom idejű algoritmussal is megoldható, 

egyébként NP-nehéz. A feladatok visszavezethetők lineáris programozási 

feladatokra, és az ott alkalmazott módszerekkel (pl. szimplex) megoldhatók. 

• A tört-programozás (fractional programming) két, általában nemlineáris 

függvény hányadosának optimalizálásával foglalkozik. Az optimalizálandó 

arány általában valamilyen rendszer hatékonyságát írja le. A konkáv tört 

programok átalakíthatók konvex optimalizálási feladattá. 

• A nemlineáris programozás (nonlinear programming) azzal az általános esettel 

foglalkozik, amikor a célfüggvény, a kényszerfeltételek vagy mindkettő 

tartalmaz nemlineáris részeket. Ez nem feltétlenül eredményez konvex 

programot. A megoldás nehézségét nagyban befolyásolja, hogy a konkrét 

probléma konvex-e, vagy sem. 
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• A sztochasztikus programozás (stochastic programming) keretében a véletlen 

jelenlétében történő döntéshozatallal foglalkoznak, azaz általában egy függvény 

várható értékét kell optimalizálni. A vizsgált esetekben a kényszerfeltételeknek 

vagy a célfüggvény változóinak egy része ismert eloszlású valószínűségi 

változóktól függ. A sztochasztikus programozást könnyű összekeverni a 

sztochasztikus optimalizálással, ahol maga az eljárás sztochasztikus, nem pedig 

az optimalizálási feladat (ld. pl. [52] VIII. fejezet). 

• A robosztus programozás (robust programming) annyiban hasonlít a 

sztochasztikus programozásra, hogy itt is figyelembe veszik az optimalizációs 

problémában rejlő bizonytalanságot. Ebben az esetben nem használnak 

valószínűségi változókat, de a forrásadatok pontatlanságát (azt az intervallumot, 

amelyben a paraméterek értékei mozoghatnak) figyelembe veszik a problémák 

megoldásánál. 

• A fentebb már említett kombinatorikus optimalizáció (combinatorial 

optimization) olyan feladatok megoldásával foglalkozik, ahol a lehetséges 

megoldások halmaza diszkrét, vagy legalábbis diszkrétté redukálható (ld. [55] és 

[73] 7. old.). 

• A metaheurisztikák (metaheuristics) olyan informált (azaz heurisztikus) 

algoritmusok, amelyek az optimalizációs problémával kapcsolatban általában 

csak kevés (esetleg semmilyen) területfüggő tudással, feltételezéssel élnek, és 

szinte bármilyen esetben alkalmazhatóak, ha a lehetséges megoldások hatalmas 

terében kell a legjobb megoldást megtalálni. Bár a gyakorlatban ezek a 

módszerek többnyire jól teljesítenek, garantálni azonban nem tudják az 

optimális megoldás fellelését. A globális optimum megtalálásának 

valószínűsége viszont a legtöbb esetben tetszőlegesen nagyra növelhető [73]. A 

metaheurisztikák közé tartozik egyebek mellett a genetikus algoritmus, a 

különféle hegymászók és a szimulált hűtés is. (Ld. pl. [24] 11.5 fejezet.) 

• A korlátozás (kényszer) kielégítés (constraint satisfaction) azokkal az esetekkel 

foglalkozik, amikor a célfüggvényt konstansnak tekintik. Bizonyos esetekben 

egyáltalán nincs is célfüggvény, csak a kényszerfeltételek adottak. Ezt a 

módszert elsősorban a mesterséges intelligencia, azon belül is az automatizált 

érvelés (automated reasoning) területén alkalmazzák. 
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• A diszjunktív programozást (disjunctive programming) elsősorban az ütemezési 

feladatok megoldására használják. Ezeknél a feladatoknál legalább egy 

korlátozást, kényszerfeltételt ki kell elégíteni, de nem kell feltétlenül 

mindegyiket. 

2.1.3 Többcélú optimalizálás 

Amennyiben az optimalizálást egyszerre több szempont szerint is el kell végezni, az 

megnehezíti, összetettebbé teszi a folyamatot. Egy autógyár például olyan célokat 

fogalmazhat meg, hogy a karosszériák legyenek erősek (egy esetleges baleset 

következményeit enyhítendő), könnyűek (a jobb menetdinamika és az üzemanyag-fogyasztás 

csökkentése érdekében), olcsón gyárthatóak, stb. Ezek a tulajdonságok sajnos nem 

teljesíthetőek egyszerre teljes mértékben, valamilyen kompromisszum elérésére van szükség. 

Nyilvánvalóan létrehozható az a legolcsóbb karosszéria, ami még éppen eleget tesz a 

minimális elvárásoknak, de ez nem lesz teljesen biztonságos és/vagy könnyű, és így tovább. 

Azok a kompromisszumos megoldások, amelyeknél egyik tulajdonság sem javítható tovább a 

többi tulajdonság rontása nélkül, a Pareto halmazt alkotják. (Azt is szokás mondani, hogy 

ezeket a megoldásokat egyetlen más megoldás sem dominálja, nem uralkodik rajta.) Egy 

megoldás tehát nem lehet eleme a Pareto halmaznak, vagy másképp fogalmazva nem Pareto 

optimális, amennyiben van olyan szempont, ami szerint rosszabb a többi megoldásnál, és 

egyetlen más szempontból sem jobb azoknál. A Pareto-optimalitás fogalmát precízebben 

fogalmazhatjuk meg az alábbi képlet segítségével. Azt mondjuk tehát, hogy az egyes 

szempontok értékei által alkotott f  vektor részben kisebb, mint g , azaz 

 ))(())(()( iiiip gfigfi <∃∧≤∀⇔< gf  (2.4) 

Ha ezek a feltételek teljesülnek, akkor f  dominálja g -t [30]. 

Elképzelhető természetesen olyan optimalizációs probléma, ahol a célfüggvény 

megfogalmazható például a különféle szempontok lineáris kombinációjaként és így nincs 

szükség vektorok használatára, többcélú optimalizációra sem, de ez sokszor nem lehetséges, 

vagy nem célszerű (nem hasonlíthatjuk össze az almát a körtével). 

Ha a Pareto halmaz elemeit egy görbén ábrázoljuk, akkor Pareto-frontról beszélünk. A 

Pareto-front elemeit az összes megoldás közül eltávolítva, a további elemek ismét 

meghatároznak egy Pareto-frontot. Ezt az eljárást folytatva Pareto-frontok halmazát 

állíthatunk össze, ami segít az egyes kompromisszumos megoldások közötti 

különbségtételnél. 
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A Pareto-optimum fogalmát Vifredo Pareto olasz közgazdásznak köszönhetjük 

[13][70]. A többcélú optimalizálásnak számos módja ismert, amelyekbe pl. [5] nyújt 

betekintést. A genetikus algoritmusokat már hosszú ideje sikeresen alkalmazzák többcélú 

optimalizációs feladatok elvégzésére. A korai eredmények közül említést érdemel [76] és 

[78]. 

2.1.4 Többmóduszú függvények optimalizálása 

Az optimalizálandó függvények gyakran többmóduszúak, azaz több hasonlóan jó 

megoldással is rendelkeznek. Ezeket lehetnek mind globálisan jók (tehát azonos célfüggvény 

értékűek), de a globálisan és lokálisan jó megoldások egyfajta keveréke is elképzelhető. A 

többmóduszú függvények optimalizálására szolgáló módszerek célja ezen megoldások 

mindegyikének, vagy legalábbis jelentős részének megtalálása. 

A klasszikus iteratív optimalizációs módszerek általában éppen az iteratív jellegükből 

adódóan nem jeleskednek az említett megoldásoknak a megtalálásában. Semmi nem 

garantálja, hogy az összes megoldást meg fogják találni, még akkor sem, ha az algoritmust 

különböző pontokból kiindulva többször újraindítják. A különféle evolúciós algoritmusok 

azonban – így a genetikus algoritmus is – alkalmasak több megoldás megtalálására, és 

gyakran alkalmazzák is őket erre a célra. (A részleteket a 2.2.1.13 fejezet ismerteti.) 

2.1.5 A szélsőérték létezésének szükséges és elégséges feltételei 

A Fermat-féle szélsőértéktétel kimondja, hogy a kényszerfeltételek nélküli problémák 

esetében a függvény szélsőértékhelyei stacionárius pontokban találhatóak, ahol a derivált 

vagy gradiens értéke nulla. Egyenlőséggel vagy egyenlőtlenséggel adott feltételek esetén a 

Lagrange-féle multiplikátoros eljárást lehet alkalmazni a szélsőértékhelyek meghatározásához 

(ld. [28] 2.2 fejezet, vagy [52] I.4. fejezet). Az elsőrendű szükséges feltételek azonban semmit 

nem árulnak el arról, hogy az adott helyen lokális maximum vagy minimum, esetleg egyik 

sem (inflexiós pont) található. Ha a függvény kétszer differenciálható, akkor a második 

derivált (vagy többváltozós függvények esetében a második deriváltakat tartalmazó Hesse 

mátrix) segítségével mindez megállapítható. Az alábbiakban [52] segítségével röviden 

ismertetem a szélsőértékhelyek megkeresésének módját a kényszerfeltételek nélküli, többször 

differenciálható egyváltozós függvények esetében. 

„Adottak: R⊂I intervallum; N∈k \{1}, R→If : k-szor differenciálható függvény. (…) 

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek az Ix ∈ˆ  pontban lokális szélsőértéke (lokális minimuma 

vagy lokális maximuma) van, ha létezik olyan 0>δ , hogy minden δ<−∈ xxIx ˆ,  esetén 
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fennáll az )ˆ()( xfxf ≥ , ill. )ˆ()( xfxf ≤  egyenlőtlenség. Az x̂  pontot az f függvény lokális 

szélsőértékhelyének (minimumhelyének, ill. maximumhelyének) nevezzük. (…)  

Első tételünk a lokális minimum helyét az első derivált értékével jellemzi, ezért 

elsőrendű szükséges feltételnek nevezzük. 

1. tétel. Tegyük fel, hogy x̂  az I intervallum belső pontja, és az f függvénynek az x̂  

pontban lokális szélsőértéke van. Ekkor 0)ˆ( =′ xf . 

A második derivált figyelembe vételével a következő – pontosabb – másodrendű 

szükséges feltétel adható. 

2. tétel. Ha x̂  az I intervallum belső pontja és az f függvénynek az x̂  pontban lokális 

minimuma (ill. maximuma) van, akkor 0)ˆ( =′ xf , továbbá 0)ˆ( ≥′′ xf  (ill. 0)ˆ( ≤′′ xf ). (…) 

Ha egy f függvény valamely pontban a másodrendű szükséges feltételt teljesíti, akkor 

megvizsgálhatjuk a következő másodrendű elégséges feltétel teljesülését: 

3. tétel. Ha x̂  az I intervallum belső pontja, 0)ˆ( =′ xf és 0)ˆ( >′′ xf  (ill. 0)ˆ( <′′ xf ), akkor az 

f függvénynek az x̂  pontban lokális minimuma (ill. maximuma) van.”  

2.1.6 Optimalizációs módszerek 

Ebben a fejezetben röviden bemutatom a különféle iteratív optimalizációs módszereket, 

amelyeket a gyakorlatban számítástechnikai eszközök bevonásával szokás használni. Ezeket a 

módszereket további csoportokba sorolhatjuk aszerint, hogy csak a célfüggvény értékeket 

használják-e fel, vagy a deriváltakat (gradienseket), másodfokú deriváltakat (vagy a 

többváltozós függvény másodrendű parciális deriváltjaiból alkotott Hesse-mátrixot) is. Bár a 

gradiensek és Hesse-mátrixok alkalmazása meg tudja növelni a konvergencia sebességét, 

ezeknek az adatoknak az előállítása (ha ez egyáltalán lehetséges) jelentősen megnövelheti az 

egyes iterációk számításigényét. 

A gradiens típusú módszerek alkalmazásának szükséges feltétele tehát, hogy zárt 

alakban elő lehessen állítani a deriválatakat. Ha ez teljesül, akkor sem érdemes őket használni 

az alábbi esetekben: 

• Az egyes deriváltak kiértékelése nagyságrendekkel több processzoridőbe telik a 

célfüggvényénél. 

• A függvény magasabb rendű deriváltjai az optimum környékén magas értéket 

vesznek fel. Ekkor a lokális viselkedést leíró első és második deriváltak alapján 

kialakított kép nagyon hamis lehet, ezért az ezekre támaszkodó optimumkeresés 

teljesen téves irányokba indulhat. 
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Az optimalizáló algoritmusokkal szemben támasztott egyik követelmény az elvégzett 

műveletek számának alacsonyan tartása. A deriváltak hasznos információval szolgálnak egy 

ilyen algoritmusnak, azonban egy N változós függvény esetében a gradiens becslése legalább 

N+1 függvénykiértékeléssel jár. A Hesse-mátrixot alkotó másodfokú deriváltak becsléséhez 

már N2 nagyságrendű függvénykiértékelésre van szükség. Newton módszere pl. másodrendű 

deriváltakat használ, tehát minden egyes iteratív lépésben N2 nagyságrendű 

függvénykiértékelést kell végeznie, míg egy tisztán gradiens alapú optimalizációt végző 

algoritmusnak csak N nagyságrendűt. A szükséges iteratív lépések száma azonban az utóbbi 

esetben általában magasabb, ezért a konkrét problémán múlik, hogy melyik módszer 

használata kifizetődőbb. 

[9][77][68] alapján a legismertebb optimalizálási módszerek a következők. 

• Hesse-mátrixot (vagy a másodrendű deriváltak becslését) alkalmazó módszerek 

o Newton módszer 

o Szekvenciális kvadratikus programozás. Főként kis vagy közepes 

méretű, kényszerfeltételeket tartalmazó feladatok megoldására 

használják. 

• Gradiens meghatározásán (vagy becslésén) alapuló algoritmusok 

o Kvázi-Newton módszerek. Közepes és nagy méretű (kb. 1000 változóig) 

feladatok megoldására használják. 

o Konjugált gradiens módszer. Iteratív módszer nagy méretű feladatok 

megoldásához. 

o Belső pont módszerek. Kényszerfeltételek mellett végzett optimalizálást 

végző módszerek csoportja, melyek egy része csak a gradienseket 

használja, mások a Hesse-mátrixot is. [48] 

o Gradiens leereszkedés (vagy legmeredekebb lejtő) módszer. Régi, lassú, 

és inkább elméleti jelentőségű módszer, amelyet nagy problémák 

közelítő megoldásához lehet használni. 

o Szubderivált módszerek. Iteratív módszer nagy, lokálisan Lipschitz-

folytonos függvények megoldásához. 

o Kötegelt módszer (bundle method). Lokálisan Lipschitz-folytonos 

függvények optimalizálására használt módszer, elsősorban konvex 

minimalizálás területén alkalmazzák. 

o Ellipszoid módszer. Kisméretű problémák esetén alkalmazzák, ahol a 

célfüggvény kvázikonvex. Elméleti szempontból nagy érdeklődés övezi, 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 16 

mert néhány kombinatorikus optimalizálási problémát polinomiális 

időben lehet vele megoldani. [49] 

o Redukált gradiens módszer. Főként közlekedési hálózatokhoz 

kapcsolódóan használják speciális alakú, lineáris kényszerfeltételeket 

tartalmazó problémák közelítő minimalizálására. Az általános, 

kényszerfeltételek nélküli esetben a módszer a gradiens módszerre 

egyszerűsödik, amit általában elavultnak tekintenek. [23] 

• Csak a célfüggvény értékét használó módszerek. Ha egy függvény folytonosan 

deriválható, a gradiensek megbecsülhetőek a véges differenciák módszerével, és 

ekkor a gradiens-alapú módszerek alkalmazhatóak. A gradiens nélküli 

módszerek általában csak kevés paraméterrel rendelkező problémák 

megoldására használhatóak. 

o Interpolációs módszerek 

o Mintakeresés (pattern search) 

Ha a célfüggvény nem kvadratikus függvény, akkor sok optimalizációs módszer más 

módszereket használ annak eldöntésére, hogy az iterációk sorozata egy optimális 

megoldáshoz konvergál. Az egyik első és még ma is használt ilyen módszer a vonal menti 

keresésen (line search) alapszik, ami egy függvényt egyetlen dimenzió mentén optimalizál. A 

másik, és egyre növekvő népszerűségnek örvendő módszer a megbízhatósági tartomány (trust 

region) módszer. Mindkét módszert használják a korszerű, nem deriválható függvényeket 

optimalizáló módszerekben. A globális optimalizálók általában sokkal lassabbak a fejlett 

lokális optimalizálóknál (pl. Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno, BFGS), ezért gyakran úgy 

készítenek globális optimalizáló módszereket, hogy egy lokális optimalizálót többször, 

különböző pontokból indulva újraindítanak. 

A véges számú lépés után termináló algoritmusokon és a konvergens iteratív 

módszereken kívül a heurisztikák is felhasználhatóak bizonyos optimalizációs problémák 

közelítő megoldására. Ide tartoznak például: 

• memetikus algoritmusok, 

• genetikus algoritmusok, 

• különféle hegymászók, 

• részecskecsoport módszer (particle-swarm optimization), 

• szimulált hűtés, 

• tabukeresés. 
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2.2 Evolúciós számítások 

Már az 1960-as években felmerült a kutatókban annak gondolata, hogy a gyakorlatban 

felmerülő különféle optimalizálási feladatok elvégzésére Darwin evolúciós elméletére [14], az 

élőlényeknek a természetben megfigyelhető biológiai folyamatait (pl. kiválasztódás, 

öröklődés) utánozva algoritmusokat fejlesszenek ki. Ezeket az algoritmusokat összefoglalóan 

evolúciós számításoknak (Evolutionary Computation, EC) nevezik. A témakörről jó 

áttekintést ad pl. [20] és [2]. Az idők során a területnek több, jól ismert irányzata alakult ki, 

amelyek a különféle alkalmazási területeknek megfelelően eltérő módszereket használnak. Az 

algoritmusokat jobban megvizsgálva azonban ezek között számos hasonlóságot találhatunk. 

A legismertebb irányzatok közé tartozik az evolúciós stratégiák (Evolution Strategy), 

melyet eredetileg repülőgépek szárnyainak alakoptimalizálására fejlesztettek ki. Ezt röviden 

[1][74] mutatja be. Az evolúciós programozás (Evolutionary Programming) során olyan 

véges automatákat próbálnak automatikusan kifejleszteni, amelyekkel különféle egyszerű 

problémák oldhatóak meg. Erről bővebben [22] számol be. Ez utóbbihoz hasonló a genetikus 

programozás (Genetic Programming, GP) [53][54], amelynek során egy bizonyos feladatot 

elvégző, általában LISP nyelven írott számítógépes programot igyekeznek automatikusan 

kifejleszteni. A GP tulajdonképpen a genetikus algoritmusok (Genetic Algorithm, GA) [30] 

egy speciális esetének, alkalmazásának is tekinthető. Holland és tanítványai eredetileg csak a 

szelekciót és adaptációt szerették volna megvizsgálni, ezekre matematikai leírást adni és 

számítógéppel modellezni [44][45]. Munkásságuk nyomán azonban egy széles körben 

alkalmazott optimalizációs módszer született meg. A GA-ból fejlődött ki a ’90-es évek 

második felében a baktériumok géntranszfer jelensége által inspirált pszeudo-bakteriális 

genetikus algoritmus (Pseudo-Bacterial Genetic Algorithm, PBGA) [66], amely a GA 

mutációs operátora helyett az ún. bakteriális mutációt alkalmazza. Ennek 

továbbfejlesztéseként született meg a bakteriális evolúciós algoritmus (Bacterial Evolutionary 

Algorithm, BEA) [65][64], amely már nem csak a bakteriális mutációt tartalmazza, hanem az 

ún. géntranszfer (génátadás) operátort is magába foglalja. Ez utóbbi két algoritmust eredetileg 

általános approximációs és optimalizációs problémák megoldását célzó fuzzy szabályalapú 

modellek paramétereinek meghatározására, optimalizálására hozták létre, de más mérnöki 

területeken is alkalmazhatóak. 

Az említett optimalizációs módszerekre jellemző, hogy jól használhatóak nem lineáris, 

nem folytonos, sokdimenziós feladatok megoldására. A célfüggvény deriváltjainak 

rendelkezésre nem állása, az esetleges sok lokális szélsőértékhely, zaj vagy oszcilláció 
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ellenére is képesek kielégítő pontosságú eredményt szolgáltatni. Alkalmazhatóak 

többkritériumú, kényszerfeltételekkel kiegészített optimalizációs feladatok megoldására is. 

Mindegyikükre jellemző, hogy a probléma lehetséges megoldásainak egy seregét, az ún. 

populációt egyszerre tartja nyilván, amelyet a biológiából ellesett módszerekkel folyamatosan 

fejleszt, javít. 

A fejezet hátralévő részében részletesen bemutatom a genetikus algoritmus és a 

bakteriális evolúciós algoritmus működését. 

2.2.1 Genetikus algoritmusok 

Ebben a fejezetben bemutatom a genetikus algoritmust, valamint annak legszélesebb 

körben alkalmazott változatait, elsősorban [84], [24] és [30] irodalmak alapján. 

A genetikus algoritmust John Hollandnak és tanítványainak köszönhetjük, akik a 

Michigani Egyetemen a ’60-as, ’70-es években kidolgozták az elmélet alapjait [44][45]. 

Céljuk eredetileg a természetben is megfigyelhető evolúciós jelenségek, a szelekció és 

adaptáció formális felírása, elemzése, matematikai eszközökkel történő modellezése volt, 

illetve ennek alkalmazása különféle számítógépes rendszerekben. A módszert tehát eredetileg 

nem optimalizációs eszköznek szánták, később azonban számos kutató ilyen célra kezdte 

felhasználni. Ennek ismeretében nem meglepő, hogy a genetikus algoritmusokkal 

kapcsolatban számos fogalom biológiai, genetikai eredetű, még akkor is, ha egyébként 

rendelkezésre álltak volna a megfelelő matematikai fogalmak, eszközök. 

Az evolúció darwini elmélete szerint [14] az egyes fajok folyamatosan alkalmazkodnak 

a változó környezeti feltételekhez. Ezt a folyamatot a természetes kiválasztódás vezérli. Az 

életképesebb egyedek nagyobb valószínűséggel maradnak életben, így annak is nagyobb az 

esélye, hogy utódokat hozzanak létre. Az utódok tehát az életképesebb egyedek genetikai 

információinak kombinációit fogják hordozni. A fejlődés másik motorja a véletlen mutáció: 

az egyedeket leíró genetikai kód véletlen megváltozásai hol jobb, hol rosszabb egyedeket 

eredményeznek. Ha így véletlenül egy a többinél életképesebb egyed jön létre, az nagyobb 

eséllyel adja tovább genetikai kódját, így a kedvező mutációk hatása elterjed. 

Ugyanezt az elvet alkalmazza a genetikus algoritmus is azzal a különbséggel, hogy az 

optimalizáció során mindvégig ugyanazon szempont szerint keressük egy feladat legjobb 

megoldását, a természetben azonban folyamatosan változnak az egyedek életkörülményei. 

Ebből a szempontból helyesebb lenne tehát a genetikus algoritmus működését inkább az 

állattenyésztők módszeréhez hasonlítani. 
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A genetikus algoritmus működése a következő fő lépésekből áll. Az inicializáció során 

létrehozza a lehetséges megoldások készletét, majd a kiértékelés fázisában kiszámolja ezek 

célfüggvény értékeit, és az ebből számított, a további operátorok által felhasznált 

rátermettségi értékeket. A kiválasztás a jelenlegi megoldások közül a rátermettség alapján 

választja ki azokat, amelyekből a keresztezést és mutációt követően, a reprodukció során 

kialakul a megoldások következő változata, generációja. Ezt követően a folyamat a 

kiértékeléstől kezdve többször újraindul egészen addig, amíg a leállási feltétel nem teljesül. 

Az optimalizáció folyamatát a 2.1. ábra szemlélteti. 

 
2.1. ábra A genetikus algoritmus működésének folyamatábrája, [84] alapján 

A genetikus algoritmus működésének vázlatos bemutatása után részletesen is 

ismertetem az egyes tevékenységeket. 

2.2.1.1 Reprezentáció 

Bármilyen problémát oldjunk is meg genetikus algoritmus segítségével, annak 

lehetséges megoldásait valamilyen módon reprezentálni, kódolni kell, azaz egy előre rögzített 

felépítésű struktúrában kell tárolni. Ezt a struktúrát nevezzük kromoszómának (chromosome) 
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vagy genotípusnak (genotype)1. A rögzített módszer szerint kódolt konkrét megoldásokat 

fenotípusnak (phenotype) hívjuk. A kromoszómát a gének (gene) alkotják. A gének a feladat 

jellegétől függően lehetnek bitek, különféle betűk, szimbólumok, egész számok, valósak, de 

akár összetett adatszerkezetek is.  A gének száma a kromoszómán belül általában rögzített, az 

optimalizáció során nem változik. Egy gén konkrét értékét allélnek (allele) vagy 

génváltozatnak nevezzük. A génnek a kromoszómán belüli pozícióját locus-nak hívjuk. 

2.2.1.2 Kiértékelés: célfüggvény, rátermettségi függvény 

A lehetséges megoldások reprezentációjának kidolgozása után lehet foglalkozni a 

célfüggvény (objective function) vagy kiértékelési függvény (evaluation function) 

elkészítésével. Ez határozza meg, hogy az optimalizációs probléma egy lehetséges 

megoldásának mi az értéke. A célfüggvény tehát egy egyed önmagában vett értékét, „erejét” 

méri. 

A rátermettségi vagy jósági függvény (fitness function) a célfüggvény értékét használja 

fel. Ez tehát nem önmagában, hanem a többi egyedhez viszonyítva adja meg, mennyire 

életképes az egyed. Egyszerűbb esetekben a rátermettségi függvény lehet maga a célfüggvény 

is, de ez többnyire nem megfelelő, mert pl. a célfüggvény negatív értékű és akkor a később 

ismertetett rulettkerék-kiválasztás nem értelmezhető. Sokszor a populáció összes egyedének 

célfüggvény-értékeit is figyelembe veszik a rátermettségi értékek meghatározásánál. Mivel a 

genetikus algoritmus a rátermettségi függvény értékét figyelembe véve tudja eldönteni, hogy 

melyik egyed reprezentál jobb vagy rosszabb megoldást, ezért megalkotása különös figyelmet 

és körültekintést érdemel. Kialakításakor több szempontot is figyelembe kell venni. Egyrészt 

tükröznie kell a megoldásnak a probléma szerinti jóságát, másrészt pontosan, arányosan kell 

mutatnia az egyedek közötti különbségeket. Mivel a rátermettségi függvény kiértékelésére 

gyakran kerül sor, ezért az is fontos, hogy a számítási komplexitása alacsony legyen, ne 

lassítsa le indokolatlanul az optimalizációt. Elkészítésekor különféle módszereket lehet 

használni: 

• Ha a megoldás elfogadható, akkor annak rátermettségét kell szolgáltatni. 

Amennyiben a megoldás nem fogadható el, akkor a függvény értékének 
                                                 
1 A természetben gyakran előfordul (a legtöbb ivarosan szaporodó faj, így az ember esetében is), hogy 

megkettőződött kromoszómái (diploid) vannak. Ezek együtt alkotják a teljes génkészletet, vagy genomot 

(genome). Bár készültek olyan genetikus algoritmus implementációk, amelyek diploid kromoszómákkal 

dolgoztak [43], a gyakorlatban jellemzően egyetlen kromoszómával (haploid) reprezentálják a lehetséges 

megoldásokat. 
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tükröznie kell, hogy a hozzá legközelebb álló, már elfogadható megoldás tőle 

mekkora távolságban érhető el az összes lehetséges megoldás által alkotott 

keresési térben. 

• Sokszor a feladatnak több tökéletes megoldása is van, és ezek egyikének 

megtalálása a cél. Ilyen esetekben a megoldások rátermettsége helyett a 

gyakorlatban könnyebb megfogalmazni a megoldásokban fellelt hibák számát, 

és ezzel büntetőpontokat képezni. A különféle jellegű hibákat esetleg eltérő 

súlyozással is figyelembe lehet venni, és a nem megengedhető hibákat kiugróan 

nagy súlyokkal büntetni. 

• Bizonyos esetekben szükség lehet közelítő (approximációs) függvények 

használata. Ilyen eset pl., amikor a probléma csak részlegesen megfigyelhető, 

azaz túl kevés információ áll rendelkezésre a rátermettség pontos 

meghatározásához. Az is elképzelhető azonban, hogy elvileg módunkban áll 

pontosan meghatározni a rátermettség mértékét, ugyanakkor ez óriási számítási 

teljesítményt követel. Pl. egy gép alkatrészének alakoptimalizációja során 

minden célfüggvény-kiértékelés egy teljes szimulációs folyamatot jelent, ami 

akár órákban mérhető futásidőt eredményezhet [46], [58], [59]. Ilyen esetekben 

az egyik elképzelhető megoldás az, ha valamilyen egyszerűsített modell, vagy 

közelítő függvény használatával pontatlanabb megoldásokat állítunk elő, de 

gyorsabban. Szerencsés esetben az azonos idő alatt kiértékelhető több egyed 

képes kompenzálni a pontatlanabb célfüggvény, és ennek következményeképpen 

pontatlan rátermettségi értékeket is. 

2.2.1.3 Populáció 

A genetikus algoritmus mindig a lehetséges megoldásoknak egy készletével, a 

populációval (population) dolgozik, ami egyedekből (individual) áll. A populáció tagjai között 

előfordulhatnak ismétlődések, ezért megtévesztő lenne ezt halmaznak nevezni. A klasszikus 

genetikus módszereknél a populációk elemszáma az optimalizáció során változatlan. Ideális 

értéke problémafüggő, de sokszor megfelelő a célfüggvény változószámának 2-3 szorosára 

beállítani. 

2.2.1.4 Inicializáció 

A genetikus algoritmus különféle operátorok felhasználásával állítja elő a populáció 

egymást követő generációit, de a kiindulási populációt valamilyen más módszerrel kell 
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megadni. Az esetek többségében véletlenszerűen állítják elő a gének értékeit. Léteznek ugyan 

eredmények, amelyek szerint érdemes a kezdő populáció tagjait valamilyen heurisztika 

segítségével már eleve viszonylag jó értékekkel ellátni, de a gyakorlatban többnyire mégis 

maradnak az egyszerűbb, véletlenszerű értékekkel történő inicializációnál. A tapasztalatok 

alapján ugyanis a nagyon rossz egyedeket könnyen és gyorsan tudja javítani az algoritmus, 

így nem lehet jelentős javulást elérni a futásidőben, a heurisztika megvalósítása azonban nem 

csak több munkát jelent, de a konkrét feladat bizonyos tulajdonságainak előzetes ismeretét is 

feltételezi. 

2.2.1.5 Kilépési függvény 

Az algoritmus populációk sorozatát (generációk) állítja elő különféle operátorok 

segítségével, amíg a folyamatnak véget nem vet a kilépési függvény. Ezt a függvényt 

különféle módokon is megvalósíthatják, és akár egyszerre több paramétert is figyelembe 

vehetnek.  

• A legegyszerűbb esetben a leállás az elkészült populációk számának függvénye. 

Ilyenkor nyilvánvalóan nem veszi figyelembe az algoritmus a populáció 

összetételét, egyedeinek állapotát, a konvergenciát, ezért használata a probléma 

és az alkalmazott genetikus algoritmus alapos ismeretét, továbbá bizonyos 

előismereteket követel meg.  

• Ennél jobb megoldás, ha a leállást az aktuális generáció állapota határozza meg. 

Egy lehetséges megvalósítás az lehet, ha akkor állítjuk le az optimalizációt, 

amikor a legjobb egyed rátermettségének és a populáció átlagos 

rátermettségének aránya elér egy meghatározott küszöbértéket. Ilyenkor joggal 

feltételezhetjük, hogy a populációban van legalább egy nagyon jó megoldás. 

• Hasonló ötleten alapul az a módszer, amely az egyedek közti genetikai távolság 

szórását vizsgálja. Ha ez kellően kicsi, az azt jelenti, hogy a megoldások a 

keresési térnek egy pontja köré csoportosultak. Gondot okozhat azonban, ha a 

feladatnak (akár előre nem is ismert számú) egyformán jó megoldása is van. 

• A leállás feltétele kapcsolatban állhat a populáció, vagy a populáció legjobb 

egyedének konvergenciájával is. A konvergencia többféleképpen is definiálható. 

Bináris kromoszómák használata esetén pl. azt mondjuk, hogy egy gén 

konvergál, ha annak értéke az egyedek legalább 95%-ában egyforma. A 

populáció pedig akkor konvergál, ha a kromoszóma valamennyi génje 

konvergál. Egy másik megoldás, amikor az algoritmus a populáció vagy a 
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legjobb egyed rátermettségi értékét a korábbi populációk esetén elért 

rátermettségi értékekkel veti össze. Pl. leállhat a keresés, ha az utóbbi 20 

generáció, vagy adott futásidő alatt nem sikerült javítani a legjobb egyed 

rátermettségének értékén. 

• Bizonyos feladatoknál a megoldás implicit szabályokkal adott (ld. például a 

később részletesen bemutatásra kerülő gráfszínezési algoritmust). Ezekben a 

szerencsés esetekben a populáció valamennyi egyedéről megállapítható, hogy a 

feladat megoldása-e, és egy megoldás megtalálása esetén az optimalizálás 

leállítható. 

 

Miután a kezdeti populáció egyedei elkészültek (inicializáció), mindegyiknek meg kell 

határozni a célfüggvény-értékét, majd ennek felhasználásával a rátermettségi értékeiket is. 

A populáció későbbi generációinak előállításához alapvetően három operátort használ a 

genetikus algoritmus: a kiválasztást (szelekciót), a keresztezést (rekombinációt) és a mutációt. 

2.2.1.6 Kiválasztás 

A genetikus algoritmus kiválasztás (selection) operátorának feladata felel meg Darwin 

evolúciós elméletében a természetes kiválasztódásának. Az elmélet és a genetikus algoritmus 

közötti analógia szerint az egyedek életképességét, és így végső soron a reprodukcióra való 

esélyüket is elsősorban a kromoszómáikban kódolt képességek határozzák meg. A kiválasztás 

operátor párosával választ ki egyedeket a populációból azok rátermettségi értéke alapján, 

hogy ezek legyenek a következő populációba kerülő új egyedek szülői. A kiválasztás 

valószínűsége az egyedek rátermettségi értékének monoton növekvő függvénye. Nincs 

akadálya annak, hogy ugyanazt az egyedet többször is kiválasszuk szülőnek. A konkrét 

megvalósítására többféle általánosan elterjedt módszer is ismert, melyekről áttekintést ad pl. 

[29]. 

A történetileg legrégebbi, és talán a kiválasztás célját is legjobban tükröző megoldást 

rulettkerék-kiválasztásnak vagy rátermettség-arányos szelekciónak hívják (roulette wheel 

selection, fitness proportionate selection). A módszer lényege, hogy az egyed kiválasztásának 

valószínűsége annál nagyobb, minél rátermettebb a populáció átlagához képest. Formálisan az 

e  egyed kiválasztásának valószínűsége, ep  a következő: 

∑
=
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ahol ef  az egyed rátermettségi értéke, n  pedig a populációban lévő egyedek száma. 

Más megközelítésben úgy tekinthetünk a rulettkerék-kiválasztásra, mint ami az egyes 

egyedek rátermettségének megfelelő, különböző mennyiségű számot rendel az egyes 

egyedekhez, majd véletlenszerűen választ egy számot az ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑

=

n

i
if;1  intervallumból. 

Szemléletesen mutatja be ennek az operátornak a működését a 2.2. ábra, amennyiben a 

populációt a 2.1. táblázat elemei alkotják. 

2.1 táblázat. A példapopuláció egyedei (xi), célfüggvény-értékeik (oi) és rátermettségi értékeik (fi). 
 xi oi fi 

1. Z Z F P P  1 4 

2. P Z P P P  4 1 

3. P Z P P F  2 3 

4. Z P F P P  1 5 

5. P P F P Z  0 6 

6. F F F P F  3 2 

A kiválasztásnak ezt a módját könnyű implementálni, és sok esetben megfelelő 

eredményt is ad. Az alkalmazhatóságnak azonban az a feltétele, hogy a rátermettségi 

értékeknek pozitívnak kell lenniük. 

 
2.2. ábra Rulettkerék-kiválasztás: az egyedek kiválasztásának esélye arányos a rátermettségükkel 

Ha lehet, még egyszerűbb a pár-verseny vagy versengő kiválasztás (tournament). Ebben 

az esetben véletlenszerűen kiválasztják a populáció két elemét, majd ezek közül a 
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rátermettebbet tartják meg szülőnek. A technika természetesen többféleképpen is 

módosítható. Egyes esetekben nem két, hanem három, négy, stb. elemet választanak 

véletlenszerűen, és ezek közül választják ki a legrátermettebbet. Más esetekben a versengő 

egyedek kiválasztásához is a rulettkerék módszert alkalmazzák. 

A levágó kiválasztás (truncation selection) esetén a populáció legjobb néhány (10-50) 

százalékából véletlenszerűen választják ki a szülőket. Ezt a módszert eredetileg a tenyésztő 

genetikus algoritmushoz (breeder GA) [62] fejlesztették ki. 

2.2.1.7 A gráfszínezési probléma 

A genetikus algoritmus eddig bemutatott részei problémafüggetlenek voltak. A 

keresztezés és a mutáció operátorok megvalósításának módja azonban függ a megoldások 

reprezentálásának módjától, azaz közvetetten a megoldandó optimalizációs feladattól. 

Ismerkedjünk most meg a [24] könyvben bemutatott gráfszínezési problémával, amelynek 

kapcsán a keresztezés és mutáció különféle változatait mutatom be! Ennek a feladatnak a 

kiválasztása mellett az szól, hogy gyakran alkalmazzák a genetikus algoritmust hasonló 

feladatok megoldására, és segítségével olyan technikákat, megoldásokat lehet megismerni, 

amelyek más területeken is haszonnal alkalmazhatóak. Ráadásul a feladat megoldására olyan 

genetikus algoritmust javasoltak [19], ami a korábban alkalmazott módszernél [11] 

hatékonyabbnak bizonyult. 

A feladat lényege, hogy egy adott, irányítatlan élekkel rendelkező gráf csúcsaihoz úgy 

kell a rendelkezésre álló k-féle szín egyikét hozzárendelni, hogy az élek végén lévő csúcsok 

eltérő színűek legyenek. 

Az egyedek ebben az esetben a gráf egy-egy nem feltétlenül jó színezését fogják 

kódolni. Mint látni fogjuk, többféle kódolás, reprezentáció is elképzelhető, amelyekhez a 

megfelelő módon megvalósított operátorokat kell választani. 

A színezés direkt kódolása közvetlenül rendeli a színeket a csúcsokhoz (ld. 2.3. ábra). 

Ennek a módszernek a használatakor rögzíteni kell a csúcsok bejárási sorrendjét. A 

kromoszóma génjei ebben a sorrendben rögzítik a csúcsokhoz rendelt színeket. A színek 

megnevezése helyett alkalmazhatjuk a színek sorszámait, vagy betűket. A gének száma 

megegyezik a gráf csúcsainak számával. A módszer előnyei közé tartozik, hogy nagyon 

könnyű új színezéseket létrehozni, hiszen a gének értékei nem függenek egymástól. 
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2.3. ábra Példa egy gráf színezésének direkt kódolására. A „buborékokban” a csúcsok színezésének sorrendje 

látható 

A másik reprezentációs módszer a sorrendi kódolás (ld. 2.4. ábra). Ebben az esetben a 

rendelkezésre álló színek sorrendjét kell rögzíteni, a gének pedig azt írják le, hogy milyen 

sorrendben, hányadikként kell érinteni az egyes csúcsokat a színezés során. A csúcs színének 

kiválasztása úgy történik, hogy a lehető legkisebb sorszámú olyan színt választják, amelyik 

használata esetén nem keletkeznek hibásan színezett élek. (Tehát az éppen színezés alatt álló 

csúcshoz kapcsolódó élek másik végén lévő csúcsok színe nem lehet azonos az aktuális 

csúcséval.) Ha ez nem lehetséges, akkor a csúcsot színezetlenül hagyják. 

 
2.4. ábra Példa egy gráf sorrendi kódolására. A „buborékokban” a csúcsok színezési sorrendjének megadásához 

szükséges azonosítók láthatóak. 

Érdekességként megemlítem, hogy a sorrendi kódolást az utazó ügynök probléma 

(Travelling Salesman Problem, TSP) genetikus algoritmussal történő megoldására irányuló 

kutatások termelték ki. Ennek lényege a következő: adott egy ügynök, akinek több városba is 

el kell jutnia, de mindegyiket csak pontosan egyszer érintheti, és a lehető legrövidebb út 

megtételével szeretné teljesíteni feladatát. A városokat jelen esetben ábrázolhatjuk egy gráf 

csúcsaival, a városok közötti utakat pedig az élek írják le. Az egyes városok érintésének 

sorrendét kézenfekvő a sorrendi kódolás módszerével rögzíteni. 

A célfüggvény értéke a direkt kódolás esetében a hibásan színezett élek számát adja, 

tehát minimalizálást kell végrehajtani, és az elfogadható megoldás(ok) esetén a célfüggvény 

értéke nulla. A sorrendi kódolásnál elegendő a színezetlenül hagyott csúcsokat összeszámolni. 

(Amennyiben ragaszkodunk hozzá, hogy a jobb megoldások rátermettségi értéke magasabb 
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legyen, képezhetjük a rátermettségi értékeket a célfüggvény értékek mínusz egyszereseként, 

vagy vehetjük azok reciprokát. A választott módszer azonban befolyásolhatja az egyedek 

kiválasztási valószínűségét.) 

 

A kiválasztás operátor által szolgáltatott egyedeken két műveletet hajt végre a genetikus 

algoritmus. Az első a keresztezés, amelynek során két egyed kromoszómáinak 

felhasználásával állítunk elő egy (esetleg rögtön kettő) új egyedet. Ez a művelet tehát a 

megoldások részeinek kombinálásával próbál jobb megoldásokat előállítani. A másik operátor 

a mutáció, amely egyetlen egyed véletlenszerű módosításával készít új egyedet. Vizsgáljuk 

meg, hogy a különböző kódolások esetén az operátorok milyen változatai képzelhetőek el! 

2.2.1.8 Keresztezés 

Direkt kódolás esetén a keresztezés operátor legegyszerűbb, és egyben egyik 

leggyakrabban alkalmazott változata az egypontos keresztezés (one point crossover, ld. 2.5. 

ábra). A szülő egyedek kromoszómáit egy véletlenszerűen választott génpozíció mellett 

kettévágjuk, majd a felcserélt fél-kromoszómákból új megoldásokat állítunk elő. Ez a 

megoldás természetesen általánosítható úgy, hogy egy helyett kettő (kétpontos keresztezés) 

vagy több vágási pontot határozunk meg, és az így keletkező génsorozatokat cseréljük ki az 

egyedek között. 

 
2.5. ábra Egypontos keresztezés. Bal oldalon a szülők, jobbra az utódok. 

A több pontos keresztezés szélsőséges eseteként is felfogható az egyenletes keresztezés 

(uniform crossover, ld. 2.6. ábra). Ennek során a két szülő alléljai minden gén esetében 

általában 50-50%-os eséllyel jelenhetnek meg az utódban. 

 
2.6. ábra Egyenletes keresztezés. Bal oldalon a szülők, jobbra az utódok. 
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Vegyük észre, hogy a keresztezés során nincs garancia arra, hogy az utódok jobbak 

lesznek a szülőknél. Pl. az egypontos keresztezés nem csak a külön-külön jól működő 

génsorozatokat egyesítheti egy új egyedben, de egy jó génsorozatot is kettévághat. Minél 

hosszabb ez a génsorozat, annál nagyobb az esélye a nem kívánt szétdarabolódásnak, tehát az 

egypontos keresztezés főleg a jól működő, rövid génsorozatok esetén viselkedik megfelelően.  

Ezt a problémát nevezik pozíciós hibának, mert az egyes gének kromoszómán belüli 

elhelyezkedésétől nagyban függ a keresztezés kromoszómákra gyakorolt hatása. Ezt a 

problémát gyakorlatilag lehetetlen úgy megoldani, hogy az egymástól függő géneket egymás 

mellé képezzük le a kromoszómában, mert egy-egy génnek gyakran sok másik, akár egészen 

távoli génre is hatása van. Ráadásul a keresztezés olyan, ún. autóstoppos géneket is egymás 

mellett hagyhat, amik között valójában semmiféle funkcionális összefüggés sincsen.  

Az egypontos keresztezéssel szemben hibaként szokták felróni, hogy az nem egyenlően 

bánik az egyes génpozíciókkal. A kromoszómák végpontjai pl. minden esetben kicserélődnek 

a szülők között, de a közbenső génekre ez már nem igaz. A kétpontos keresztezést főként a 

pozíciós és a végpontokkal kapcsolatos hibák miatt hozták létre, illetve alkalmazzák. Mindkét 

változatot sújtja azonban az a probléma, hogy nem tudnak tetszőleges génsorozatokat 

létrehozni a szülők ötvözésével. Az egyenletes keresztezés használatakor nem lép fel pozíciós 

hiba, elvileg a szülők bármilyen ötvözése is létrejöhet, de az operátor működése 

következtében a már kialakult jó géncsoportok is bármikor könnyen tönkremehetnek.  

A pozíciós hibát nem csak az egyenletes keresztezéssel lehet elkerülni. Az egy- és 

többpontos keresztezések esetén szokták használni a csúsztatott keresztezés technikáját, amely 

abból áll, hogy keresztezés előtt a szülők kromoszómáját egy véletlenszerűen meghatározott 

számú pozícióval elcsúsztatják, majd a keresztezés végén az új egyedek kromoszómáit 

ugyanennyivel visszacsúsztatják. 

Sorrendi kódolás használata esetén a genetikus algoritmusban olyan keresztezési 

operátor használatára van szükség, amely biztosítja, hogy a keresztezést követően is minden 

allél pontosan egyszer fordul elő az utódokban. Erre három módszert mutatok be. Ezek közül 

az első a részlegesen megfeleltetett keresztezés (partially matched crossover, PMX, ld. 2.7. 

ábra). Ennek során mindkét szülőegyedben ugyanazt a két keresztezési pontot jelöljük ki. A 

kromoszómának az általuk közrezárt részét megfeleltetési szakasznak (matching section) 

nevezzük. A szülőkből úgy állítjuk elő az utódokat, hogy az első szülő megfeleltetési 

szakaszában szereplő génjeit azokkal a génjeivel cseréljük fel, amelynek értéke megegyezik a 

második szülőnek a megfeleltetési szakaszban, azonos pozíción lévő génjének értékével. 

Ugyanígy járunk el a második szülő esetében is.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 29 

 
2.7. ábra Példa a PMX operátor működésére. Bal oldalon a szülők, jobbra az utódok. 

Egy másik lehetséges sorrendi rekombinációt valósít meg az átrendezéses keresztezés 

(order crossover, OX, ld. 2.8. ábra). A PMX operátorhoz hasonlóan ennél is egy 

megfeleltetési szakasz kijelölésével szükséges elkezdeni tevékenységünket. Ezt követően a 

második szülő megfeleltetési szakaszában található génsorozatát módosítás nélkül át kell 

másolni az utódba, a megfeleltetési szakasszal azonos helyre. Ez után meg kell vizsgálni, 

hogy az utódból mely allélok hiányoznak. A hiányzó allélokat a megfeleltetési szakasz utáni 

génpozíciótól kezdve olyan sorrendben kell beírni a génekbe, amilyen sorrendben azok az 

első szülőben előfordulnak. Amikor az utód kromoszómájának a végére érünk, az allélok 

beírását az utód első génjétől kell folytatni. Ha a szülőket felcseréljük, hasonlóképpen 

létrehozhatunk még egy utódot.  

 
2.8. ábra Példa az OX operátor működésére. Az áttekinthetőség kedvéért csak az egyik utód létrehozásának 

folyamatát tüntettem fel. 

Megemlítem, hogy a két operátor ugyan hasonlóan működik, de amíg a PMX az allélok 

pozícióját igyekszik megőrizni, addig az OX inkább az allélok sorrendjének megóvására 

törekszik. 

A harmadik, sorrendi kódolás esetén használható keresztezés operátor a ciklikus 

kereszetezés (cycle crossover, CX), melynek működése a következő. Az első szülő első génjét 

változtatás nélkül átmásoljuk az utódba, majd megvizsgáljuk, hogy a második szülőnek az 

azonos génpozíción (jelen esetben az elsőn) milyen allélja szerepel. Ezután a másolást az első 

szülőnek azzal a génjével folytatjuk, amelyiknek értéke a második szülő első pozícióján 

szerepelt. Ezt követően ismét megvizsgáljuk, hogy az utoljára átmásolt gén pozícióján a 

második szülőben milyen allél szerepelt, és így tovább. A folyamatot mindaddig folytatni 

kell, amíg olyan allélt nem találunk a második szülőben, amit már korábban átmásoltunk az 

utódba. Az utód fel nem töltött génjeit a második szülő azonos pozícióiról kell átmásolni. Az 
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eljárást a 2.9. ábra szemlélteti. A szülők felcserélésével természetesen ebben az esetben is 

létrehozható még egy utód. 

 
2.9. ábra Példa a CX operátor működésére. Az áttekinthetőség kedvéért csak az egyik utód létrehozásának 

folyamatát tüntettem fel. 

2.2.1.9 Mutáció 

A keresztezéssel létrehozott utódokat mutációnak vetjük alá. A mutáció kivitelezése – a 

keresztezéshez hasonlóan – függ a reprezentáció módjától.  

Direkt kódolás esetén alapvetően kétféle módszert szoktak alkalmazni. Az első esetén 

véletlenszerűen kiválasztunk egy génpozíciót, és a kiválasztott gén értékét véletlenszerűen 

megváltoztatjuk (természetesen az új allél is csak az adott génnél megengedett értékek közül 

kerülhet ki). A második módszer hasonló az elsőhöz. Ekkor minden gént adott, kicsi 

valószínűszínűséggel mutálunk. (Lásd 2.10. ábra.) Ez a valószínűséget szokás pontosan 

akkorára választani, hogy a mutáció során átlagosan egy gén értéke változzon meg. 

 
2.10. ábra A mutáció egy lehetséges megvalósítása direkt kódolás esetén 

Sorrendi kódolás esetén a mutációt általában két véletlenszerűen választott gén 

értékének felcserélésével, azaz egy elemi permutációval szokás megvalósítani (2.11. ábra). 

 
2.11. ábra Sorrendi kódolás esetén az elemi permutáció használható mutációs operátorként 

A mutáció pm valószínűségét rendszerint alacsony értékre választják (0,1 – 5%), mert a 

genetikus algoritmus ereje alapvetően a jó génsorozatok összekombinálásában (keresztezés) 

rejlik, és nem a keresési térben történő véletlen bolyongásban. pm értéke nagyban függ a 

konkrét feladattól, de a leginkább kifinomult eljárások az optimalizáció során különféle 

paraméterek figyelembe vételével adaptívan módosítják azt. A mutáció segít  
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• az eddig az egyedekben elő nem forduló, jó allélok felfedezésében,  

• a populációból a generációk során kikerült, de valójában jó génértékek 

visszaállításában,  

• a globális optimum környezetének megtalálásában,  

• illetve a genetikai változatosság növelésében. 

2.2.1.10 Reprodukció, elitizmus 

A keresztezés és a mutáció segítségével új egyedeket állítottunk elő, amelyek egy 

átmeneti generációt (Pt’) alkotnak. Ezeknek és a szülők populációjának (Pt) felhasználásával 

hozza létre a reprodukció a következő generációt.  

A genetikus algoritmus legelső változata (a kanonikus GA) az elképzelhető 

legegyszerűbb lehetőséget választotta: pontosan annyi utódot hozott létre, mint amennyiből a 

szülők generációja állt, és a következő generáció egyedei teljesen leváltották a korábbi, Pt 

generációt. Ezt a módszert nevezzük egyszerű, vagy generációs (simple, generational) 

reprodukciónak. 

Ha az utódok száma kisebb, mint Pt elemszáma, akkor el kell dönteni, hogy ezek mely 

egyedei maradjanak fenn, és melyeket írjanak felül az utódok. A kiválasztás alapja ebben az 

esetben is az egyedek rátermettsége lehet: a szelekciónál említett módszerekkel, de most 

„fordított előjellel” végezhetjük el a felülírandó egyedek kiválasztását, vagy egyszerűen 

kijelölhetjük erre a célra a Pt generáció legkevésbé rátermett egyedeit. 

Abban a szélsőséges esetben, amikor a genetikus algoritmus minden iteráció alkalmával 

csak egyetlen utódot hoz létre, az algoritmust helybeninek (steady state) nevezzük. 

Általában nincs garancia arra, hogy a Pt’ egyedei jobbak lesznek a Pt generáció 

egyedeinél, és a reprodukció során könnyen előfordulhat, hogy ezek az új egyedek felülírják a 

náluk rátermettebb régi egyedeket. Ez azt jelenti, hogy a genetikus algoritmus konvergenciáját 

közvetlenül semmi sem biztosítja. Ha a konvergenciát minden áron biztosítani kívánjuk, 

akkor a legcélravezetőbb megoldás az elitista GA (elitist) alkalmazása. Ez azt jelenti, hogy az 

előző generáció egy, vagy néhány legrátermettebb egyedét átemeljük a következő 

generációba, feltéve, hogy annak egyébként minden egyede rosszabb lenne. 

2.2.1.11 Skálázás, rangsorolás 

A kiértékelés kapcsán már említettem, hogy a rátermettségi értékeket a célfüggvény 

értékek felhasználásával állítjuk elő, de nem tértem ki rá, hogy miért nem célszerű 

közvetlenül felhasználni a célfüggvény értékeket, illetve mik lehetnek a leképezés módjai. 
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A rátermettségi értékek bevezetése mellett néha olyan kézenfekvő érvek szólnak, mint 

amilyet a gráfszínezési probléma kapcsán említettem. Ha a konkrét optimalizációs feladat 

során a célfüggvény minimalizálására van szükség, de a kiválasztás operátor a rátermettebb, 

azaz magasabb rátermettségi értékű egyedeket részesíti előnyben, akkor szükséges a 

célfüggvény értékek módosításával előállítani a rátermettségi értékeket. Erre a célra megfelelő 

lehet a célfüggvény értékek -1-gyel történő beszorzása, azok reciprokának előállítása vagy 

egy meghatározott, pl. [0; 1] intervallumba történő átskálázása lineáris transzformáció 

segítségével. Ezek a módosítások azonban a kiválasztás operátor típusától függően 

befolyásolhatják az egyedek kiválasztásának valószínűségét. 

A rátermettségi értékek bevezetését azonban nem elsősorban ez indokolja, hanem a 

korai konvergencia (premature convergence) jelenségének elkerülése. Könnyen előfordulhat, 

hogy a kezdeti generációkban megjelenik néhány, a populáció többi egyedénél sokkal jobb 

egyed. A rátermettség-arányos szelekció, és a hozzá hasonló módszerek ezeket az egyedeket 

lényegesen gyakrabban választják majd szülőnek, aminek következtében genetikai 

információjuk gyorsan szétterjed az egymást követő populációkban, sok, egyébként jó 

génsorozatot végleg kiszorítva. A kezdeti látványos javulás után azonban a populáció 

genetikus változatossága nagyon lecsökken, és a sok, egymáshoz nagyon hasonló 

kromoszómájú egyedet rendkívül nehéz lesz keresztezésekkel tovább javítani, holott könnyen 

lehet, hogy a keresési térnek csupán egy lokálisan jó környezetében helyezkednek el. Ilyenkor 

már csak a kis valószínűséggel bekövetkező mutáció lendítheti előre a folyamatot, ezért jobb 

ennek a jelenségnek a kialakulását megelőzni. 

A problémát rendszerint a rangsorolással (ranking) kezelik. Ez abból áll, hogy az 

egyedeket a célfüggvény értékei alapján sorba rendezzük, majd a sorrendben elfoglalt 

pozíciótól függő, monoton növekedő rátermettségi értékeket állítunk elő egy erre alkalmas, pl. 

lineáris függvény segítségével. Ezáltal képesek leszünk elfedni a célfüggvény értékekben 

megjelenő nagyfokú eltéréseket. A rangsorolás azonban akkor is hasznos, amikor az 

optimalizálás késői szakaszában az egyedek közti különbségek már csekélyek, mert képes 

növelni a keresés dinamizmusát. 

Lineáris rangsorolás (linear ranking, linear scaling) esetén tehát lineáris függvényt 

alkalmazunk a következőképpen: 

0, ≠+= abaof ii  (2.6) 

ahol fi az i. egyed rátermettségi értéke, oi pedig az i. egyed célfüggvény értéke. (Valójában a 

2.1 táblázat a gráfszínezési probléma direkt kódolására mutatott példát, ahol a célfüggvény 

értékek a hibásan színezett élek számát mutatják, a rátermettségi értékeket pedig lineáris 
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rangsorolás eredményezte.) Az a és b együtthatókat gyakran úgy állítják be, hogy a 

célfüggvény és rátermettségi értékek átlaga megegyezzen, azaz 

of =  (2.7) 

Ez biztosítja azt, hogy generációs GA esetén az átlagos célfüggvény értékű egyedeknek 

továbbra is átlagosan egy utódja jöjjön létre a következő generációban. 

A lineáris rangsorolás esetén a rátermettségi értékek negatívak is lehetnek, ami pl. 

rulettkerék kiválasztás esetén gondot okoz. Nem jelentkezik azonban ez a probléma, ha 

szigma csonkolást (sigma truncation) alkalmazunk, ami az egyedek célfüggvény értékeinek σ 

szórását használja fel. 

)( σcoof ii −−=  (2.8) 

ahol c értékét 1 és 3 közé szokás választani, a negatív értékek helyett pedig 0-t használnak. 

Egy harmadik lehetőség a hatvány alapú rangsorolás (power law rankings), amikor a 

célfüggvény értékeket a k-dik hatványra emelve kapjuk a rátermettségi értékeket. 
k
ii of =  (2.9) 

2.2.1.12 A genetikus algoritmus működésének elméleti magyarázata 

A kutatókban már a ’70-es évek alatt felmerült a kérdés, hogy mivel lehet magyarázni a 

genetikus algoritmusok tulajdonságait, viselkedését. A kérdésre választ adni kívánó elméletek 

elsősorban Holland munkájára [44], és az abban kifejtett sématételre épülnek. Ezek közül a 

legismertebb Goldberg építőkocka hipotézise [30]. Holland munkásságának középpontjában 

azonban a komplex, adaptív rendszerek elemzése állt, nem pedig egy optimalizációs 

algoritmus tanulmányozása. A gyakorlatban alkalmazott, hatékony genetikus algoritmus 

megvalósítások azonban sok tekintetben eltérnek Holland eredeti, kanonikus genetikus 

algoritmusától, és ebből következően az általa lefektetett elméleti alapok sem alkalmasak 

(legalábbis eredeti változatukban) ezek kezelésére. Bár a problémára fény derült [87], de 

sokan még mindig az említett alapművekre támaszkodnak saját kutatásaik során. Az 

algoritmus tulajdonságainak alaposabb vizsgálata érdekében több kutató megpróbálkozott 

annak egzakt matematikai leírásával. A leghíresebb ilyen művek közé tartozik a [85] és [67]. 

A továbbiakban röviden ismertetem a sématételt és az építőkocka hipotézist. 

A sématétel állításainak megértéséhez ismerni kell Holland kanonikus genetikus 

algoritmusát. Ebben a változatban rögzített hosszúságú bitfüzérek alkotják a kromoszómákat, 

a kiválasztás rátermettség-arányos szelekcióval történik. A keresztezés egypontos, a mutáció 
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pedig a direkt kódolásnál ismertetett módon zajlik, rendkívül alacsony valószínűség mellett. 

Az algoritmus generációs, és nem használ elit egyedeket. 

Az algoritmus viselkedésének magyarázatához Holland bevezette a séma (schemata) 

fogalmát. A séma tulajdonképpen egy halmaz, amelybe azok a kromoszómák kerülnek, 

amelyek bizonyos rögzített génpozíciókon meghatározott értékkel rendelkeznek. A többi gén 

értéke tetszőleges, ezért ezeket a * szimbólummal jelölte. Egy egyed akkor illeszkedik a 

sémára, ha a rögzített helyeken található gének értéke megegyezik a sémában lévővel. Az 

1*01*0 sémára tehát illeszkedik az 110100 kromoszómájú egyed. 

Ahogyan egy egyedről megállapítható rátermettségének értéke, úgy a populáció 

valamely sémára illeszkedő tagjainak átlagos rátermettsége is kiszámítható. Holland azt 

vizsgálta, hogy hogyan változik meg a különböző rátermettségű sémák aránya az egymást 

követő generációk alatt. Megfigyelte, hogy a rátermettebb sémák aránya folyamatosan 

növekszik, sőt, amíg arányaiban kevés egyed képviseli a sémát a populációban, addig a 

növekedés közel exponenciális. A növekedés mértékére vonatkozóan megállapított alsó 

korlátja sématétel néven híresült el. Az eredmény jelentőségét némileg árnyalja, hogy az 

összefüggés csak akkor állja meg a helyét, ha a populáció kellően nagy méretű, és az egyes 

sémák rátermettségének szórása viszonylag kicsi. 

Goldberg építőkocka hipotézise tulajdonképpen a sématétel továbbgondolása, amely a 

keresztezés fontosságát hangsúlyozza. A keresztezés ugyanis a populációban egyre növekvő 

arányban megjelenő, rátermettebb sémákra illeszkedő egyedek részeinek kombinálásával 

állítja elő az utódokat. Ebből az következik, hogy a genetikus algoritmus könnyedén meg 

fogja találni az optimális megoldást, amennyiben az azt felépítő sémák átlagon felüli 

rátermettségűek. Ha azonban a megoldás annak ellenére is kis rátermettségű, hogy az azt 

felépítő sémák nagyon rátermettek, akkor a probléma félrevezeti az algoritmust. 

A két elmélet kritikusai azt szokták legfőbb problémaként felróni, hogy a gyakorlati 

alkalmazásokban, ahol a minél hatékonyabb, azaz a lehető legkevesebb célfüggvény 

kiértékeléssel történő optimalizáció a cél, nem teljesülnek azok a feltevések, amelyek a 

komplex, adaptív rendszerek tanulmányozásakor fennálltak. Ilyen például a populáció mérete, 

ami a gyakorlatban túl kicsi, ezért nem reprezentálódnak benne megfelelően a sémák, vagy ha 

igen, akkor nagy hibák mellett teszik. Ha nagy a sémák szórása, akkor a kevés, sémát 

képviselő egyed alapján csak pontatlanul becsülhető meg a séma rátermettsége, pedig még a 

kis szórás is jelentős eltéréseket okozhat. A populáció méretének növelése azonban az azzal 

járó többlet számításigény miatt általában nem járható út. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 35 

2.2.1.13 Többmóduszú függvények optimalizálása 

A genetikus algoritmusok egyik jellemző tulajdonsága, hogy az egymást követő 

generációk genetikus változatossága folyamatosan csökken, az egyedek egy lokális 

szélsőértékhely környezetében csoportosulnak. Ez több szempontból sem szerencsés. 

Egyrészt, amennyiben ez a környezet nem esik egybe a globális szélsőértékhellyel, akkor a 

meglévő egyedek keresztezésével nagyon nehéz lesz javítani a populáción, és csak a mutáció 

segíthet túljutni ezen a holtponton (korai konvergencia). Másrészt sok függvénynek több, 

egyformán jó megoldása létezik, és hasznos lenne ezek mindegyikét megtalálni. Ha a 

megoldások nem teljesen egyformák, akkor kívánatos lenne, ha annál több egyed 

csoportosulna egy-egy lokális szélsőértékhely környezetében, minél kedvezőbb szélsőérték 

tartozik az adott szélsőértékhelyhez. Ez a tulajdonság előnyös lehet pl. egy olyan esetben, 

amikor az egymáshoz hasonlóan jó megoldások közül valamilyen, az optimalizáció során nem 

reprezentált (pl. alakoptimalizáció esetén esztétikai) szempont alapján lehet valamelyiket 

kiválasztani, de a többcélú optimalizálás és a komplex, adaptív rendszerek elemzése során is 

fontos. Számos módszert dolgoztak ki az évek során ennek a célnak az elérése érdekében, 

amelyek közül a két legismertebbet, a nichinget és a párválasztást (speciation) mutatom be 

röviden, felhasználva a [30], [31] és [57] irodalmakat. 

A természetben számos faj él egyszerre egymás mellett, amelyek elfoglalják saját 

ökológiai niche-üket. Ennek a jelenségnek az analógiájára tartja nyilván a genetikus 

algoritmus is a különféle lokális szélsőértékhelyek környezetében tartózkodó egyedeket. A 

niching két legismertebb megvalósítása a rátermettség megosztás (fitness sharing) és a 

crowding. 

A rátermettség megosztás mögött az az analógia áll, hogy az azonos niche-t elfoglaló 

fajoknak osztozniuk kell a természeti erőforrásokon, például az élelmen. Ez a kényszer gátat 

vet a fajok korlátlan szaporodásának. 

E módszer szerint azok az egyedek foglalnak el egy niche-t, amelyek nagyon 

hasonlítanak egymásra. A hasonlóság fokmérője az egyedek kromoszómái közötti eltérés 

mértéke, avagy a genetikai távolság (dij). Bitfüzérek esetén ez megadható pl. a Hamming 

távolsággal, valós értékű gének esetén pedig használható az alábbi összefüggés: 
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ahol i és j indexeli azt a két egyedet, amelyek távolságát mérni kívánjuk, g a gének száma, xik 

az i-edik egyed k-adik génjének értéke, Xk,max és Xk,min pedig a k-adik gén által felvehető 
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legkisebb és legnagyobb értéket jelöli (a keresési tér határai az adott dimenzióban). Könnyen 

belátható, hogy eszerint [ ]1;0∈ijd . 

A rátermettség megosztás módszere a genetikai távolságot felhasználó megosztási 

függvény értéke alapján dönti el, hogy az egyedek annyira hasonlítanak-e egymásra, ami már 

közös niche elfoglalását feltételezi. Az s megosztási függvény értéke 1, ha az egyedek teljesen 

megegyeznek, és 0, ha a közöttük mért genetikai távolság értéke egy meghatározott σ 

küszöbértéknél nagyobb. Minden esetben a [0; 1] intervallumba eső értéket szolgáltat a 

hasonlóságtól függően az alábbi összefüggés alapján: 
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A megosztási függvény segítségével az egyedek módosított '
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ahol n a populáció mérete. 

A niching módszerek másik jól ismert változatának ötletét, a crowdingot először De 

Jong vetette fel [16], aki a populációk kezdetben meglévő genetikus változatosságát kívánta 

megőrizni. Az ő módszerének lényege is a genetikai távolságon alapszik; az utódok az előző 

populációnak azokat az egyedeit cserélik le, amelyek nagyon hasonlítanak rájuk. 

Elképzelése szerint a populációnak csak egy meghatározott hányada, a generációs rés 

(generational gap) elemei vesznek részt a reprodukcióban, amit általában az egyedek 10%-

ának szoktak választani. Csak ezeket a rátermettség-arányos szelekcióval kiválogatott 

egyedeket vetik alá keresztezésnek és mutációnak, majd meghatározzák, hogy a szülők 

generációjának mely egyedeit cserélik le az utódokra. Ez úgy történik, hogy véletlenszerűen 

kiválasztják a szülők generációjának crowding factor számú, azaz általában 2-5 egyedét, és 

ezek közül azt cserélik le az utódra, amelyikre az a leginkább hasonlít. 

Deb és Goldberg foglalkozott a rátermettség megosztás és a crowding 

összehasonlításával, és a vizsgált esetekben előbbi hatékonyabbnak bizonyult a választott 

tesztfüggvények lokális szélsőértékhelyeinek megtalálásában [17]. 

A párválasztás módszere mögötti analógia az, hogy különböző fajok egyedei nem 

szaporodnak egymással. A különböző fajokhoz tartozó egyedek azonosításában ismét az 

egyedek közötti genetikai távolság lesz hasznunkra. A rátermettség megosztás nem gátolta 

meg, hogy a különböző niche-t elfoglaló (azaz különböző fajokhoz tartozó) egyedek 
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szaporodjanak egymással, amelynek következtében olyan életképtelen egyedek (lethal 

solution) jöhetnek létre, amelyek egyik niche-hez (lokális szélsőértékhely környezetéhez) sem 

tartoznak. Ezt a hiányosságot pótolja a párválasztás, amit többféle módon is lehet kivitelezni 

(lásd pl. [80]), de én most Deb és Goldberg módszerét ismertetem vázlatosan. Ennek során a 

két kiválasztott szülő keresztezésére csak akkor kerül sor, ha a közöttük lévő genetikai 

távolság kisebb, mint a rögzített σkeresztezés paraméter értéke. Mindaddig új szülőt kell 

választani, amíg ez a feltétel nem teljesül. Csak akkor választanak véletlenszerűen szülőt, ha 

nincs a populációban a feltételnek megfelelő egyed. Deb és Goldberg ezt a megszorítást a 

keresztezés operátorban valósította meg, de emellett a nichinget is alkalmazták, és e két 

módszer együttes használatával sikerült tovább javítani a csak nichinggel elért eredményeket 

a vizsgált tesztfüggvények esetében. 

2.2.1.14 Párhuzamos genetikus algoritmusok 

A gyakorlati alkalmazásokban sokszor nagy a jelentősége annak, hogy az optimalizáció 

rövid idő alatt végrehajtható legyen. A számítógépes programok futásidejének csökkentésére 

egy gyakran alkalmazott módszer az egymástól független programrészek egyidejű, 

párhuzamos végrehajtása több számítási egység (hálózatba kapcsolt önálló számítógép, 

processzor, processzormag) segítségével. A genetikus algoritmussal kapcsolatban könnyű 

észrevenni, hogy az azonos generációhoz tartozó egyedek kiértékelése egymástól függetlenül, 

párhuzamosan is elvégezhető. Ez jelentősen felgyorsíthatja a futást, amennyiben a 

célfüggvény értékek meghatározása jelentős időt vesz igénybe. 

A gyakorlatban négyféle módon szokták megoldani a genetikus algoritmusok 

párhuzamosítását, melyeket a következőképpen neveztek el: 

• globális populáció párhuzamossággal, 

• szigetmodell, 

• celluláris genetikus algoritmusok, 

• hierarchikus párhuzamos genetikus algoritmusok. 

A következő néhány bekezdésben ezeknek a módszereknek a gyors áttekintésére 

vállalkozom felhasználva Cantú-Paz [12] témába vágó cikkét. 

Az első eset (global single-population master-slave GAs, ld. 2.12. ábra) a 

legegyszerűbb. Az optimalizációban részt vevő számítási egységek egyikét kinevezik 

mesternek, az összes többit pedig szolgának. A szolgák feladata rendszerint csak annyi, hogy 

a mestertől érkező, előre rögzített számú egyed adatait tartalmazó adatcsomagokat 

feldolgozzák, azaz kiszámítsák a célfüggvény értékeket, majd az eredményt visszaküldjék a 
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mesternek. Az összes többi feladat, mint pl. a közösen használt populáció kezelése, a 

kiválasztás, a genetikus operátorok végrehajtása a mesterre hárul. Történtek kísérletek arra, 

hogy a genetikus operátorokat is a szolgák hajtsák végre, de ezek a megoldások nem arattak 

átütő sikert. Ezek a műveletek ugyanis nagyon egyszerűek és gyorsan végrehajthatóak, ezért 

futtatásuk áthelyezése a szolgákhoz nem eredményez számottevő gyorsulást, ellenben pl. a 

kiválasztás jelentősen megnövelheti a mester és a szolgák közötti kommunikációt. 

 
2.12. ábra Mester-szolga modell 

Szerencsés esetben az adatcsomagok feldolgozása hozzávetőlegesen ugyanannyi időt 

vesz igénybe, és így az eredmények nagyjából egyszerre érkeznek meg a mesterhez. Ez 

azonban sokszor nem valósul meg, mert pl. az architektúra nem feltétlenül homogén, az egyes 

számítási egységek a célfüggvények kiértékelésén kívül más programok futtatásával is 

foglalkozhatnak, vagy a célfüggvény kiértékelésének műveletigénye függ a gének értékétől. 

Amennyiben számos szolga elvégezte már munkáját, de nem állnak rendelkezésre számukra 

kiosztható újabb adatcsomagok, akkor szinkron megvalósítás esetén kénytelenek tétlenül 

várni mindaddig, amíg a leglassabbak is be nem fejezik tevékenységüket. Ez nyilvánvalóan 

rontja a rendszer kihasználtságát, ezért kidolgoztak aszinkron változatokat is, amelyeknél a 

gyors egységek nem kell, hogy várjanak a lassabbakra. A szinkron változat mellett az szól, 

hogy az optimalizálás folyamatában nem okoz semmiféle változást, csupán annak időigényét 

csökkenti, de az aszinkron változat tulajdonságai eltérnek az egyszerű genetikus 

algoritmusétól. 

A globális populáció párhuzamossággal különféle hardver architektúrákkal is könnyen, 

hatékonyan megvalósítható, akár osztott memóriával, akár üzenetküldéses rendszerben. 

Utóbbi esetben többféle topológia is szóba jöhet, de az üzenetek számának alacsonyan tartása 

fontos szempont. 

A sziget modellre (island model, multiple-deme parallel GA) az a jellemző, hogy egy, 

közös, nagyméretű populáció helyett több, kisebb alpopulációt tart nyilván, amelyek egy ideig 

egymástól függetlenül fejlődnek. Minden alpopulációt egy hagyományos genetikus 
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algoritmus fejleszt, majd bizonyos időközönként néhány egyed adatát a szigetek kicserélik 

egymás között. Az optimalizáció előtt mindenképpen meg kell határozni, hogy ez a migráció 

(migration) pontosan hogyan kerüljön végrehajtásra: hány generációnként történjen migráció, 

az alpopulációk hány egyede kerüljön átadásra, ezeket hogyan válasszuk ki, és melyik 

alpopulációknak adjuk tovább. 

 
2.13. ábra Sziget modell gyűrű topológiával 

A számítási egységek topológiája jelentősen befolyásolja a konvergencia sebességét. Az 

egyes szigetek ugyanis általában csak a közeli szomszédságukban található szigetekkel 

kommunikálnak, ezért eltérő sebességgel terjednek szét a jó megoldások. A leggyakrabban 

alkalmazott topológiák közé tartozik a gyűrű (2.13. ábra) és a hiperkocka (2.14. ábra), de 

toroid alkalmazására is akad példa. 

 
2.14. ábra Hiperkocka – ilyen topológiájú sziget modell esetén az alpopulációk a hiperkocka csúcsaiban 

találhatóak 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebb méretű populációk gyorsabban fejlődnek, 

de a megoldások minősége elmarad a nagy, közös populáció segítségével megtalálhatótól. Az 

alpopulációk ráadásul a mintavételezési hibák és a genetikus sodródás miatt a keresési tér 

különböző irányaiba tartanak. Ha lehetővé tesszük közöttük az információáramlást, akkor a 

nagy populációt használó esethez hasonlóan jó, vagy akár azt felülmúló megoldásokat lehet 

előállítani. A problémát általában a migráció megfelelő mértékének megtalálása jelenti. Ha 

sok egyed adatait küldjük szét, akkor a szigetek közti különbségek elvesznek, és az 

optimalizáció úgy fog viselkedni, mint ha egyetlen nagy, közös populációt használnánk. 

Közben azonban jelentős mértéket ölt a szigetek közti kommunikáció, ami rontja a 
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hatékonyságot. A túlságosan ritka migráció viszont nem gátolja meg a szigetek korai 

konvergenciáját. 

A sziget modell előnye, hogy viszonylag könnyen implementálható: ha már 

rendelkezünk egy genetikus algoritmus programmal, csak a migrációt megvalósító 

függvényeket kell elkészíteni hozzá. Ráadásul, a szigetes elrendezés robosztussá teszi a 

szoftvert: ha valamelyik számítási egység bármiért kiesne (pl. áramszünet, hardver/szoftver 

hiba), a többi szigetben még folytatódhat a munka. 

A harmadik algoritmus modell a celluláris genetikus algoritmusok (diffusion GA, fine-

grained parallel GA). Ezeknél minden számítási egység csak egyetlen egyedet tart nyilván, és 

csak a topológia által meghatározott közvetlen, vagy nem túl távoli szomszédjaival 

kommunikál. A kiválasztás és keresztezés a hagyományos módon természetesen nem 

alkalmazható ilyen körülmények között. A kiválasztás során minden számítási egység a 

környezetében lévő egységeknél található egyedek közül választ, és ezt keresztezi a saját 

egyedével. Csak egyetlen utódot hoznak létre, ami felülírja a számítási egységnél korábban 

tárolt egyedet. 

A jó megoldások természetesen idővel itt is szétterjednek a számítási egységek között, 

de az egymástól távol lévő egységek közvetlen környezetében előfordulhat, hogy más-más 

lokális szélsőértékhelyhez tartozó megoldások fordulnak elő (ami hasonlít a sziget modellnél 

tapasztaltakhoz). 

Ennél a modellnél a számítási egységeket leggyakrabban egy négyzetháló csúcsaiban 

helyezik el, bár más topológia is elképzelhető. 

Hierarchikus párhuzamos genetikus algoritmusokról (Hierarchical Parallel GA) akkor 

beszélünk, amikor a párhuzamos GA megvalósítások valamelyik két módszerét egyszerre 

alkalmazzák. Többféle megvalósításra is akad példa. Készítettek olyan szigetmodellt 

alkalmazó rendszert, amelyben az egyes szigeteket celluláris rendszer fejlesztette. Mások a 

szigetet alkotó populáció kiértékeléséhez mester-szolga módszert (ld. 2.15. ábra), vagy egy 

másik, szintén szigetmodellt alkalmazó párhuzamos megvalósítást használtak. 

Ezeknek a hibrid rendszereknek a kifejlesztéséhez az az észrevétel vezetett el, hogy a 

szigetek, és a szigetekben lévő egyedek számának is megállapítható az optimális értéke. Egy 

bizonyos korlát felett hiába áll rendelkezésre hatalmas számítási teljesítmény, sok processzor, 

azokat csak a hierarchikus modell segítségével lehetünk képesek hatékonyan kihasználni. 
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2.15. ábra Hierarchikus modell – magas szinten gyűrű, alacsony szinten mester-szolga modell figyelhető meg 

2.2.2 Bakteriális evolúciós algoritmus 

A bakteriális evolúciós algoritmus (BEA) a genetikus algoritmus (GA) 

továbbfejlesztésével jött létre. Működése a baktériumok evolúciós folyamatát modellezi. 

Implementációs szempontból nagy előnye a rendkívül tömör, átlátható, robosztus felépítése 

(ld. 2.16. ábra). 

A BEA is a megoldások készletével dolgozik egyszerre, akár csak a GA, azonban az 

általában valós számokkal kódolt egyedeket itt szokás baktériumoknak is nevezni. Az 

optimalizáció szintén iteratív folyamat eredménye, ami a leállási feltétel teljesüléséig tart. Egy 

iteráció azonban mindössze két operátor végrehajtásából, a bakteriális mutációból és a 

géntranszferből áll. A baktériumok kiértékelése és az életképesebb baktériumok kiválasztása 

mindkét operátornak integráns részét képezi, így ezek nem jelennek meg külön feladatként. A 

BEA nem használ rátermettségi értékeket, pusztán a célfüggvény értékeket használja. Az 

operátorok konstrukciója implicit módon a BEA elitista működését eredményezi. 

A bakteriális mutáció (2.17. ábra) egyedileg, egymástól függetlenül optimalizálja a 

baktériumokat a következőképpen. Elkészíti a baktérium K db. pontos másolatát, a klónokat, 

majd véletlenszerűen kiválaszt egy génpozíciót, és az ott található értéket véletlenszerűen 

megváltoztatja a klónokban. A változtatást követően természetesen a kiértékelés következik. 

A legéletképesebb baktérium a gén értékét és kiértékelési függvényének értékét is átadja az 

összes többi baktériumnak. Ezt a folyamatot mindaddig folytatja, amíg valamennyi gén 

mutációja meg nem történik. Végül a klónokat megsemmisíti. 
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2.16. ábra A bakteriális evolúciós algoritmus folyamatábrája 

A géntranszfer (2.18. ábra) teszi lehetővé a baktériumok genetikai információjának 

átadását a populációban. Az operátor két egyenlő részre bontja a populációt a célfüggvény 

értékeik alapján: az egyikbe kerülnek a jó (superior part), a másikba a rossz (inferior part) 

egyedek. Ezután mindkét csoportból választ egy-egy baktériumot: a jó csoportból származót 

nevezzük forrásbaktériumnak (source bacterium), a másikat célbaktériumnak (destination 

bacterium), ugyanis a forrásbaktérium néhány génjének értékét átadja a célbaktériumnak. Ez 

az átadás többnyire az azonos pozíción lévő gén értékének felülírását jelenti, de eltérő 

hosszúságú kromoszómák esetén hozzáfűzés is történhet. A módosítást követően ki kell 

értékelni a célbaktériumot. A megváltozott célfüggvény érték miatt ismét meg kell határozni, 

hogy mely baktériumok alkotják a jó és rossz egyedek halmazát. A géntranszfert az 

algoritmus T paraméterének értéke függvényében többször is meg kell ismételni. 
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2.17. ábra Bakteriális mutáció 
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2.18. ábra A géntranszfer működése 

A bakteriális evolúciós algoritmust általános approximációs és optimalizációs 

problémák megoldását célzó fuzzy szabályalapú modellek paramétereinek meghatározására, 

optimalizálására hozták létre. Az algoritmus alkalmazásában, továbbfejlesztésében számos 

magyar tudós is jeleskedett. Az elért eredményeket talán [26] és [6] foglalja össze a 

legjobban. A továbbfejlesztett változatok sorában jelentős mérföldkőnek számított a 

bakteriális memetikus algoritmus (Bacterial Memetic Algorithm, BMA) megalkotása, 

amelyben a bakteriális mutációt követő Levenberg-Marquart (LM) algoritmus teszi 

hatékonyabbá a működést [7]. Ez egy gradiens alapú, lokális keresést végző módszer, amely 

sajnos néha elrontja a tagsági függvényeket. Ennek a problémának a kiküszöbölésére hozták 

létre a módosított BMA-t (MBMA), de a lokális keresés eltérő módon történő 

megvalósításával a keresés hatékonyságát is növelni tudták [25]. 

A BEA-t, illetve annak továbbfejlesztett változatait más területeken is sikerrel 

alkalmazták, legyen szó a ládapakolási probléma (bin packing problem, BPP) [15] vagy az 

utazó ügynök probléma egy speciális esetének (Fuzzy TSP) [8] megoldásáról. 
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3 Párhuzamos genetikus algoritmusok hibakezelési 
stratégiái 

A dinamikai (differenciálegyenlet-rendszerrel leírható) rendszerek optimalizációja során 

jól használhatóak a különféle evolúciós számítások, mint amilyen a genetikus algoritmus is. 

Ennek oka, hogy jól működnek sok változó esetén, ha a célfüggvény deriváltja nem áll 

rendelkezésre, de sok lokális szélsőértékhely, oszcilláció és zaj esetén is. 

Ilyen feladat volt például egy már létező belsőégésű motor szívócsatornájának 

alakoptimalizációja, melynek során a lehető legnagyobb tömegfluxust és a gázok 

meghatározott mértékű forgását kellett elérni a hengerekben [46]. 

Ebben és a hasonló esetekben a genetikus algoritmus kromoszómái a rendszer tervezési 

változóinak, paramétereinek értékeit kódolják, a célfüggvény pedig az optimalizálandó 

jellemző értékét, vagy annak a kívánatos értéktől való eltérésének négyzetét adhatja meg. A 

célfüggvény-értékek meghatározása sokszor egy teljes szimulációs folyamat végrehajtásával 

jár, ami esetleg különféle térbeli hálók elkészítését, végeselem-módszerek alkalmazását vagy 

áramlástani problémák megoldását is magába foglalja. 

Ilyenkor esetekben a célfüggvények kiértékelése rendkívül időigényessé válik. Egy 

tipikus ipari probléma esetén a tervezési változók száma 10-30 közötti, és ilyen körülmények 

között egyetlen célfüggvény kiértékelése is fél-öt órát vehet igénybe [46][58][59]. Nem nehéz 

kiszámolni, hogy a teljes optimalizáció egyetlen processzor használata esetén akár hetekig is 

eltarthat. Ez azért különösen nagy gond, mert a feladat megoldására általában csak szűkös 

időkeret áll rendelkezésre. A futásidő csökkentésének egyik triviális módszere, hogy 

kihasználjuk a genetikus algoritmus sajátosságait, és párhuzamossá tesszük a célfüggvények 

kiértékelésének folyamatát pl. a 2.2.1.14 fejezetben ismertetett módszerek egyikének 

felhasználásával. Ha lehetőségünk nyílik kellően nagy számú processzor felhasználására, 

akkor egy egyszerű, mester-szolga típusú párhuzamosítás esetén a teljes populáció 

kiértékelhető akár egyetlen célfüggvény-érték meghatározásához szükséges idő alatt is. 

A párhuzamos megvalósítás során azonban nehézségek merülhetnek fel. Még a 

korszerű, nagy teljesítményű szuperszámítógépek alkalmazása esetén is léphetnek fel 

különféle hibák, amik megszakíthatják az optimalizációt, de az egyszerűen, olcsón 

létrehozható számítógép-klaszterek (egymással számítógépes hálózat segítségével 

összekapcsolt személyi számítógépek) lényegesen gyakrabban hibásodnak meg. 

A hibák alapvetően két csoportba sorolhatóak: 
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• Szoftver hibák 

• Hardver hibák 

Szoftveres hibák léphetnek fel pl. a célfüggvények kiértékelése, szimulációk elvégzése 

közben. Ezeket a feladatokat gyakran olyan harmadik féltől származó szoftverekkel valósítják 

meg, mint pl. az ANSYS, a FLUENT vagy a SYSNOISE. Az ilyen komplex modellező 

programoknál néha szükség van az emberi beavatkozásra, pl. a hálózás finomításában. 

Értelemszerűen erre nincs mód, ha a modellező szoftvert az optimalizáló program hívja meg, 

előre nem pontosan tervezhető paraméterekkel. Ezért e komplex szoftverek automatikus 

hívásai során előfordulhat hibás működés. 

A hibák második csoportjába a hardveres problémák tartoznak. Ha a számítógép 

klaszter tagjai nincsenek a közvetlen felügyeletünk alatt, akkor fel kell készülni rá, hogy a 

gépeket esetleg véletlenül lekapcsolják, kihúznak egy hálózati csatlakozót, de még a legjobb 

szuperszámítógép egységei is kieshetnek időlegesen pl. túlmelegedés miatt. 

Adódhatnak olyan helyzetek is, amikor nem dönthető el egyértelműen, hogy történt-e 

hiba. Főleg összetett szimulációk esetén fordulhat elő, hogy a célfüggvény kiértékelésének 

időigénye nagymértékben függ annak paramétereitől. Ilyenkor nehéz olyan időkorlátot 

megállapítani, amit átlépve a célfüggvény kiértékelését sikertelennek ítélhetjük. A helyzetet 

tovább bonyolítja, ha a számítási egységek eltérő teljesítményűek. 

Kutatásaim során a mester-szolga típusú párhuzamos megvalósítások esetén 

használható hibakezelés lehetséges módjaival foglalkoztam. Ilyen esetben a szolgák csak a 

célfüggvény kiértékeléseket végzik, minden további feladat a mesterre hárul. Ennek a 

módszernek megvan az az előnye, hogy könnyen megvalósítható, és jellegében nem 

befolyásolja a genetikus algoritmus működését, csak a futtatáshoz szükséges időigényt 

csökkenti. A mesteren fellépő hardveres hibák ellen könnyű úgy védekezni, hogy a szoftver 

adatait futás közben időnként egy átmeneti fájlba mentjük. Ha a program valamilyen okból 

megállna, később könnyen újraindítható, és munkáját a lementett adatok alapján ott 

folytathatja, ahol az korábban félbeszakadt. A szolga gépeken, illetve a mester és szolga 

között fellépő hibákat gyakran úgy orvosolják, hogy megpróbálják a sikertelen feladatot ismét 

végrehajtani. Ez bizonyos esetekben nyilvánvalóan értelmetlen: pl. egy kikapcsolt gépre hiába 

is próbáljuk az adatokat ismételten elküldeni. Ilyenkor még mindig segíthet a feladat 

áthelyezése egy másik processzorhoz vagy számítógéphez, bár a fentebb említett szoftveres 

hibákat valószínűleg így sem lehet megoldani [42]. 

Ismerve a genetikus algoritmusok robosztus felépítését, az a kérdés merült fel, hogy 

vajon érdemes-e egyáltalán foglalkozni a szolgáknál fellépő problémák kezelésével? 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 47 

Továbbgondolva az evolúciós analógiát észrevehetjük, hogy a természetben egy faj nem hal 

ki pusztán amiatt, hogy néhány, akár igen kiemelkedő képességű egyede valamilyen váratlan 

és elkerülhetetlen katasztrófa – mondjuk egy meteor becsapódása – miatt elpusztul. 

Valószínűleg a genetikus algoritmus optimalizációs folyamata sem szenvedne nagy csorbát, 

ha néhány egyed célfüggvény értékét nem lehetne kiértékelni, és így azt valamilyen, az adott 

probléma szempontjából nagyon rossz értékkel helyettesítenénk. (A biológiai analógia miatt a 

továbbiakban ezt az eljárást meteorozásként fogom említeni.) Ha a feladat valamilyen 

jellemző minimalizálása, akkor ez a nagyon rossz érték lehet pl. a végtelen. Sejtésünket 

alátámasztani látszik, hogy néhány generációt követően a populáció elkezd a megoldás(ok) 

környezetébe konvergálni, és az egyedek egyre inkább hasonlítani kezdenek egymásra. Ha 

csak kis számú egyed esik ki, akkor ezek genetikai információja könnyen pótolható a még 

meglévő egyedek keresztezésével és mutációval. (Valójában a helyzet még egy kicsivel jobb 

is, mint amit a biológiai analógia sugall: a GA esetében ugyanis a kromoszóma nem semmisül 

meg, csak kiválasztásának esélye csökken le drasztikusan.) 

Ha tehát egy hibát követően a célfüggvény kiértékelés megismétlése eredményes, akkor 

a genetikus algoritmus ugyanazt a végeredményt képes szolgáltatni, mintha a hiba fel sem 

lépett volna, de a végrehajtás időigénye megnő. Ha az optimalizációra meghatározott időkeret 

áll rendelkezésre, akkor ez kevesebb egyed célfüggvényének kiértékelését, kevesebb 

generáció létrehozását teszi lehetővé, és így kedvezőtlenebb eredmény születik a folyamat 

végén. Ha azonban a hibás kiértékelések megismétlésétől eltekintünk, akkor az károsan 

befolyásolja a populáció összetételét, lassítva ezzel a konvergenciát, viszont nem növeli meg 

a célfüggvény kiértékelések számát.  

A kérdés tehát az, hogy a populáció degenerációja okoz-e akkora problémát, mint 

amivel a megnövekedett futásidő járna. A szakirodalomban közölt gyakorlati számítások 

során többen alkalmazták azt a módszert, hogy a sikertelen kiértékelésekhez „rossz” 

célfüggvény-értéket rendeltek és megállapították, hogy a GA futásával sikeres optimalizáció 

végezhető el. Nem találtam viszont kvalitatív, módszeres vizsgálatot arra, milyen 

körülmények közt jobb ez a stratégia, mint az újraszámolás. Kutatásaim első részében ezt a 

hiányt pótoltam, igazolva, hogy a problémák széles körén valóban hatékonyabb a sikertelen 

kiértékelések eldobása, és a gyakorlatban is fontos hibakezelési stratégiát határoztam meg. 

3.1 A tesztkörnyezet ismertetése 

A hibák hatásának tanulmányozásához szükség volt egy genetikus algoritmus 

implementációra. Bár több kész szoftver termék is használható lett volna erre a célra (pl. 
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MATLAB), azonban úgy döntöttem, hogy saját magam készítem el az optimalizáló 

programot. Döntésemet alapvetően két indokkal tudom alátámasztani.  

Egyrészt a program elkészítése során rengeteg olyan gyakorlati tapasztalatra lehet szert 

tenni, amit tankönyvekből, tudományos cikkekből nem lehet elsajátítani. Másrészt olyan 

rugalmas szerkezetű szoftverre volt szükségem, amibe könnyen bele lehet ágyazni eddig ki 

nem próbált, újszerű operátorokat, és működése minden más téren is könnyen módosítható. 

Ezt használtam ki a meteorozás megvalósításakor is. Elvárás volt továbbá a hatékony 

megvalósítás (C nyelv, számos optimalizáció a gyors futtatás érdekében), illetve a 

szuperszámítógépeken és számítógép-klasztereken történő futtatás lehetősége (MPI támogatás 

beépítése). 

A programnak a meteorozással kapcsolatos vizsgálatok szempontjából fontos 

képességei a következők: 

• Szabályozható a populáció elemszáma. 

• A gének értékeit dupla pontosságú lebegőpontos típussal tárolja, mert az egyik 

cél az volt, hogy a mérnöki gyakorlatban gyakran jelentkező, folytonos 

problémák optimalizálása (pl. folyadékok dinamikája) során fellépő jelenségeket 

megfigyelhessük. 

• A célfüggvény változóinak száma beállítható. 

• A program több beépített tesztfüggvénnyel is rendelkezik (Keane, Rastrigin, De 

Jong 1 és 3). Ezek mindegyikéről elmondható, hogy a szakterület ismerői 

gyakran alkalmazzák őket, és tulajdonságaik, mint pl. a szélsőértékek száma, 

helye ismert. Külső program indítása, és az általa szolgáltatott érték 

felhasználása is lehetséges. 

• A program képes rulettkerék kiválasztásra és pár-verseny szelekcióra is. 

• Igény szerint választható egypontos, többpontos és egyenletes keresztezés. 

• A mutáció bekövetkezésének valószínűsége szabályozható. 

• Lineáris és reciprok rangsorolás is választható. Utóbbi azt jelenti, hogy a 

célfüggvény értékek szerint sorba rendezett egyedek a sorszámuk reciprokának 

megfelelő rátermettségi értéket kaptak. Tehát a legjobb egyed 

rátermettségégének értéke 1, a második legrátermettebbé ½, és így tovább. 

• A program képes az elitista GA megvalósítására. Az előző generáció legjobb 

egyede módosítás nélkül átkerül a következő generációba, annak az egyednek a 

helyére, amelyik egyébként a legrosszabb lett volna. 
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• Kényszerített mutációt építettem be a programba (ld. 3.1.2 fejezet).  

• A hegymászó keresés egy módosított változatát is beépítettem a programba (ld. 

3.1.3 fejezet). 

3.1.1 Tesztproblémák 

A felhasznált tesztfüggvények [16][63][82] fontosabb tulajdonságait a 3.1 táblázat 

tartalmazza. A Keane függvény (3.1) maximalizálandó, 20 változós esetben a szélsőértéke kb. 

0,8. Az összes többi függvényt minimalizálni kell. A Rastrigin fv. (3.2) és De Jong első 

függvényének (3.3) globális szélsőértéke 0, amit a paraméterek 0 értéke esetén vesznek fel. 

De Jong harmadik függvénye (3.4) a változók -5.12 értéke esetén adja szélsőértékét. 

3.1 táblázat A beépített tesztfüggvények néhány tulajdonsága 

 Linearitás Modalitás Folytonosság Fennsíkok/vállak
De Jong 1. (gömbi fv.) nem egymóduszú igen nem 

De Jong 3. nem többmóduszú nem igen 
Rastrigin nem többmóduszú igen nem 

Keane nem többmóduszú nem nem 
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3.1.2 Kényszerített mutáció 

A kényszerített mutáció (forced mutation) létrehozását az az észrevétel motiválta, hogy 

ha az egyedek genetikailag kezdenek túlságosan, azaz egy paraméterként adott σ értéknél 

jobban hasonlítani egy másik, náluk rátermettebb egyedre, akkor a konvergencia sebessége 

rendkívül lelassul, az algoritmus nem lesz elég hatékony. Ezekben az esetekben sokszor segít, 

ha a nagyon hasonló egyedeket (a legjobb kivételével) kis mértékben megváltoztatjuk, 

perturbáljuk, azaz mutációt hajtunk végre rajtuk. Az egyedek közötti hasonlóság, a genetikai 

távolság mérésére a (2.10) képletet használtuk.  
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A kényszerített mutáció nagyon hasonlít az irányított véletlen keresés (directed random 

search) elvét megvalósító módszerre, ezért az általam írt program egy hibrid megvalósításnak 

tekinthető. A módszer előnye, hogy jól integrálódik a genetikus algoritmusba, nem történik 

éles váltás az evolúciós jellegű, és a lokális keresés között. A kényszerített mutáció ráadásul 

nem igényli a célfüggvény deriváltjainak létezését, továbbá a nem folytonos problémák esetén 

is használható. Összességében tehát elmondható róla, hogy bármilyen feladat esetén 

alkalmazható, amit evolúciós algoritmusokkal is meg lehet oldani.  

A kényszerített mutációt a keresztezést követően alkalmaztam. Az alábbi, 3.1 forráskód 

bemutatja az operátor működését. Ebben x[i] jelöli a célfüggvény értékek szerint rendezett 

populáció i-edik egyedét, o[i] pedig i-edik egyed célfüggvény értékét, tehát 

o[x[i]] ≤ o[x[i+1]] minden i = 1, 2, …, N-1-re, ahol o a minimalizálandó célfüggvény. 

Loop for i=2, ..., N 

 Loop for j=1, ..., i-1 

  távolság=d(x[i], x[j]) 

  if távolság<szigma 

   mutáció x[i] 

   x[i] megjelölése ismételt kiértékelésre 

   kiugrás a belső ciklusból 

  End if 

 End loop (j) 

End loop (i) 

 

Loop for i=2, ..., N 

 if x[i] meg van jelölve ismételt kiértékelésre 

  kiértékel o[x[i]] 

 End if 

End loop (i) 

3.1 forráskód A kényszerített mutáció pszeudokódja 

A forráskódban szereplő „mutáció” itt a következőt jelenti. Egy normális eloszlású 

véletlenszám generátor segítségével előállítunk egy értéket úgy, hogy a várható érték 0 

legyen, a szórás pedig σ·ΔXk, ahol ΔXk a k-adik gén által felvehető legnagyobb és legkisebb 

érték különbsége. Ezután az így kapott számot hozzáadjuk a k-adik gén értékéhez, és a 

folyamatot az összes többi génnel is megismételjük. 

Megjegyzem, hogy ez a módszer a populáció σ környezeten belül legjobb egyedeit 

változatlanul hagyja. Ez az elitizmusra emlékeztető tulajdonság biztosítja azt, hogy a 

legígéretesebb egyedek ne változzanak meg. 
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3.1.3 Módosított hegymászó keresés 

A hegymászó keresés módosított változata a következőképpen működik. Az előző 

generáció két legjobb egyedének, x1-nek és x2-nek a kromoszómáját felhasználva előállítunk 

egy új egyedet, amivel a következő generáció egyébként legrosszabbnak adódó egyedét 

felülírjuk, ha a módosított hegymászó annál jobbat tudott létrehozni. Az új egyed génjeinek 

értékét a következőképpen számítjuk ki: 

iiici xxxx 121 )( +−= α  (3.5) 

ahol i a gén sorszáma, xc az új egyed kromoszómája, x1 a legjobb, x2 a második legjobb 

egyed, α pedig egy megfelelően választott konstans. 

3.2 Az optimalizáció során fellépő hibák hatása a genetikus 

algoritmus működésére 

Kutatásaim során megvizsgáltam, hogy a számítógép hálózatok hibái és egyéb 

problémák milyen hatással vannak a genetikus algoritmus viselkedésére, ha a ki nem 

értékelhető egyedek célfüggvény értékeit egy „nagyon rossz” értékkel helyettesítjük. Mivel a 

korábban említett biológiai analógia alapján ezek a hibák az egyedek végzetszerű, az egyed 

életképességétől független halálának feleltethetők meg, amit pl. egy meteor becsapódása 

idézhet elő a természetben, a GA futtatása során fellépő hibák kezelésének ezt a módszerét a 

továbbiakban meteorozásként említem. A hibákról feltételeztem, hogy egyenletes eloszlással 

jelentkeznek2. A témakörben elért eredmények a [40] publikációban jelentek meg. 

3.2.1 A tesztkörnyezet ismertetése 

A meteor-szimuláció során az alábbi beállításokat használtam: 

• A populáció 40 egyedből állt. 

• Reciprok rangsorolást alkalmaztam. 

• Egypontos keresztezést állítottam be a vizsgálatok során. 

• A szimulációk során a mutáció valószínűsége 14% volt. 

• Tesztfüggvényként a Rastrigin (3.2) és Keane (3.1) függvényeket alkalmaztam, 

változóik száma 20 volt. 

                                                 
2 A hibák, különösen a hardveres jellegűek a gyakorlatban sokszor csomósodnak, azaz egymás után, egy 

helyen több is megjelenik. Érdekes téma lett volna ennek vizsgálata is, de a feladat összetettsége, és azoknak a 

számítástechnika fejlődéséből adódóan egyre ritkább előfordulása miatt nem foglalkoztam. 
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• A kényszerített mutáció σ paraméterének értéke Rastrigin függvény esetén 10-5 

volt, Keane függvény esetében pedig 10-2. 

• Az hegymászó keresés α paraméterének értéke 0,5 volt. 

3.2.2 Szimulációk és eredmények 

Az előző pontban ismertetett programot az előzetes finomhangolás eredményei alapján 

legjobbnak tűnő beállításokkal futtattam annak érdekében, hogy tanulmányozhassam a 

meteorozásnak a genetikus algoritmus teljesítményére, a konvergencia sebességére gyakorolt 

hatását. A GA nemdeterminisztikus jellege miatt minden futtatást 25 alkalommal 

megismételtem, és ezek átlagát tekintettem eredménynek. A következő néhány diagramon és 

táblázatban a következő jelöléseket alkalmaztam: 

• pe a meteorozás által előidézett hibák előfordulási valószínűsége, 

• g a generációk száma, 

• B az aktuális populáció legjobb egyedének célfüggvény értéke. 

A genetikus algoritmust akkor tekintettem hatékonyabbnak, ha azonos számú generáció 

létrehozását követően a legjobb egyed célfüggvény értéke közelebb került a globális 

szélsőértékhez. 

Először a Rastrigin függvénnyel végeztem vizsgálatokat. A 3.1. ábra és 3.2 táblázat a 

legjobb egyed célfüggvény értékeit (B) mutatja a generáció számának (g) függvényében a 

meteorozás nélküli, és (az irreálisan magas) 10% valószínűséggel bekövetkező hibák esetén. 

Mindkettőn egyértelműen látszik, hogy a konvergencia meteorozás esetén lelassult, azaz 

ugyanazt a célfüggvény értéket csak több generáció előállítása után kaptam meg. 

Megjegyzem, hogy a 3.1.-es, és ennek a fejezetnek a további ábráinak elkészítésekor g 

minden egyes feltüntetett értékéhez újra és újra végrehajtottam a 25 tesztfuttatást. Ez, és a 

mérési eredmények szórása indokolja, hogy a legjobb egyed értéke nem monoton csökken a 

generációszám emelkedésével. Ez a módszer segít érzékelni a statisztikai bizonytalanságot. 

Ezután természetesen felmerül a kérdés, hogy a konvergencia lassulása csak a kevesebb 

célfüggvény kiértékelésnek köszönhető-e. Ennek eldöntése érdekében bevezettem a korrigált 

generációszámot, amit a következőképpen határoztam meg: 

)1( ec pgg −=  (3.6) 
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3.1. ábra A Rastrigin függvény minimalizálásnak folyamata 

3.2 táblázat A Rastrigin függvény minimalizálásának eredménye adott számú generáció után 

g B(g) [pe = 0] B(g) [pe = 0,1]
300 5,712402 7,088228 
600 1,314336 1,882436 
900 0,280993 0,338467 
1200 0,025024 0,008801 
1500 0,000002 0,004149 

 

Ez a gc mennyiség azzal arányos, ahány tényleges célfüggvény-kiértékelést végzünk, ha 

a hibás esetekben attól eltekintünk. Feltéve tehát, hogy a hiba tényét sokkal hamarabb 

felismerjük, mint amennyi ideig egy célfüggvény kiérékelés tart, gc a szekvenciális 

végrehajtási idővel lesz arányos. 

Például annak a futtatásnak a során, amely 1200 generációt értékel ki, és közben a hibák 

előfordulásának 0,1 a valószínűsége, hozzávetőleg annyi célfüggvény kiértékelés történik, 

mint az 1080 generációt hiba nélkül előállító futtatás esetében. Ebben a konkrét esetben tehát 

ha g = 1200 és pe = 0,1, akkor gc = 1080. 

A 3.2. ábra és a 3.3 táblázat ismét az előző szimuláció eredményeit mutatja, de az x 

tengelyen most már gc értékeit tüntettem fel. 
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3.2. ábra A legjobb egyedek értékei hozzávetőlegesen azonos számú célfüggvény kiértékelését követően 

3.3 táblázat A legjobb egyedek értékei hozzávetőlegesen azonos számú célfüggvény kiértékelését követően 

pe = 0 pe ≥ 0 
gc B(gc) pe B(1200)

600 1,314336 0,5 0,341006
720 0,681815 0,4 0,418923
840 0,295390 0,3 0,024449
960 0,097526 0,2 0,065962
1080 0,056303 0,1 0,047443
1200 0,025024 0 0,015019

 

Az adatokat megvizsgálva látható, hogy a mérési hibáktól eltekintve a meteorozás 

esetén kapott adatok kedvezőbbek a hibamentes körülmények között születetteknél. Ezek az 

eredmények azonban egy konkrét tesztfüggvénnyel és meghatározott beállításokkal születtek, 

ezért nem vonhatunk le belőlük általános következtetéseket. A következő néhány diagram a 

módosított beállításokkal született eredményeket mutatja be. A 3.3. (a) adatsorának 

előállításakor rulettkerék helyett pár-verseny kiválasztást használtam, (b) esetében 

kikapcsoltam a hegymászó keresést, (c)-nél pedig az elitizmust. A 3.3. (d) diagramhoz tartozó 

szimuláció során nem használtam kényszerített mutációt. 
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 (a) pár-verseny szelekció hatása  (b) optimalizáció hegymászó keresés nélkül 

 (c) optimalizáció elitizmus nélkül  (d) optimalizáció kényszerített mutáció 

nélkül 
3.3. ábra Rastrigin fv. optimalizálásának eredménye azonos számú célfüggvény kiértékelését követően, 

különféle beállításokkal 

A diagramokon jól látható, hogy különböző beállítások esetén is ugyanaz a jelenség 

figyelhető meg, legfeljebb annak mértékében tapasztalható eltérés. 

A továbbiakban azonos módon bemutatom a Keane tesztfüggvény mérési eredményeit 

is. A 3.4. ábrán megfigyelhetőek a generációk legjobb egyedeinek célfüggvény értékei, 

hibamentes esetben és 10%-os hiba valószínűség esetén. A 3.4 táblázat néhány mérési adatot 

számszerűen is ismertet. 

3.4 táblázat A Keane függvény maximalizálásának eredménye adott számú generáció után 

g B(g) [pe = 0] B(g) [pe = 0,1]
300 0,716034 0,691156 
600 0,741469 0,750408 
900 0,761968 0,753921 
1200 0,770358 0,771279 
1500 0,765149 0,774499 
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3.4. ábra A Keane függvény maximalizálásának folyamata 

A Keane függvényhez kapcsolódóan is meghatároztam, hogy hozzávetőlegesen azonos 

számú célfüggvény kiértékelést követően a hiba nélküli esetben, vagy meteorozás esetén 

kapunk-e kedvezőbb célfüggvény értékeket. Ahogyan az a 3.5 táblázat és a 3.5. ábra alapján 

látható, az eredmények gyakorlatilag megegyeznek. 

3.5 táblázat A legjobb egyedek értékei hozzávetőlegesen azonos számú célfüggvény kiértékelését követően 

pe = 0 pe ≥ 0 
gc B(gc) pe B(1200)

120 0,596872 0,9 0,621387
240 0,677319 0,8 0,690344
360 0,721205 0,7 0,718638
480 0,740175 0,6 0,733650
600 0,741469 0,5 0,742094
720 0,750304 0,4 0,748728
840 0,757506 0,3 0,755137
960 0,759361 0,2 0,762084
1080 0,761432 0,1 0,769787
1200 0,770358 0 0,771579
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3.5. ábra A legjobb egyedek értékei hozzávetőlegesen azonos számú célfüggvény kiértékelését követően 

A Keane függvény maximalizálása során is megismételtem a szimulációt különféle 

beállításokkal. A 3.6. (a) ábrán a pár-verseny szelekció alkalmazásának eredményét mutatja, a 

(b) ábrához tartozó futtatások során a hegymászó keresést, (c)-nél az elitizmust, (d)-nél pedig 

a kényszerített mutációt iktattam ki. 

A Keane függvény optimalizálása során hasonló jelenséget tapasztaltam, mint korábban 

a Rastrigin tesztfüggvénynél. Ebben az esetben azonban nem volt annyira egyértelmű, hogy a 

hibás egyedek célfüggvény értékének nagyon rosszra állítása kisebb mértékben lassítja le a 

konvergenciát, mint ami pusztán az alacsonyabb számú célfüggvény kiértékelésből adódik. 

Az elitizmus nélküli esetben a korrigált generációszám függvényében vizsgálva a legjobb 

egyed célfüggvény értékét, az mindig elmaradt a hiba nélküli esetben kapott eredményektől. 

Az összes többi beállítás esetében azonban még a gyakorlatban soha elő nem forduló, 

szélsőségesen magas 10-20% hiba esetén is legalább annyira jó, vagy jobb eredményeket 

regisztrálhattam, mint a hiba nélküli szimulációk során. 
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 (a) pár-verseny szelekció hatása  (b) optimalizáció hegymászó keresés nélkül 

 (c) optimalizáció elitizmus nélkül  (d) optimalizáció kényszerített mutáció 

nélkül 
3.6. ábra Keane fv. optimalizálásának eredménye azonos számú célfüggvény kiértékelését követően, különféle 

beállításokkal 

Az eredményeket összefoglalva tehát a következőket állítom. Megvizsgáltam, hogy 

milyen hatást fejt ki a genetikus algoritmus viselkedésére, ha a hibás célfüggvény 

kiértékelések megismétlése helyett a célfüggvény értékének egy alkalmasan választott, 

nagyon rossz értéket tekintünk. Azt tapasztaltam, hogy még akár 20%-os hiba valószínűség 

mellett is globálisan konvergens marad az algoritmus, és a konvergencia sebessége csak 

kismértékben csökken. A lassulás mértéke hozzávetőlegesen azonos, vagy kisebb, mint ami a 

kevesebb célfüggvény kiértékelésből adódóan fakad. Ez tehát azt jelenti, hogy hibák esetén 

nem érdemes a célfüggvény ismételt kiértékelésébe kezdeni, mert a vizsgált módszer a 

gyakorlatban jól használható, és segíthet az optimalizációs feladatok elvégzésének 

felgyorsításában. 

Ezeket az eredményeket az A-1 tézisem foglalja össze, és részletesen a [40] 

publikációmban közöltem. 
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3.3 Mester-szolga módszerrel párhuzamosított genetikus 

algoritmusok hibakezelési stratégiái 

A 3.2.2 fejezet eredményeinek ismeretében érdemes olyan összetett hibakezelési 

stratégiákat kidolgozni, amelyek a mester-szolga módszerrel párhuzamosított GA sikertelen 

célfüggvény kiértékelései esetén nem csak a kiértékelések megismétlésére, de a 

függvényértékek „nagyon rossz” értékekkel történő helyettesítésére is képesek. 

A továbbiakban a különféle hibakezelési stratégiákat alkalmazó genetikus algoritmusok 

hatékonyságát gyakorlati megfontolásokból úgy hasonlítom össze, hogy egy adott futásidő 

után megvizsgálom a legjobb egyed célfüggvény értékét. A továbbiakban azzal a 

feltételezéssel élek, hogy  

• minden célfüggvény kiértékelés minden számítási egységen (processzoron) 

azonos, egységnyi hosszúságú időt igényel, és  

• a teljes optimalizáció időigényét (wall clock time) alapvetően a célfüggvény 

kiértékelésekre fordított idő határozza meg. Ehhez képest pl. a genetikus 

operátorok végrehajtásának időigénye elhanyagolható. (Ez a gyakorlatban 

előforduló, mérnöki optimalizációs problémák esetén szinte mindig teljesül.) 

Azt minden előzetes számolás nélkül is tudjuk, hogy az optimalizáció során fellépő 

hibák valamilyen mértékben rontani fogják az eredményeket. Ha nem lép fel semmilyen hiba 

(pe = 0), akkor egy populáció egyedeinek kiértékeléséhez pontosan 

⎥
⎥

⎤
⎢
⎢

⎡=
c

p

N
N

U 0  (3.7) 

számítási körre lesz szükség, azaz ennyi célfüggvény kiértékelésnyi időre lesz szüksége a 

szolgáknak ahhoz, hogy előállítsák az összes célfüggvény értéket. A képletben Np a populáció 

egyedeinek számát, Nc a rendelkezésre álló processzorok számát, ⎡ ⎤.  pedig a gyakran „ceil” 

néven említett függvényt jelöli, ami az adott számnál nagyobb egészek közül a legkisebbet 

adja. Ha a számítások során hibák lépnének fel, és a hibás egyedek ismételt kiértékelése 

mellett döntünk, akkor ugyanazt a végeredményt fogjuk kapni, mintha nem jelentkezett volna 

hiba, de a számítási körök száma, és ezzel együtt a futásidő megnő. Ezzel szemben, ha hibás 

kiértékelések esetén a célfüggvény értékét egy „nagyon rossz” értékkel helyettesítjük, a 

futásidő változatlan marad ugyan, de a legjobb egyed értéke romlani fog, hiszen hibás értéket 

vittünk be a populációba. 

Fenti megfontolások alapján háromféle hibakezelési stratégiára teszek javaslatot, illetve 

végzem el ezek elemezését. A stratégiák a következők: 
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• újraszámoló (re-compute strategy), 

• eldobó (neglecting strategy), 

• és hibrid stratégia (hybrid strategy). 

3.3.1 A vizsgált hibakezelési stratégiák 

 

Újraszámoló stratégia 

Az újraszámoló stratégia alkalmazása esetén a program megkísérli kiértékelni az Np 

egyedet U0 számítási körben. Ha valamelyik egyed célfüggvény értékének meghatározása 

közben hiba lépne fel, akkor a kiértékelést megismételteti valamelyik szolgával. 

Ebben az esetben meghatározott számú generáció után az eredmény megegyezik a 

hibamentes futtatás során kapottal, de a program futásideje megnő, mert a számítási körök 

átlagos száma (U) nagyobb lesz U0-nál. 

Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy azonos idő alatt kevesebb generáció 

hozható létre. Ez azért különösen érdekes, mert az optimalizációs feladatok elvégzésére 

sokszor meghatározott (kevés) idő áll rendelkezésre. 

 

Eldobó stratégia 

Megkíséreljük az Np egyed kiértékelését U0 számítási körben. Amennyiben a 

célfüggvény kiértékelése közben hiba lépne fel, vagy a szolga nem válaszol a meghatározott 

időkereten belül, a mester az egyed célfüggvény értékét valamilyen „nagyon rossz” értékűnek 

választja. (Minimalizálás esetén a végtelen megfelelő erre a célra.) 

Ha a mester így viselkedik, akkor az egyednek nem csak a célfüggvény értéke, de az 

abból származó rátermettségi értéke is nagyon rossz lesz, ami minimálisra csökkenti annak 

esélyét, hogy továbbadja genetikai információját. 

Néhány egyed kiértékelésének elmulasztása természetesen rontani fogja az adott számú 

generáció után elérhető eredményt, de a 3.2.2 fejezet alapján tudjuk, hogy ez a romlás 

viszonylag kis mértékű, ugyanakkor jelentős mennyiségű idő takarítható meg az ismételt 

kiértékelési kísérlet elhagyásával. 

 

Hibrid stratégia 

Ez a stratégia az előző kettő egyfajta keverékének tekinthető, ami megpróbálja azok 

kedvező tulajdonságait egyesíteni. Ha az utolsó számítási körben vannak tétlen 

processzoraink, akkor ezeket felhasználhatjuk arra, hogy a futásidő megnövekedése nélkül 
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újra megpróbálkozzunk a korábbi számítási körökben bekövetkezett hibák miatt eddig ki nem 

értékelt néhány egyed célfüggvény értékének meghatározásával. Ha nincs elegendő szolga az 

összes hibás kiértékelés megismétléséhez, vagy a hiba az utolsó számítási körben lép fel, 

akkor az eldobó stratégiának megfelelően, a célfüggvény valódi értékét egy „nagyon rossz” 

értékkel helyettesítjük, és a számítást nem ismételjük meg. 

Például ha egy számítógép klaszter hat szolga számítógépet tartalmaz (Nc = 6), a 

populáció pedig 40 elemű (Np = 40), akkor hét számítási körre lesz szükség az összes egyed 

kiértékeléséhez, és az utolsó számítási körben két tétlen szolga is marad. Amennyiben tehát az 

első hat körben legfeljebb két hiba történt, a kiértékelések egyszer megismételhetőek anélkül, 

hogy ez a futásidő megnövekedésével járna. 

Amennyiben a populáció mérete a szolgák egész számú többszöröse (Np mod Nc = 0), ez 

a stratégia tulajdonképpen az eldobóval megegyezően fog viselkedni. Ellenkező esetben 

kevesebb egyednél kényszerülünk rá, hogy a célfüggvény értékét „nagyon rossznak” 

válasszuk, miközben a futásidő sem növekszik meg. Ez a módszer tehát soha nem adhat 

rosszabb eredményt, mint az eldobó stratégia. 

3.3.2 Az újraszámoló stratégia hatékonysága 

Az újraszámoló stratégia minden hibás kiértékelést addig ismétel, amíg azt el nem 

sikerül végezni. Hatékonyságának romlását az idézi elő, hogy az újraszámolások esetleg több 

számítási kört igényelnek, mint a hiba nélküli esetben ( ⎡ ⎤cp NNUU /0 => ), azaz ugyanarra az 

eredményre tovább kell várnunk. A továbbiakban azt vizsgálom, hogy a futásidővel arányos 

U érték hogyan függ az Np, Nc és pe paraméterektől. 

Ennek során két, egymástól jelentősen eltérő esetet kell megvizsgálni. Az első esetben 

Nc ≥ Np, azaz hiba nélküli esetben egyetlen számítási kör elegendő a teljes populáció 

kiértékeléséhez (U0 = 1). Akár egyetlen hiba is elegendő a számítási körök számának, tehát a 

futásidő növekedéséhez. Ebben az esetben az eldobó és a hibrid stratégia azonos módon 

viselkedik. A második esetben Nc < Np, azaz generációnként mindenképpen több számítási 

körre lesz szükség. 

3.3.2.1 Első eset: Nc ≥ Np 

Annak valószínűsége, hogy Np egyed kiértékelése közben nem lép fel hiba, a (3.8) 

összefüggés segítségével határozható meg. 

( ) pN
epq −= 11  (3.8) 
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Ha akár csak egyetlen kiértékelés nem jár sikerrel, akkor legalább egy további számítási 

körre lesz szükség. Nem szabad ugyanis megfeledkeznünk arról a lehetőségről sem, hogy a 

megismételt kiértékelés során is keletkezhet újabb hiba. Az első számítási körben átlagosan 

Nppe hiba lép fel, tehát annak valószínűsége, hogy a második számítási körben nem lesznek 

hibák: 

( ) ep pN
epq −= 12  (3.9) 

Általánosságban a (3.10) összefüggés segítségével határozhatjuk meg annak 

valószínűségét, hogy legfeljebb i számítási körre lesz szükség. 

( )
1

1
−

−=
i

ep pN
ei pq  (3.10) 

Ha pi-vel jelöljük annak valószínűségét, hogy pontosan i számítási körre lesz szükség, 

akkor a következő összefüggést írhatjuk fel: 

∑ =
=

n

i
ni qp

1
 (3.11) 

Adott Np és pe esetén a qi értékek kiszámíthatóak, pi értékeit pedig a következő egyszerű 

rekurzióval kaphatjuk meg: p1 = q1, pi = qi-pi-1, i > 1-re. Ezeknek az eredményeknek a 

felhasználásával adódik, hogy a számítási körök számának várható értéke a (3.12) 

összefüggésnek megfelelően 

∑

∑
∞

=

∞

==

1

1
,

i
i

i
i

pN

p

ip
U

ep
 (3.12) 

Könnyen belátható, hogy qi értéke i növekedésével nagyon gyorsan konvergál a 0-hoz, 

ezért pe < 0,5 esetén a számításokat elegendő imax = 10-ig elvégezni. 

Fenti összefüggések alapján tehát az optimalizáció futásideje a vizsgált esetben U/U0-

szorosára növekszik az újraszámoló stratégia használata esetén, de az optimalizálás 

végeredménye nem változik meg. 

3.3.2.2 Második eset: Nc < Np 

Ekkor ⎡ ⎤cp NNU /1 0 =< , azaz hibák nélkül is több számítási körre van szükség. Nincs 

szükség további számítási körökre abban az esetben, ha 

• az utolsó előtti számítási körökben keletkező hibák száma nem haladja meg az 

Nc – NpmodNc értéket, és 

• nem lép fel hiba az utolsó számítási körben. 
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Ez az eset sokkal bonyolultabb az előzőnél, ezért csak arra vállalkozok, hogy alsó 

becslést adjak U értékére. A továbbiakban azzal a feltételezéssel fogok élni, hogy egyetlen 

további számítási kör elegendő lesz a hibás egyedek ismételt kiértékelésére. Hamarosan 

látható lesz, hogy pe életszerű értékei esetén ezzel együtt is jó eredményeket lehet kapni, mert 

a hiba nagyon ritkán következik be épp az utolsó számítási körben, illetve nem valószínű, 

hogy annyi hiba keletkezne a számítási körökben, amik miatt egy újabb számítási kör nem 

lesz elegendő. 

Attól függően, hogy az utolsó számítási körben vannak-e tétlen processzorok, két 

további alesetet kell megvizsgálni. 

„A” aleset: nincsenek tétlen processzorok az utolsó számítási körben 

(NpmodNc = 0) 

Ebben az alesetben az utolsó számítási körben is dolgozik az összes processzor, tehát ha 

nem lép fel hiba, akkor pontosan U0 számítási körre lesz szükség minden egyes generáció 

kiértékeléséhez. Annak valószínűségét, hogy nem is lesz szükség további számítási körökre a 

hibás egyedek ismételt kiértékeléséhez, a következőképpen határozhatjuk meg: ( ) pN
epp −= 10 . 

Annak valószínűsége pedig, hogy legalább egy további számítási körre szükség lesz a hibás 

esetek újraszámolásához, a 01 1 pp −= összefüggéssel számítható ki. Ezek után már megadható 

az U értékére vonatkozó alsó becslés, aminél eltekintettem annak lehetőségétől, hogy az 

ismételt kiértékelések miatt indított újabb számítási körben is léphet fel hiba. 

( ) ( ) p

ecp

N
epNN pUpU

pp
UpUpU −−+=−+=

+
++

> 1111
000

10

0100

~,,  (3.13) 

„B” aleset: tétlen processzorok találhatóak az utolsó számítási körben 

(NpmodNc ≠ 0) 

Ebben az alesetben Nw = Np – (U0-1)Nc processzor dolgozik az utolsó számítási körben, 

a többi tétlen. Annak valószínűsége, hogy mind az Nw kiértékelés hiba nélkül megtörténik, 

( ) wN
epp −= 11 , tehát p2 = 1-p1 valószínűséggel legalább egy további számítási körre lesz 

szükség. Ezeknek az összefüggéseknek a felhasználásával alsó korlátot adhatunk U értékére a 

(3.14) segítségével. 

( ) ( ) w

ecp

N
epNN pUpU

pp
UpUpU −−+=−+=

+
++

> 1111
010

21

0201

~,,  (3.14) 

Ha például egy számítógépes klaszter 9 számítógépből áll (Nc = 9), és a populáció 

mérete 40 (Np = 40), továbbá a hiba valószínűsége 0,1% (pe = 0,001) akkor 
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004,5999,015 4

~,, =−+>
ecp pNNU . Ez tehát azt jelenti, hogy a generáció összes egyedének 

kiértékelése átlagosan 5,004-szer annyi időbe fog telni, mint egyetlen egyedé. 

U értékeit ennél pontosabban is meghatározhatjuk Monte Carlo szimuláció segítségével. 

Ezért készítettem egy célprogramot, ami szimulálta az újraszámoló stratégia és az 1500 

generáció után leállított GA működését. A különféle beállításokkal egyenként 1000 

alkalommal hajtottam végre a szimulációt, és az eredmények átlagát fogadtam el U értékének. 

A 3.6 táblázat 40 elemű populáció (Np = 40) esetén mutatja U értékeit különféle számú 

processzor (Nc) és hiba valószínűség (pe) esetén. 

3.6 táblázat Monte Carlo szimulációval meghatározott U értékek Np = 40 esetére 

pe
Nc 

0,001 0,01 0,05 

40 1,040 1,335 1,972 
35 2,005 2,053 2,309 
20 2,040 2,335 2,972 
18 3,004 3,043 3,271 
10 4,040 4,335 4,972 
9 5,004 5,043 5,276 

 

Megjegyzem, hogy a fenti példa esetén az U értékére vonatkozó becslés négy tizedes 

jegy pontossággal megegyezik a szimuláció során kapott értékkel, és még pe = 0,05 esetén is 

csak 1-2% eltérés adódott a (3.13), (3.14) képletek alapján számolt és a szimuláció 

segítségével nyert adatok között. 

Figyeljük meg, hogy U értékei már alacsony pe hiba valószínűség mellett is jelentősen 

magasabbak lesznek U0-nál. Például az Nc = Np = 40, pe = 0,1% esetben a számítási körök 

száma átlagosan 4%-kal nő, és 1% hiba mellett már 30% feletti az eltérés. Ez azt jelenti, hogy 

még az egészen kis valószínűséggel bekövetkező hibák is jelentősen rontják a hatékonyságot 

az újraszámoló stratégia használata esetén. 

3.3.3 Az eldobó és hibrid módszerek hatékonysága 

Ezek a módszerek nem igényelnek új számítási köröket a hibás kiértékelések 

megismétléséhez. Hatékonyságuk romlása annak a mesterséges, „nagyon rossz” célfüggvény 

értéknek az alkalmazásából ered, amit hibák esetén rendelnek az egyedekhez. Ez az érték 

megzavarja az algoritmus működését, de ennek a stratégiának a pontos hatását csak 

numerikus kísérletekkel lehet tanulmányozni. 
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3.3.4 Teszt számítások 

A hibakezelési stratégiák hatékonyságának vizsgálatára a 3.1 fejezetben ismertetett 

programot használtam. A beállítások és az alkalmazott tesztfüggvények is azonosak voltak. 

Az optimalizációt 1500 generáció (G = 1500) létrehozását követően állítottam le. Ezúttal is 25 

alkalommal ismételtem meg minden optimalizációt, különböző értékekről indítva az ál-

véletlenszám generátort. Az ábrák a futtatások során kapott értékek átlagainak 

felhasználásával készültek.  

A diagramok a legjobb egyed (B) célfüggvény értékét ábrázolják a futásidő (Twall) 

függvényében. Twall-t az egyetlen egyed kiértékeléséhez szükséges időegységben mérjük, azaz 

Twall értéke a számítási körök számával azonos. A Rastrigin függvény esetén B értékeit 

logaritmikus skálán ábrázoltam, hogy javítsak az adatok leolvashatóságán. 

A mérnöki gyakorlat szempontjából legérdekesebb kérdés az, hogy melyik stratégia 

alkalmazása után lehet a legjobb eredményt elérni rögzített Twall esetén? A 3.3.2 fejezetből 

tudjuk, hogy ha Nc ≥ Np, akkor az eldobó és a hibrid stratégia egymással ekvivalens, 3.2.2 

alapján pedig azt várjuk, hogy ezek jobban teljesítenek majd, mint az újraszámoló módszer. 

Ugyanez a helyzet akkor is, ha Nc < Np, de NpmodNc = 0. Az azonban egyáltalán nem 

egyértelmű, hogy mi fog történni abban az esetben, amikor az utolsó számítási körben tétlen 

processzorok maradnak, melyeken a futásidő növekedése nélkül lehet megismételni a korábbi 

számítási körök néhány sikertelen kiértékelését. 

A grafikonokon az újraszámoló stratégia görbéi úgy keletkeztek, hogy a 25 futtatás 

átlagát ábrázoló görbét az x tengely mentén U/U0-szorosára nyújtottam meg. Sajnos a másik 

két esetben nem lehetett ilyen egyszerű módszert alkalmazni. Az optimalizáló programba 

korábban már beépített meteorozással csak az eldobó stratégia hatékonyságát lehetett 

ellenőrizni, ezért tovább kellett fejleszteni, hogy a hibrid stratégia is szimulálható legyen. A 

különféle pe hiba valószínűségek esetén mindig újra kellett futtatni a programot, mert nem 

volt előre látható, hogy a hibák miként rontják majd a hatékonyságot. A Rastrigin függvény 

minimalizálása során kapott legérdekesebb eredményeket a 3.7.-3.12. ábrák mutatják. 
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3.7. ábra Rastrigin fv. minimalizálása, G = 1500, pe = 0,01, Np = 40, Nc = 18 

 
3.8. ábra Rastrigin fv. minimalizálása, G = 1500, pe = 0,05, Np = 40, Nc = 18 
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3.9. ábra Rastrigin fv. minimalizálása, G = 1500, pe = 0,001, Np = 40, Nc = 35 

 
3.10. ábra Rastrigin fv. minimalizálása, G = 1500, pe = 0,05, Np = 40, Nc = 20 
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3.11. ábra Rastrigin fv. minimalizálása, G = 1500, pe = 0,05, Np = 40, Nc = 39 

 
3.12. ábra Rastrigin fv. minimalizálása, G = 1500, pe = 0,25, Np = 40, Nc = 35 

Az eredmények önmagukért beszélnek. Eltekintve a statisztikai hibáktól, a hibrid 

stratégia soha nem teljesített rosszabbul az eldobónál. A 3.1.2-ben foglaltakkal összhangban 

az eldobó stratégia általában jobb az újraszámolónál. A szimulációk elvégzése előtt 

elképzelhetőnek tűnt, hogy az NcmodNp ≠ 0 esetben az újraszámoló stratégia jobban teljesít 
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majd az eldobónál, mivel az utolsó számítási körben maradnak tétlen processzorok. Az 

eredmények azonban azt mutatják, hogy az eldobó is van annyira jó, mint az újraszámoló, de 

a hibrid stratégia egyértelműen jobb mindkettőnél. 

A Rastrigin után ismét a Keane függvény segítségével végeztem további vizsgálatokat. 

Az érdekesebb eredményeket a 3.13.-3.16. ábrák mutatják. Az eltérő tesztfüggvény ellenére a 

különféle stratégiák hasonlóan viselkedtek, mint korábban, de az általuk okozott különbségek 

többnyire nem olyan látványosak. 

 
3.13. ábra Keane fv. maximalizálása, G = 1500, pe = 0,01, Np = 40, Nc = 18 
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3.14. ábra Keane fv. maximalizálása, G = 1500, pe = 0,05, Np = 40, Nc = 18 

 
3.15. ábra Keane fv. maximalizálása, G = 1500, pe = 0,001, Np = 40, Nc = 35 
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3.16. ábra Keane fv. maximalizálása, G = 1500, pe = 0,05, Np = 40, Nc = 20 

A három stratégia viselkedésének vizsgálatát követően az alábbi következtetéseket 

sikerült levonnom. Az eldobó és hibrid stratégiák gyakorlatilag soha nem adnak rosszabb 

eredményeket, mint az újraszámoló. A legjellemzőbb esetekben a hibrid stratégia lényegesen 

jobb eredményeket produkált az eldobónál. Ez meg is felel az előzetes várakozásoknak, 

hiszen a hibrid stratégia az eldobó egy továbbfejlesztett, kisebb adatvesztést eredményező 

változatának tekinthető. A tesztek rámutattak, hogy amennyiben Np az Nc értékének egész 

számú többszöröse, akkor az újraszámoló módszer jelentős hátrányba kerül a másik kettővel 

szemben, amelyek ilyenkor ekvivalensek. Ha azonban Np nem többszöröse Nc-nek, akkor az 

újraszámoló és az eldobó stratégia eredményei közti eltérés nagyon kicsi, de a hibrid stratégia 

jobban szerepel az eldobónál. 

Az újraszámoló stratégia nagyon rossz hatékonyságú, ezért alkalmazását nem javasoljuk 

azokban az esetekben, amikor az optimalizációra szánt idő korlátozott. Az eldobó stratégiát 

könnyű megvalósítani, és nem találtam olyan esetet, amikor rosszabbul teljesített volna az 

újraszámolónál, bár elméletileg nem zárható ki, hogy Np és Nc speciálisan megválasztott 

értékei esetén ez bekövetkezzen. 

A győztes azonban a hibrid stratégia, amely kissé összetettebb ugyan a másik kettőnél, 

azonban egyértelműen ez teszi lehetővé a legjobb eredmények elérését. 

Végső következtetésem tehát az, hogy a genetikus algoritmus számítógépes klaszteren 

mester-szolga módszerrel történő megvalósítása esetén a hibrid módszert ajánlott alkalmazni, 
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azaz az utolsó számítási körben egyébként tétlen processzorokon érdemes a korábbi számítási 

körök sikertelen célfüggvény kiértékeléseit megismételni, de újabb számítási kört már nem 

érdemes ezért indítani. Ezek az eredmények a [36] és [39] publikációkban jelentek meg. 

3.4 Gépjármű ütközések szimulálására alkalmas dinamikai modell 

paraméter identifikációja genetikus algoritmus segítségével 

A gépjármű ütközések elemzése napjainkban a járműtervezés több területén is 

kulcsfontosságú szerepet játszik. A legfontosabbak között említhetjük pl. a balesetek 

körülményeinek rekonstrukcióját, a balesetelemzést, az aktív és passzív biztonsági rendszerek 

kifejlesztését és általánosságban a biztonságos járművek tervezését [81][75][18]. 

Az erősen nemlineáris alakváltozási folyamatok részletes modelljei többnyire a véges 

elemes módszeren alapulnak [4][86][50]. Ezzel a megközelítéssel a teljes folyamat pontosan 

leírható, azonban a jármű geometriai- és anyagtulajdonságainak részletes ismeretét igényli és 

a szimuláció elvégzéséhez óriási számítási teljesítményre van szükség. Gyakran előfordul 

azonban, hogy az adatok és a kapacitás nem állnak rendelkezésre és nem is akarunk egy 

minden alkatrészre kiterjedő leírást adni, csak a fő viselkedést szeretnénk modellezni. 

[10][60][61]. 

Még az ilyen egyszerűsített, az alakváltozást előidéző erők dinamikai modellezésére 

szolgáló kvázi-heurisztikus modelleknek is eleget kell tenniük számos követelménynek. 

1. A modellnek csak korlátozott számú (max. 10-15) változót szabad használnia, 

hogy napjaink számítógépei az egyenletrendszereket a másodperc törtrésze alatt 

is képesek legyenek kiszámolni, továbbá azért, hogy a modell ne csak a 

számítógépek, de a szakemberek számára is követhető, könnyen érthető 

maradjon. 

2. A modell paramétereinek száma ne lépje túl a 10-15-öt. 

3. A modell paramétereinek és az egyenleteknek fizikai jelentéssel kell bírniuk. A 

mérési adatok teljesen elméleti, többváltozós függvény approximációja bizonyos 

esetekben hasznos ugyan, de sokkal szerencsésebb, ha az egyenletek és 

paraméterek nagy része valamilyen egyszerű kapcsolatban áll a valós világgal 

(pl. effektív rugóállandó). 

4. A modellnek jellegét tekintve hasonlóan kell viselkednie, mint a valódi 

rendszernek. 
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5. A modell paramétereit meg kell tudni határozni egy törésteszt adatainak 

felhasználásával, és a modellnek az identifikált paraméterekkel mérsékelt (5-

10%) relatív hiba mellett kell visszaadnia a törésteszt eredményeit. 

A szakirodalomban számos egyszerű, véges dimenziós modellt találhatunk, amelyek 

teljesítik az 1-3 elvárásokat (pl. [83][88][71][72][69]), de valamilyen fontos jelenséget 

figyelmen kívül hagynak, pl. nem veszik figyelembe, hogy a részben rugalmas alakváltozás 

miatt a frontális ütközés végén a jármű hossza az erős csökkenés után kis mértékben 

növekedni kezd, vagy nem kezelik a fellépő erőkben megjelenő oszcillációkat. Egyetemünk 

néhány kutatója is javasolt egy komolyabb elméleti háttéren alapuló megközelítést [33], 

amely jól reprodukálja a mérési adatokat és csak kevés paramétert használ, azonban az LPV 

(linear parameter varying) modell változóinak nincs fizikai jelentésük, maga a modell sem 

fizikai alapokon nyugszik, ezért a 3. követelménynek nem tesz eleget. 

Dr. Harmati István kollégám és Dr. Horváth András témavezetőm ezért egy olyan 

modellt dolgoztak ki [41], amely valamennyi előzőleg felsorolt követelménynek eleget tesz. 

A javasolt csúszó alappont modell hat változós ODE (közönséges differenciálegyenlet) 

rendszer, melynek valódi fizikai háttere is van, és a paraméterek száma mindössze 7. A 

továbbiakban megmutatom, hogy ennek a modellnek a viselkedése nagyon hasonlít a 

töréstesztekben részt vett járművekéhez. A paraméterek identifikációját én végeztem három 

mérési adatsort felhasználva, genetikus algoritmus segítségével, alkalmazva a 3.3 fejezet 

eredményeit is. Mérési eredményeim azt mutatják, hogy a csúszó alappont módszere a 

megfelelő paraméter értékekkel 6-7% relatív hiba mellett képes reprodukálni a töréstesztek 

során mért erőket és alakváltozásokat. 

3.4.1 A törésteszt elvégzésének körülményei, mérési adatsorok 

A kollégák által javasolt modell paraméter identifikációjának elvégzéséhez használt 

mérési adatsorok egy ún. LCB (load cell barrier) típusú törésteszt során keletkeztek. Ennek 

során a kísérleti járművet egy különleges kialakítású akadálynak vezetik, melyet a 

nekicsapódó jármű által kifejtett, deformációt okozó erő mérésére alkalmas érzékelőkkel 

szereltek fel. Az ütközés során a jármű hátsó részén elhelyezett érzékelők mérik annak 

gyorsulását. A gyorsulásmérők által szolgáltatott adatokat általában kettős integrálással 

deformálódássá, elmozdulássá alakítják, majd a mért erő és deformáció adatsorokat egy jól 

meghatározott szűrőn (CFC60) is keresztülvezetik. 

Az LCB adatok az NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration, 

http://www.nhtsa.dot.gov) honlapjáról származnak. Kutatási munkánk során három hasonló, 
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de eltérő sebességgel ütköztetett jármű LCB tesztjeinek adatait használtuk fel. A töréstesztek 

lényegesebb paramétereit a 3.7 táblázat tartalmazza. Annak érdekében, hogy később 

kényelmesebben lehessen hivatkozni az egyes töréstesztek eredményeire, a táblázatban 

minden kísérlethez egy sorszámot rendeltünk. 

3.7 táblázat A töréstesztek során gyűjtött adatok fontosabb paraméterei 

Törésteszt sorszáma Referencia szám Ütköztetési sebesség [m/s] Teljes tömeg [kg]
#1 5104 11,06 1673 
#2 5215 13,42 1860 
#3 5139 15,64 1834 

 

A 3.17. ábra a három törésteszt F(t) és s(t), a 3.18. ábra pedig az F(s) görbéit ábrázolja. 

Mivel mindhárom esetben nagyon hasonló autókat használtak, ezért feltételezzük, hogy az 

eltérések elsősorban a különböző ütköztetési sebességeknek köszönhetőek. A hasonlóságok 

közé tartozik, hogy a 3.17. ábrán F(t) értéke nulláról indul, majd jókora csúcsok és 

oszcillációk után nullára csökken, az s(t) alakváltozásnak azonban csak egyetlen csúcsa van, 

amelyet lassú csökkenés követ. s(t) csökkenésének fizikai háttere az, hogy amikor az 

alakváltozást okozó erők megállítják a járművet, a strukturális elemek egy része csak 

kismértékű alakváltozást szenved el, és rugalmasan képesek visszanyerni eredeti alakjukat. A 

3.18. ábra kis s értékek esetén majdnem lineáris változást mutat F-ben, közepes s értékeknél 

azonban F-nek már jelentős csúcsai vannak. Miután a deformáció elérte a maximális sm 

értéket, a görbe visszafordul (rugalmas alakvisszanyerés) és valamilyen nem nulla s értéknél 

fejeződik be (maradandó alakváltozás), amely sm-nek több mint a fele. 

3.17. ábra Mérési adatok, amelyek az idő függvényében mutatják az erő és az alakváltozás mértékét 
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3.18. ábra A fellépő erők hatására bekövetkező alakváltozást szemléltető görbék 

3.4.2 Csúszó alappont modell 

A korábbi megfigyelések alapján a matematikai modellnek a következő 

tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

• Kis alakváltozás esetén a modellnek úgy kell viselkednie, mint egy rugónak. 

• Nagy deformációk esetén a modellnek úgy kell viselkednie, hogy az erő az idő 

függvényében oszcilláljon. 

• Az ütközési folyamat végén az alakváltozás-idő függvény értékének enyhén 

csökkennie kell (rugalmas alakvisszanyerés). 

• A folyamat végére jelentős alakváltozásnak kell keletkeznie, és megmaradnia 

(maradandó alakváltozás). 

Egy egyszerű rendszer, amely mind a négy fenti feltételnek eleget tesz, és F(s) lokális 

maximuma a kezdősebességtől függ, két durva, vízszintes felületen elhelyezett merev testből 

áll, melyeket egy rugó köt össze (ld. 3.19. ábra). 

 
3.19. ábra Csúszó alappontot használó modell. 

Az 1. számú test felel meg az autó karosszéria merev részének (a továbbiakban: test), 

azaz szándékunk szerint az x1(t)-nek hasonlóan kellene viselkednie, mint az s(t) 

alakváltozásnak, továbbá az erre a testre ható teljes erő az F(t) alakváltozást okozó erőnek 

felel meg. A 2. számú test szolgál az 1. számú test „alappontjaként” (a továbbiakban: 
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alappont). Amennyiben ez utóbbit a súrlódás a helyén tartja (kis v0 kezdősebesség esetén), az 

1. test csillapított rezgőmozgást fog végezni, azonban ha a rugót kellően összenyomják (tehát 

magas v0 esetén) az alappont odébb csúszik, és az 1. test egyensúlyi pontja eltolódik. 

Ezek alapján már felírható egy olyan modell, amely az m1, m2 (a test és az alappont 

tömege), k (rugóállandó), c1 és c2 (a testre és az alappontra ható súrlódási erők) 

paraméterekkel rendelkezik. Tapasztalataink szerint már egy ilyen egyszerű modell is 

jellegében hasonlóan viselkedik, mint a valódi gépjármű, ha a paraméterek értékeit helyesen 

választjuk meg. Sajnos akad azonban néhány fontos különbség a mérések eredményei, és a 

modell viselkedése között. 

• A modell szerint F(0) > 0-ra adódik, míg a kísérletek során F(0) = 0. 

• F(t) oszcillációja a modellnél túlságosan nagy. 

Ráadásul ez a két hiba egymással fordított korrelációban van, azaz ha pl. kisebb értéket 

választunk c1-nek, akkor F(0) lecsökken, de az oszcillációk nőnek. A modell tehát 

pontosításra, továbbfejlesztésre szorul. 

Az első módosítás alapja az a tény, hogy a jármű az ütközés során maradandó 

strukturális károsodást szenved. Kézenfekvőnek tűnik tehát feltételezni, hogy az autó az 

alakváltozás hatására egyre merevebbé válik. Azt is feltesszük továbbá, hogy k és c1 értéke a 

disszipált energiával arányosan növekszik. 

A második módosítás azon a közismert jelenségen alapul, hogy az ütközés legelején az 

autó hátulja egy rövid ideig még az eredeti sebességgel mozdul előre. Kezdetben tehát az autó 

elején ébredő erő létrehozásában nem vesz részt a jármű teljes tömege. Ezért )()( 1 tvmtF eff
&= , 

ahol 

)/,1min(1 tmmeff τ⋅=  (3.15) 

az „effektív tömeg” és τ az az idő, ami után már az autó teljes tömege befolyásolja az 

ütközés helyén ébredő erőt. 

A harmadik módosítás abban áll, hogy a testre és az alappontra ható csillapító erők 

eltérhetnek az ideális száraz súrlódástól. Olyan változatokat dolgoztunk ki, amelyben a 

csillapító erők a sebesség első és második hatványával arányosak is lehetnek. 

A kiegészített matematikai modell tehát a következő. 

),()( 11 tvtx =&  0)0(1 =x  (3.16) 

),),(,(1)( 11
1

1 vtcFF
m

tv sj=&  0)0(1 =v  (3.17) 

),()( 22 tvtx =&  0)0(2 =x  (3.18) 
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),,,(1)( 22
2

2 vcFF
m

tv sl −=&  0)0(2 =v  (3.19) 

,)( PDtk k ⋅=&  kk =)0(  (3.20) 

,)(1 PDtc c ⋅=&  0)0(1 =c  (3.21) 

ahol 

))()(()( 12 txtxtkFs −⋅=  (3.22) 

a rugóerő és 
'
111 vmvP ⋅=  (3.23) 

a disszipált teljesítmény. 

A j és l indexek a teljes erőt (rugó és csillapítás) megadó (3.17) és (3.19) egyenletekben 

a csillapítási modellt jelölik, azaz a sebesség kitevőjét jelzik a csillapító erő 

meghatározásánál: 

⎩
⎨
⎧

⋅−
<<

=
nmáskülönbe ,)sign(

 és  ha ,0
),,(0 vcF

vvcF
vcFF

s

fs
s  (3.24) 

és 

}2,1{ ),sign(),,( ∈⋅⋅−= ivvcFvcFF i
ssi  (3.25) 

Megjegyzem, hogy a (3.25) egyenletben nincs szükség a v ≈ 0 eset külön kezelésére, és 

az F(0) = 0 teljesüléséhez c1(0) = 0 szükséges. 

Az egyenletekben v0 az ütközés sebessége, vf pedig az a kis sebesség, ami a statikus és 

kinetikus súrlódás közti határt reprezentálja. A vf = 10-6 m/s értéket megfelelőnek találtuk a 

szimulációink során. Feltételeztük, hogy a rugó nincs összenyomva a t = 0 pillanatban, azaz a 

rugóerő nulla, ha x1 - x2 = 0. 

A c1 és c2 paraméterek a súrlódási erők nagyságát adják meg. Vízszintes irányú 

mozgásnál c2 = μimig, ahol μi a súrlódási együttható, g pedig a gravitációs erő, de a mi 

modellünk esetében c1 és c2 pontos jelentése irreleváns. 

A kiegészített matematikai modellben tehát összesen hét paraméter szerepel: m1, m2, k0, 

Dk, Dc, c2 és τ. Mivel a testre és az alappontra ható csillapító erők kiszámításának három 

módja is van, a (3.16)-(3.25) egyenletrendszer összesen 9 különböző modellnek felel meg. 

Ezekre a továbbiakban a j és l értékekkel „modell(j, l)” formában hivatkozok, pl. ha j = 0 és 

l = 0, akkor a test és az alappont esetében is száraz súrlódással számoltunk, j = 1, l = 2 

esetében pedig lineáris csillapítóerő hat a testre és négyzetes az alappontra. 
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3.4.3 Paraméter identifikáció 

A kiegészített matematikai modellt elkészülte után meg kellett keresnem azokat a 

paraméter értékeket, amelyekkel a modell a mért adatokhoz leginkább hasonló eredményeket 

szolgáltat. Ez egy paraméter identifikációs feladat, amit a 3.1 fejezetben bemutatott, saját 

készítésű programmal oldottam meg, egy 16+1 számítógépből álló számítógépes klaszteren. 

Egy adott járművel végzett frontális törésteszt egyetlen paramétere a v0 kezdősebesség. 

Legyen N a mérési pontok száma és ti (i = 1, 2, …, N) a mérések időpontjai, melyekben az 

si = s(ti) és Fi = F(ti) mérési adatokat rögzítették. Ha referenciaként az sm = maxi(si) és 

Fm = maxi(Fi) értékeket használjuk, a célfüggvény megadható a modellnek a mért adatokhoz 

viszonyított átlagos relatív hibájaként. 
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ieffi
N

i m

ii
ck F

tvmF
Ns

txs
N

cDDkmmvW
1

1

1

1
20210

)(1)(1),,,,,,;(
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τ  (3.26) 

ahol x1 és 1v&  a matematikai modell megoldásai v0 kezdősebesség és m1, …, τ 

paraméterek esetén. 

Ez a W függvény erősen nemlineáris, és értékének kiszámítása egy közönséges 

differenciálrendszer megoldását igényli. Megnehezíti a kiértékelést, hogy W-nek rengeteg 

lokális szélsőértéke van, és számos olyan paraméter kombináció képzelhető el, ahol W nem 

definiált az ODE rendszerben lévő szingularitások miatt. Az érvényességi tartományokat 

ugyan elméletileg meg lehetett volna határozni analitikus módon, de ez óriási emberi energia 

befektetést és ugyancsak rengeteg időt igényelt volna. Ennél célravezetőbbnek tűnt a 

genetikus algoritmus és a 3.3.1.2 fejezetben ismertetett eldobó stratégia alkalmazása. 

A feladat sajátossága az optimalizáló program kisebb átalakítását igényelte. A cél az 

volt, hogy abban az esetben, amikor az ODE megoldó nem képes megoldani a feladatot vagy 

elfogadhatatlanul lassan (>3 mp.) tudná csak megoldani, akkor ne várjunk tovább, hanem 

helyettesítsük a célfüggvény értékét egy „nagyon rossz” értékkel (10100). A programot úgy 

alakítottam át, hogy a szolga processzorok, miután megkapták a célfüggvény paramétereit, 

azonnal új (gyermek) programszálat indítottak a célfüggvény kiértékelésére, az eredeti (szülő) 

szál pedig várakozott a gyermek szál befejeződésére. A gyermek szál első feladata egy időzítő 

beállítása volt, ami az időkorlát lejártakor SIGKILL jelzéssel leállítja a gyermek szálat. A 

gyermek csak ezt követően indította el az ODE megoldót. A szülő folyamat nem csak a 

gyermek leállásáról, de a leállás körülményeiről is értesült. Ha jelzés állította le a gyermek 

folyamatot, akkor a „nagyon rossz” értéket küldte vissza a mester processzornak, különben a 

feladat valódi megoldását. 
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ODE megoldóként a GNU Scientific Library (GSL) [27] részét képező Runge-Kutta-

Fehlberg (4,5) módszert alkalmaztam, eps_abs = 10-7, eps_rel = 10-5, a_y = 1, a_dydt = 0 

beállításokkal. A kezdeti lépésköz értékét 10-12-re állítottam. 

A genetikus algoritmus fontosabb beállításai a szükséges hangolások után a következők 

voltak. A populáció 60 egyedből állt, melyek mindegyike 7 valós számmal kódolt gént 

tartalmazott. Egyenletes keresztezést alkalmaztam 80%-os valószínűséggel, majd Gauss 

mutáció következett génenként 20%-os valószínűséggel. Minden generációba bekerült egy 

darab elit egyed is az előző generációból. Ezen kívül az optimalizáló program reciprok 

rangsorolást, kényszerített mutációt és hegymászó algoritmust is használt a célfüggvény 

lokális optimumainak pontosabb meghatározásához. Az algoritmus mindenképpen leállt 

26000 generáció vagy 2500000 célfüggvény kiértékelést követően. 

A Gauss-mutáció nagyon hasonlít a MATLAB szoftver hasonló operátorához. 

Működésének lényege a következő. Minden gént azonos valószínűséggel vet alá a 

mutációnak. A gének új értékének előállításához Gauss-eloszlású véletlenszám-generátort 

használ, várható értékként a gén jelenlegi értékét beállítva, a szórás azonban generációról 

generációra egyenletesen csökken. 

A genetikus algoritmus sztochasztikus természetéből adódóan a futtatások eredményei 

még akkor sem egyeznek meg teljesen, ha egyébként ugyanazokkal a beállításokkal indítjuk 

el a programot. Ezért mind a három törésteszthez kapcsolódóan mind a kilenc csillapítási 

modellel 7-7 optimalizálást végeztem, és a legjobb célfüggvény értéket adó futtatást fogadtam 

el végső megoldásként. 

3.4.4 A paraméter identifikáció eredménye 

A 3.8 táblázat az egyes töréstesztekhez tartozó legjobb célfüggvény értékeket mutatja a 

9 eltérő csillapítási modell használata esetén. Látható, hogy a modell(0, 1) segítségével 

lehetett a legjobb eredményt elérni, azaz a legjobb választás az, ha az alappont szárazon 

(l = 0) súrlódik, a testet pedig lineárisan (j = 1) csillapítjuk. A modell(0, 2) is hasonló, jól 

használható eredményeket ad, de az összes többi lényegesen rosszabb. Sajnos a teszt 

adatbázisban nem álltak rendelkezésre pontos adatok, így csak valószínűsíthetjük, hogy a #1 

eset azonos márka kis módosított alváltozatát jelenti, mint a másik két eset. 
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3.8 táblázat A különböző töréstesztek eltérő csillapítási modelljeihez tartozó legjobb célfüggvény értékek 

l j W#1 W#2 W#3 
0 0 0,120 0,087 0,077
0 1 0,064 0,069 0,071
0 2 0,078 0,070 0,071
1 0 0,079 0,136 0,131
1 1 0,083 0,141 0,131
1 2 0,075 0,134 0,127
2 0 0,093 0,143 0,133
2 1 0,098 0,143 0,133
2 2 0,074 0,134 0,126

 

A legjobban illeszkedő modell(0, 1) identifikált paramétereit ismerteti a 3.9 táblázat. 

Néhány paraméternek egyszerű fizikai jelentése van. 

• m1-nek meg kell közelítenie a jármű valódi tömegét (ld. 3.7 táblázat). A valódi 

és az illesztett tömegek közötti relatív eltérés 5-15%. Ha figyelembe vesszük, 

hogy egy jármű összetörésének folyamata mennyire összetett, és milyen 

egyszerű módon modelleztük azt, akkor ez elfogadható eltérés. 

• k0 106 N/m nagyságrendbe esik, ami életszerű globális merevséget jelent egy 

közel 2 t tömegű jármű esetén. 

• τ értéke 20 és 30 ms közé esik, ami azt jelenti, hogy ennyi idővel a falnak 

ütközést követően „érzékeli” az autó hátulja az ütközést, ami elfogadható érték. 

Az ideális matematikai modell esetében mindegyik törésteszthez azonos identifikált 

paraméterek tartoznának. A 3.9 táblázatban megfigyelhetjük, hogy a #2 és #3 töréstesztekhez 

tartozó paraméterek értékei közel azonosak, miközben az #1 törésteszté ezektől jelentősen 

eltér. Ezt a matematikai modellünkben rejlő egyszerűsítések épp úgy okozhatják, mint az 

eltérő járművek vagy a különféle körülmények között lebonyolított töréstesztek. A 3.7 

táblázat adatai szerint az #1 töréstesztben részt vevő autó tömege lényegesen eltér a másik két 

járműétől, ami jól jelzi az esetek közti eltéréseket. 

3.9 táblázat A legjobban illeszkedő modell (modell(0, 1)) identifikált paraméterei 

Törésteszt m1 m2 k0 Dk Dc c2 τ 
#1 1916 24,9 1,29·106 3,38 0,488 145000 0,023 
#2 2029 66,8 3,54·106 0,44 0,120 302000 0,027 
#3 1924 56,6 4,20·106 0,00 0,053 395000 0,024 

 

A 3.20. és 3.21. ábrák mutatják az alakváltozás és a fellépő erők változását az #1 

törésteszt és az annak megfelelő szimuláció során, az identifikált paraméterek és model(0, 1) 
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használata esetén. A 3.22. ábra a másik két törésteszthez tartozó F(s) görbéket mutatja. Az 

ábrák egyértelműen rámutatnak a csúszó alappont modell használhatóságára, amely minden 

minőségi jellegű elvárást teljesített, és elég jó korrelációt ért el. 

A csúszó alappont modell működésének megértését segítik a 3.23. és 3.24. ábrák. 

Amikor a test elkezdi összenyomni a rugót, lassulni kezd, de egy bizonyos ponton az alappont 

odébb csúszik, és a folyamat kezdődik elölről. Az alappont egyre kisebb elmozdulása 

eredményezi az F(t) értékeiben kialakuló oszcillációkat. 

3.20. ábra Az F(t) és s(t) függvények mért és modellezett értékei az #1 törésteszt esetén, model(0, 1) csillapítás 

mellett 

 
3.21. ábra Az erő-deformáció mért és modellezett értékeit mutató görbék az #1 törésteszt esetén, model(0, 1) 

csillapítás mellett 
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3.22. ábra Az erő-deformáció mért és modellezett értékeit mutató görbék a #2 és #3 törésteszt esetén, 

model(0, 1) 

3.23. ábra A test és az alappont helye és sebessége az #1 törésteszt esetén 

3.24. ábra A k és c1 paraméterek értékeinek változása az idő függvényében a legjobb modell használatával az #1 

törésteszt esetén 
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3.25. ábra A #2 törésteszthez tartozó mért és modellezett adatok model(2, 0) csillapítás esetén  

A csúszó alappont modell az egyszerűség és pontosság jó kompromisszumának 

bizonyult. A mindössze 6 változós, 7 paraméteres ODE rendszer az alappont száraz 

súrlódásával és a test lineáris csillapításával az autók összetörési folyamatának jól használható 

kvázi-heurisztikus modellje, mert 

• a valódi törésteszteken megfigyelhető jelenségeket, mint pl. a deformációt 

előidéző erőben megfigyelhető oszcillációkat vagy az ütközés végén 

tapasztalható részleges alakvisszanyerést képes produkálni, 

• a paramétereknek fizikai jelentésük van, 

• és az illesztett modell átlagosan 6-7%-os hibával megközelíti a törésteszteken 

mért erőket és alakváltozásokat. 

A matematikai modell természetesen számos ponton továbbfejleszthető lenne a 

pontosabb eredmények és a fizikai jelenségek tökéletesebb modellezése érdekében, de ez a 

modell bonyolultságát is megnövelné. 

A modell paramétereinek identifikációját sikerült elvégezni genetikus algoritmus 

segítségével, ami a gyakorlatban is bebizonyította az eldobó hibakezelési stratégia 

használhatóságát és hasznosságát. A modell sajátosságaiból adódóan ugyanis megfelelő 

hibakezelési stratégia nélkül nem lehetett volna elvégezni a paraméterek identifikációját. 

Ezeket az eredményeket az A-3 tézisem foglalja össze, és részletesen a [41] 

publikációban közöltem. 
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4 A bakteriális evolúciós algoritmus párhuzamos 
megvalósításának lehetőségei 

A 2.2 és 2.2.2 fejezetekben ismertettem a bakteriális evolúciós (BEA) legfontosabb 

jellemzőit. A 4.1-4.3 fejezetekben megmutatom, hogy ez az algoritmus a géntranszfer 

operátor módosításával a mérnöki gyakorlatban is jól alkalmazható optimalizációs módszerré 

válik. A 4.4 fejezetben a többprocesszoros rendszereken futtatott BEA paraméter-értékeinek 

meghatározásával fogok foglalkozni, aminek nagy szerepe lehet a hardver teljesítményének 

hatékony kiaknázásában. Ezt követően, a 4.5 fejezetben a számítási körök meghatározásának 

módját ismertetem, melynek segítségével lehetővé válik annak megbecslése, hogy a különféle 

körülmények, beállítások hogyan változtatják meg az optimalizáció időigényét. A következő 

fejezetben numerikus kísérletekkel is ellenőrzöm az új szempontok szerint megválasztott 

paraméter-értékeknek a BEA működésére gyakorolt hatását. A 4.7-4.10 fejezetekben a BEA-t 

sújtó probléma, az alacsony genetikus változatosság problémájával foglalkozom. 

Megvizsgálom a klasszikus módszerek és a kényszerített mutáció alkalmazhatóságát. Végül 

foglalkozok a kényszerített mutáció paraméterének automatikus hangolási lehetőségével is. 

4.1 A géntranszfer operátor párhuzamos futtatásra alkalmas 

változatai 

A bakteriális evolúciós algoritmust eredetileg általános approximációs és optimalizációs 

problémák megoldását célzó fuzzy szabályalapú modellek paramétereinek meghatározására 

hozták létre, de tulajdonságai alapján más mérnöki területeken is alkalmazható. A dinamikai 

rendszerek optimalizálása során azonban gyakran előfordul, hogy egy-egy lehetséges 

megoldás kiértékelése egy teljes végeselemes modellezést vagy differenciálegyenlet-rendszer 

megoldását is magába foglalja, ezért rendkívül időigényes (ld. pl. [46]). Ha ezeknek a 

problémáknak a megoldására a BEA-t eredeti változatában próbálnánk alkalmazni, az 

elfogadhatatlanul hosszú futásidőket eredményezne. Kézenfekvőnek látszik tehát, hogy a 

genetikus algoritmusokhoz hasonlóan, itt is megvizsgáljuk a párhuzamos végrehajtás 

lehetőségét. 

A célfüggvény értékek meghatározásának időszükséglete az ilyen esetekben 

nagyságrendileg meghaladja az összes bakteriális operátor futtatásáét, mert sokkal 

összetettebb feladatokról van szó. Ebből adódóan a továbbiakban csak a célfüggvények 

egyidejű kiértékelésének lehetőségét vizsgálom.  
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Felidézve a 2.2.2 fejezetben ismertetett BEA működését, könnyen belátható, hogy a 

bakteriális mutáció (ld. 2.17 ábra) triviális módon is jól párhuzamosítható, ezért ennek az 

operátornak a módosítására nem lesz szükség. A mutációs operátor működését elemezve 

ugyanis jól látszik, hogy valamennyi baktérium (egyed) egymástól függetlenül is mutálható, 

továbbá az egyes baktériumok klónjait is ki lehet értékelni egyszerre. Az egyetlen problémát 

az okozza, hogy egyidejűleg baktériumonként csak egyetlen gén módosítása történhet meg. A 

gyakorlatban azonban ez általában nem jelent komoly akadályt, mert általában így is több 

baktérium kiértékelése lehetséges, mint amennyi processzor az optimalizáció elvégzéséhez 

rendelkezésre áll. Ezt a következő egyszerű számítással tudjuk belátni, amennyiben azzal az 

egyszerűsítő feltevéssel élünk, hogy valamennyi célfüggvény kiértékelése egységnyi idő alatt 

történik meg, függetlenül a kromoszóma tartalmától. Ha a populáció P baktériumból áll, a 

klónok száma K, és minden baktérium g gént tartalmaz, akkor a bakteriális mutáció 

generációnként összesen Em = PKg célfüggvény kiértékelést végez. Amennyiben legalább 

C = PK processzor a rendelkezésünkre áll, a célfüggvény értékek kiszámítása g számítási 

körben megvalósítható. Ha figyelembe vesszük, hogy egy tipikus optimalizáció során a 

populáció mérete 30-100 közötti (P = 30-100), a klónok száma pedig 2-50 közé esik (K = 2-

50), akkor az egyidejűleg felhasználható processzorok száma Cmax = 60-5000 közé adódik, 

azaz a végrehajtás gyorsulása (speed-up) elméletileg elérheti az Sm = Em/g = PK értéket [56]. 

A géntranszfer eredeti változatában sajnos nem alkalmas a párhuzamos végrehajtásra. A 

2.18. ábrára tekintve könnyen belátható, hogy minden egyes génátviteltől függ az összes 

későbbi, azaz egyszerre csak egy génátvitel végezhető el. Miután kiválasztottuk a 

génátvitelben részt vevő baktériumokat a populáció jobb és rosszabb egyedeit tartalmazó 

részeiből, a rosszabb baktérium valamelyik génjét a génátvitel módosítja, ezért a célfüggvény 

értékét újra ki kell számítani. Az eredménytől függően a módosított baktérium a célfüggvény 

értékek szerint rendezett populációnak bármelyik felébe kerülhet. Tehát a módosított 

baktérium akár már a következő génátvitelnél is szerepet kaphat, célfüggvény értékének 

alapján válhat akár forrás-, akár célbaktériummá. Ezen túlmenően a géntranszfer miatt 

megjelenő új egyed egy másik helyzetét is módosíthatja a rendezés után. 

A következő alfejezetekben három módosított géntranszfer operátort mutatok be, 

melyeknél nem lép fel ez a probléma. 
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4.1.1 Géntranszfer segédpopulációval 

A segédpopulációt használó géntranszfer (amit „BEA Aux.”-nak nevezünk az 

„auxiliary”, azaz kiegészítő- jelző rövidítéseként) működése a következő. Az operátor sorba 

rendezi a baktériumokat célfüggvény értékük szerint. Ezt követően a populáció jobb 

baktériumait tartalmazó feléből véletlenszerűen kiválasztja a forrás baktériumot, a másik 

feléből pedig a cél baktériumot. Eddig tehát nincs eltérés az eredeti és a módosított operátor 

működése között. Ezután azonban a cél baktériumot bemásolja egy A elemű, ún. 

segédpopulációba, majd ennek a másolatnak módosítja valamelyik véletlenszerűen 

kiválasztott génjét a forrás baktérium ugyanezen génjének értékére. A segédpopuláció A 

mérete az algoritmus egyik szabad paramétere, de praktikusan a rendelkezésre álló 

processzorok számának egész számú többszörösére célszerű választani. Miután a teljes 

segédpopulációt sikerült hasonlóképpen feltölteni, a baktériumok célfüggvényét akár 

egyszerre is ki lehet értékelni. A kiértékelés után a populációt és a segédpopulációt is célszerű 

rendezni a baktériumok célfüggvény értékei szerint. A két populáció baktériumai közül 

kiválogatjuk a P darab legjobbat, ezek lesznek a populáció új tagjai, a többi A darab 

baktériumot pedig töröljük. Ha generációnként több, mint A génátvitelre van szükség, akkor a 

teljes folyamatot meg kell ismételni. (Ha a kívánt génátvitelek T száma nem egész számú 

többszöröse A-nak, akkor az utolsó alkalommal a segédpopuláció elemszáma értelemszerűen 

kisebb lesz.) A géntranszfer e változatának működését a 4.1-es, C stílusban készült 

pszeudokód és a 4.1. ábra igyekszik egyértelműen bemutatni. 

/* 

 gt: a még hátralévő géntranszferek száma 

 T: a generációnként összesen elvégzendő géntranszferek száma 

 A: a segédpopuláció maximális elemszáma 

*/ 

for(gt=T; gt>0; gt-=A) { 

 rendezés(populáció); 

 segédPopMéret = gt>A?A:gt; 

 for(segédPopIndex=0; segédPopIndex<segédPopMéret; segédPopIndex++) { 

  /* véletlen(a, b) visszaad egy véletlenszerűen előállított  

   egész számot az [a; b) intervallumból */ 

  forrás = véletlen(0, P/2); /* P: a populáció mérete */ 

  cél = véletlen(P/2, P); 

  újBakt = populáció[cél]; 

  gén = véletlen(0, g); /* g: a gének száma */ 
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  újBakt[gén] = forrás[gén]; 

  segédPop[segédPopIndex] = újBakt; 

 } 

 célfüggvényekPárhuzamosKiértékelése(segédPop); 

 rendezés(segédPop); 

 /* populáció és segédPop összes eleme közül a legjobb  

  P baktérium elhelyezése a populáció-ban */ 

 kiválogatás(populáció, segédPop, P); 

} 

4.1 forráskód A segédpopulációt használó géntranszfer (BEA Aux.) pszeudokódja 

Az eredeti géntranszfer operátor működése közben nem kizárt, hogy a módosított 

baktérium célfüggvény értéke rosszabb lesz, mint korábban volt. Ezzel szemben a 

segédpopulációt használó változatnál az eredeti baktériumot nem írjuk felül, így elképzelhető, 

hogy változatlan formában megmaradjon. Az újonnan létrehozott, az eredeti célbaktériumnál 

esetleg rosszabb baktérium csak akkor juthat be a populációba, ha abban eddig még nála is 

rosszabb baktériumok voltak. Ez az elitista jellegű viselkedés rövid távon segítheti a 

konvergenciát, de hosszabb távon fennáll a genetikus változatosság csökkenésének veszélye. 

(Utóbbi problémával a 4.7 fejezetben még részletesebben foglalkozni fogok.) Kimerítő 

elemzés nélkül még az sem zárható ki, hogy kevesebb hasznunk származik a párhuzamos 

kiértékelésből, mint amennyi kárt okoz a genetikai változatosság csökkenése. A módosításnak 

az operátor viselkedésére gyakorolt hatását ezért alapos teszteléssel ellenőriztem. 
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4.1. ábra A segédpopulációt használó géntranszfer (BEA Aux.) sematikus ábrája 
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4.1.2 A mikrobiális genetikus algoritmus alapú géntranszfer 

A mikrobiális genetikus algoritmus (Microbial Genetic Algorithm, MGA) [34] 

megalkotásának célja az volt, hogy létrehozzák a genetikus algoritmusnak a lehető 

legegyszerűbb változatát, amelynek működése könnyen megérthető, de a módosítások 

ellenére is megőrzi az eredeti algoritmus viselkedésének legfontosabb jellemzőit. Az MGA is 

iteratív algoritmus, a leállási feltétel teljesüléséig a populáció újabb és újabb generációit állítja 

elő a genetikus operátorok segítségével. A szelekció során az aktuális populációból 

véletlenszerűen kiválasztanak két egyedet, melyek közül a jobb célfüggvény értékkel 

rendelkezőt győztesnek (winner), a másikat vesztesnek (loser) nevezik. A keresztezés során a 

győztes átadja kromoszómájának egy részét a vesztesnek. Ezt követi a mutáció, majd végül 

lecserélik a populációban a vesztest az annak módosításával létrehozott új egyedre. 

Az MGA ötleteinek a BEA-ban történő felhasználása először [21]-ben történt meg, ahol 

már a célfüggvények párhuzamos kiértékelésének lehetősége is említésre került. A 

kiválasztásnak és a rekombinációnak ez a változata ugyanis könnyen megvalósítható a BEA 

géntranszfer operátorán belül. Az egyidejű célfüggvény kiértékelések lehetősége érdekében 

diszjunkt győztes-vesztes párokat kell létrehozni a populáció tagjaiból. Ezzel elérhető, hogy 

egyszerre akár a populáció felének (P/2) megfelelő számú kiértékelés is végrehajtható legyen. 

Amennyiben ennél nagyobb számú géntranszfert szeretnénk végezni, az eljárást néhányszor 

meg kell ismételni. 

Az MGA alapú géntranszfer (pMGA) működését a 4.2 pszeudokód és a 4.2. ábra 

mutatja be. 

forrás = P; /* forrás: a forrás baktérium indexe, P: a populáció mérete */ 

cél = forrás-1; /* cél: a célbaktérium indexe */ 

/* T: a generációnként összesen elvégzendő géntranszferek száma */ 

for(gt=0; gt<T; gt++) { 

 if(forrás>=cél) { 

  /* P-cél-1 darab baktérium kiértékelése cél+1-től kezdődően */ 

  célfüggvényekPárhuzamosKiértékelése(P, cél+1, P-cél-1); 

  forrás = 0; 

  cél = P-1; 

  keverés(populáció); 

 } 

 /* vesztesek hátrasorolása (a kisebb célfv. érték jobb) */ 

 if(célFvÉrték(populáció[forrás]) > célFvÉrték(populáció[cél])) { 

  felcserél(populáció[forrás], populáció[cél]); 

 } 
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 /* véletlen(a, b) visszaad egy véletlenszerűen előállított  

   egész számot az [a; b) intervallumból */ 

 gén = véletlen(0, g); /* g: a gének száma */ 

 /* a forrás bakt. génjének átvitele a cél baktériumba */ 

 populáció[cél][gén] = populáció[forrás][gén]; 

 forrás++; 

 cél--; 

} 

/* megmaradt baktériumok kiértékelése */ 

célfüggvényekPárhuzamosKiértékelése(populáció, cél+1, P-cél-1); 

4.2 forráskód Az MGA alapú géntranszfer pszeudokódja (pMGA) 

A „keverés” a baktériumok véletlenszerű sorrendbe rendezését jelenti a populáción 

belül, és egy egyszerű algoritmikus trükk érdekében alkalmaztam. A véletlenszerűen 

kialakított diszjunkt forrás-cél párokat ugyanis így a populáció elemeit „kívülről befelé” 

indexelve állíthattam elő. Ez azt jelenti, hogy az első párt a populáció első és P-edik 

baktériuma alkotja, a második párt a második és a P-1-edik baktérium, és így tovább. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 91 

 
4.2. ábra Az MGA álapú géntranszfer (pMGA) sematikus ábrája 
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4.1.3 Az MGA alapú géntranszfer, segédpopulációval 

Az MGA alapú géntranszfer operátor hátránya, hogy az egyidejűleg végrehajtható 

célfüggvény kiértékelések száma nem haladhatja meg a populáció méretének felét (P/2). Ezt a 

problémát segédpopuláció alkalmazásával hidalhatjuk át. 

Az operátor működése a következő. Véletlenszerűen kiválaszt két baktériumot a 

populációból. Ezek közül a rosszabb célfüggvény értékkel rendelkező, „vesztes” baktériumot 

az A elemű segédpopulációba másolja. Ezt követően a jobb célfüggvény értékű, „győztes” 

baktérium valamely véletlenszerűen kiválasztott génjének értékével felülírja a „vesztes” 

másolatának azonos génjét. Miután ezeknek a lépéseknek az ismétlésével sikerült a teljes 

segédpopulációt feltölteni, megkezdi a módosított baktériumok célfüggvény értékeinek 

egyidejű meghatározását. Ha ez megtörtént, kiválogatja a két populáció összes baktériuma 

közül a P legjobbat, amelyek a populáció új elemei lesznek, a többi A baktériumot pedig 

megsemmisíti. Amennyiben egy generáción belül A-nál több géntranszfert szeretnénk 

végrehajtani, akkor a teljes folyamatot meg kell ismételni. 

A segédpopuláció méretére nézve ugyanazt a tanácsot lehet adni, mint a BEA Aux. 

esetében: célszerű a rendelkezésre álló processzorok számának egész számú többszörösére 

választani. A segédpopuláció használata ennél az operátor variánsnál is a korábban említett 

elitista jellegű működést eredményezi. Az MGA alapú géntranszfer segédpopulációval ellátott 

változatának (gene transfer inspired by MGA with auxiliary population, pMGA Aux.) 

működését a 4.3 forráskód és a 4.3. ábra mutatja be. 

/* 

 gt: a még hátralévő géntranszferek száma 

 T: a generációnként összesen elvégzendő géntranszferek száma 

 A: a segédpopuláció maximális elemszáma 

*/ 

for(gt=T; gt>0; gt-=A) { 

 segédPopMéret = gt>A?A:gt; 

 for(segédPopIndex=0; segédPopIndex<segédPopMéret; segédPopIndex++) { 

  /* véletlen(a, b) visszaad egy véletlenszerűen előállított  

   egész számot az [a; b) intervallumból */ 

  forrás = véletlen(0, P); /* P: a populáció mérete */ 

  cél = véletlen(0, P); 

  /* A kisebb célfv. értékű baktérium jobb */ 

  if(célFvÉrték(populáció[forrás]) > célFvÉrték(populáció[cél])) { 

   felcserél(forrás, cél); 

  } 
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  újBakt = populáció[cél]; 

  gén = véletlen(0, g); /* g: a gének száma */ 

  újBakt[gén] = forrás[gén]; 

  segédPop[segédPopIndex] = újBakt; 

 } 

 célfüggvényekPárhuzamosKiértékelése(segédPop); 

 rendezés(segédPop); 

 /* populáció és segédPop összes eleme közül a legjobb  

  P baktérium elhelyezése a populáció-ban */ 

 kiválogatás(populáció, segédPop, P); 

} 

4.3 forráskód A segédpopulációval ellátott, MGA alapú géntranszfer pszeudokódja (pMGA Aux.) 

Mindhárom javasolt géntranszfer variáns továbbfejleszthető azzal az egyszerű 

módosítással, hogy a forrás baktérium egyszerre akár több gént is átadhat a cél baktériumnak. 

Ez általában megnöveli a konvergencia sebességét, de a korai konvergencia veszélyét is. A 

módosításoknak genetikus változatosságra gyakorolt hatásával a 4.7 fejezetben fogok 

részletesen foglalkozni. A géntranszfer operátorok empirikus tesztelése során mindig azonos 

beállításokat fogok használni a korrekt összehasonlítás érdekében. 
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4.3. ábra A segédpopulációval ellátott, MGA alapú géntranszfer sematikus ábrája (pMGA Aux.) 
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4.2 A vizsgálatokhoz használt program fontosabb tulajdonságai 

A három javasolt géntranszfer változat viselkedésének elemzését, valamint az eredeti 

géntranszfer operátorral történő összehasonlítását saját fejlesztésű program segítségével 

végeztem el, amelynek fontosabb tulajdonságai a következők. 

• Mivel a cél a mérnöki gyakorlatban adódó optimalizációs problémák 

megoldására alkalmas módszerek vizsgálata, ezért a kromoszómákat 20 dupla 

pontosságú lebegőpontos számmal megvalósított gén alkotta. 

• A program több beépített tesztfüggvénnyel is rendelkezik, melyek jól ismertek a 

szakirodalmakból, és általánosan használtak a különféle optimum számítási 

módszerek összehasonlítására. Ezek közé tartozik a 3.1.1 fejezetben bemutatott 

valamennyi tesztfüggvény, továbbá az ugrásfüggvény (step, ld. (4.1) képlet). Az 

ugrásfüggvény nemlineáris, többmóduszú, nem folytonos függvény, melynek 

felszínén vállak találhatóak. 

• A cél annak vizsgálata volt, hogy mennyire használhatóak a BEA-szerű 

módszerek összetett optimalizációs feladatok megoldására, melyeknél a 

célfüggvény kiértékelése nagyságrendekkel több időt vesz igénybe, mint a 

különféle operátorok végrehajtása vagy a hálózati kommunikáció. A felhasznált 

tesztfüggvények egyszerűek, ami általában előnyt jelent a tesztelésnél, hiszen 

gyorsan kiértékelhetőek, sok tesztszámítást rövid idő alatt lehet velük elvégezni. 

Ugyanakkor éppen emiatt az optimalizáció teljes futásidejének csak túlságosan 

kis részét adta volna ezek kiértékelése. Mivel valós képet szerettem volna kapni 

a géntranszfer változatok viselkedéséről, ezért a célfüggvényekbe rövid 

késleltetést (kb. 0,005 mp.) iktattam be. Ezzel a kényszerű módosítással együtt is 

előnyösebb volt a tesztfüggvények alkalmazása valamilyen valós probléma 

használatánál, mert ezek kvalitatív tulajdonságai, szélsőértékei ismertek. 

• A program többféle leállási feltétel kezelésére is képes, azonban jelen esetben 

csak a futásidőre vonatkozó korlátot állítottam be. Amennyiben az időkorlát 

éppen valamelyik generáció létrehozása közben telt volna le, a program az 

aktuális generáció létrehozását még befejezte a leállás előtt. Minden 

optimalizációt 20 alkalommal ismételtem meg, és a mért értékek átlagát 

fogadtam el végleges eredménynek. A statisztikai bizonytalanság mértékének 

meghatározása érdekében ezeknek az értékeknek a szórását is kiszámítottam. 
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• Akárcsak korábban a genetikus algoritmusoknál, ebben az esetben is mester-

szolga módszerrel párhuzamosítottam a programot a számítások felgyorsítása 

érdekében. A szolga gépek feladata egyedül a célfüggvény kiértékelése (és a 

mesterséges várakozás) volt, minden további feladat a mesterre hárult. A mester 

és a szolgák közötti kapcsolatot MPI segítségével valósítottam meg. 

• A szoftvert olyan számítógépes klaszteren futtattam, amely egy mester gépből és 

16 szolga gépből állt. Mindegyikben egy-egy, egymagos processzor dolgozott. 

A szolga gépek közül kilencben 2,4 GHz-en működő Intel Pentium IV 

processzor dolgozott, a többiben valamelyest korszerűbb 3,0 GHz-es változat. A 

gépek közti különbség azonban nem jelentett gyakorlati problémát, mert az 

egyszerű célfüggvény és az ezek kiértékeléséhez képest hosszú mesterséges 

késleltetés elfedte a hardverek képességeiben tapasztalható különbségeket. 

⎣ ⎦∑
=

≤≤−+=
n

i
iiStep xxf

1

2 12.512.5,5.0  (4.1) 

4.3 A javasolt géntranszfer változatok viselkedésének 

tanulmányozása 

A mérések során keletkezett valamennyi adatot terjedelmi okokból nem tudom 

megmutatni, ezért igyekszem csak az érdekesebb eredményeket ismertetni. Először a 

Rastrigin függvénnyel végzett mérések eredményeiről számolok be. Ennek a 

tesztfüggvénynek a szélsőértéke 0, amit változóinak 0 értékénél vesz fel, másutt a függvény 

értéke pozitív. Ebből kifolyólag, ha a generációk legjobb egyedének célfüggvény értékét (B) a 

futásidő (Twall) függvényében ábrázoljuk, akkor aszimptotikusan nullához konvergáló 

görbéket kapunk. Minél gyorsabban tart a görbe a nulla értékhez, annál jobb a vizsgált 

módszer. A 4.4.-4.6. ábrák a négy géntranszfer változat viselkedését mutatják 1, 4 és 16 

szolga processzor használata esetén. 

A mérések azt mutatják, hogy a Rastrigin függvény optimalizálása során, egy 

processzor használata esetén az eredeti géntranszfer jól teljesít, azonban ha több processzor is 

rendelkezésre áll, akkor a konvergencia sebessége lényegesen elmarad a másik három 

változatétól. A segédpopulációt használó változatok valamelyest gyorsabbnak tűnnek a 

pMGA változatnál, habár az eredmények közti eltérés igen kicsi. 
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4.4. ábra A Rastrigin függvény minimalizálása 1 CPU segítségével 

 
4.5. ábra A Rastrigin függvény minimalizálása 4 CPU segítségével 
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4.6. ábra A Rastrigin függvény minimalizálása 16 CPU segítségével 

A 4.7. ábra a BEA skálázódását mutatja 1, 2, 4, 8 és 16 szolga processzor esetén. Bár 

megfigyelhető bizonyos javulás a konvergencia sebességében a növekvő számú processzor 

hatására, ez azonban kizárólag a bakteriális mutációnak köszönhető. A segédpopulációval 

kiegészített BEA Aux. változat azonban nagyon jól skálázódik, ahogyan azt a 4.8. ábra is 

mutatja. 
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4.7. ábra A Rastrigin fv. minimalizálása BEA segítségével, különböző számú CPU-val 

 
4.8. ábra A Rastrigin fv. minimalizálása BEA Aux. segítségével, különböző számú CPU-val 

A javasolt géntranszferek hatékonyságát másfajta módszerrel is meg lehet mutatni. A 

mérések során ezúttal azt vizsgáltam, hogy egy rögzített, az optimumhoz közeli célfüggvény 

értéket mennyi idő alatt lehet elérni különböző géntranszfer változatok használatával. Az 

optimalizációkat három különböző célfüggvény érték eléréséig is elvégeztem (0,05, 0,015 és 
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0,01), de mivel az eredmények között csak mennyiségi eltérések mutatkoztak, ezért csak a 

0,01-os érték eléréséig tartó mérések során keletkezett adatokat mutatom be.  

A 4.9. ábra a szolga CPU-k számának (C) függvényében mutatja a 0,01 célfüggvény 

érték eléréséhez szükséges futásidőt (Twall) másodpercben a négy géntranszfer változat 

használata esetén. Az ábrán a 20-20 alkalommal megismételt mérések átlagát, és azok 

szórását is feltüntettem. Ideális esetben a görbék pontosan -1 meredekségű egyenesek 

lennének. Az jól látszik, hogy az eredeti BEA nem ilyen, de a többi változat hozzávetőlegesen 

így viselkedik. 

Sokkal pontosabban, bár kevésbé látványosan lehet megjeleníteni ugyanezeket a mérési 

adatokat a 4.1 táblázat segítségével. A kitűzött célfüggvény eléréséhez szükséges futásidő 

relatív szórása 2-6% közötti, a hatékonyság (efficiency) relatív szórása pedig 4-7% közé esett 

különböző számú szolga CPU-k és géntranszfer változatok esetén. 

 
4.9. ábra A Rastrigin fv. minimalizáláshoz szükséges futásidő alakulása különböző géntranszfer operátorok és 

különböző számú szolga CPU esetén a 0,01 érték eléréséig 
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4.1 táblázat A Rastrigin fv. 0,01 értékének eléréséhez szükséges futásidők, hatékonyság adatok és ezek szórásai 

 BEA BEA 
Aux. pMGA pMGA

Aux. 
T* 314.461 321,165 342,870 319,934
T2 238,598 189,014 193,519 184,372
E2 0,659 0,850 0,886 0,868
T4 203,384 87,132 95,193 95,989
E4 0,387 0,921 0,900 0,833
T8 151,276 51,559 54,813 48,813
E8 0,260 0,779 0,782 0,819

T16 139,205 28,382 33,388 30,294
E16 0,141 0,707 0,642 0,660

 

Terjedelmi okokból a továbbiakban tesztfüggvényenként csak egy-egy ábrát mutatok a 

konvergenciáról és skálázódásról. 

A Keane függvénnyel végzett vizsgálatok során a négyféle géntranszfer hasonlóan 

viselkedett, mint a Rastrigin fv. esetén. Egyetlen szolga processzor használatakor az eredeti 

géntranszfer (BEA) jól teljesít, de a felhasznált CPU-k számának növelésével egyre 

látványosabbá válnak a hiányosságai. Az optimalizáció során a futásidő és a hatékonyság 

tekintetében a pMGA Aux. változat szerepelt legjobban. A második legjobb eredményt a 

BEA Aux. érte el, ezt követte a pMGA majd végül az eredeti BEA. Megjegyzem, hogy a 

különbségek több esetben nem szignifikánsak. Ezt jelzik azok az egymást többször átfedő 

hibasávok, amik a 4.11. ábrán a szórást ábrázolják. 

A 4.2 táblázat ismerteti, hogy mennyi futásidőre (mp.) volt szükség a különféle 

géntranszfer operátorok és különféle mennyiségű szolga CPU-k esetén a Keane fv. 0,76-os 

értékének eléréséhez. A relatív szórás a futásidő (Twall) esetében 1-4% közötti, a hatékonyság 

esetében 3-5% közötti volt. 
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4.10. ábra A Keane fv. maximalizálása 8 szolga CPU és négyféle géntranszfer segítségével 

 
4.11. ábra A Keane fv. maximalizáláshoz szükséges futásidő alakulása különböző géntranszfer operátorok és 

különböző számú szolga CPU esetén a 0,76 érték eléréséig 
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4.2 táblázat A Keane fv. 0,76 értékének eléréséhez szükséges futásidők és hatékonyság adatok 

 BEA BEA 
Aux. MGA MGA 

Aux. 
T* 282,408 304,116 305,870 293,280
T2 173,776 158,711 163,589 144,986
E2 0,813 0,958 0,935 1,011
T4 105,415 79,412 81,359 76,441
E4 0,670 0,957 0,940 0,959
T8 74,974 42,197 44,603 36,697
E8 0,471 0,901 0,857 0,999

T16 57,980 21,524 22,924 20,803
E16 0,304 0,883 0,834 0,881

 

Most már nem meglepő, hogy a Step fv. optimalizációja is hasonló eredményekkel 

zárult, mint a Rastrigin és Keane függvényeké. A segédpopulációt használó géntranszferek 

teljesítettek a legjobban, gyakorlatilag nincs közöttük különbség. Az MGA alapú géntranszfer 

lemaradt ugyan tőlük, de magas hatékonysága miatt elképzelhető, hogy sokkal több szolga 

CPU használata esetén gyorsabb lenne a BEA Aux.-nál és a pMGA Aux.-nál. A Step fv. 0 

értékének eléréséhez szükséges futásidőkben jelentkező relatív szórás 0-2%, a hatékonyság 

esetében 3-5% közötti volt. 

 
4.12. ábra A Step fv. minimalizálása 4 szolga CPU és négyféle géntranszfer segítségével 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 104 

 
4.13. ábra A Step fv. minimalizáláshoz szükséges futásidő alakulása különböző géntranszfer operátorok és 

különböző számú szolga CPU esetén a 0 érték eléréséig 

4.3 táblázat A Step fv. 0 értékének eléréséhez szükséges futásidők és hatékonyság adatok 

 BEA BEA 
Aux. MGA MGA 

Aux. 
T* 37,011 37,223 39,888 36,342
T2 23,816 18,590 19,234 18,220
E2 0,777 1,001 1,037 0,997
T4 17,257 9,485 10,184 9,516
E4 0,536 0,981 0,979 0,955
T8 13,538 5,032 5,316 4,981
E8 0,342 0,925 0,938 0,912

T16 12,272 2,808 2,991 2,768
E16 0,188 0,828 0,833 0,820

 

De Jong 1. tesztfüggvényének optimalizálásához még 1 szolga CPU használatakor is 

érdemesebb a hagyományos géntranszfer helyett a segédpopulációt használó változatokat 

alkalmazni (ld. 4.4 táblázat). A három javasolt géntranszfer közül ugyan a pMGA volt a 

leglassabb, de magas hatékonysága sok szolga CPU esetén ellensúlyozhatja lemaradását. A 

0,001 függvényérték eléréséhez szükséges futásidők relatív szórása 1-3%, a hatékonyságé 2-

3% közötti volt. 
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4.14. ábra De Jong 1. fv.-ének minimalizálása 8 szolga CPU és négyféle géntranszfer segítségével 

 
4.15. ábra De Jong 1. fv.-ének minimalizáláshoz szükséges futásidő alakulása különböző géntranszfer 

operátorok és különböző számú szolga CPU esetén a 0,001 érték eléréséig 
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4.4 táblázat De Jong 1. fv.-ének 0,001 értékének eléréséhez szükséges futásidők és hatékonyság adatok 

 BEA BEA 
Aux. MGA MGA 

Aux. 
T* 154,714 139,269 164,104 138,584
T2 100,573 69,999 84,420 68,255
E2 0,769 0,995 0,972 1,015
T4 74,202 35,933 41,883 38,397
E4 0,521 0,969 0,980 0,902
T8 60,917 19,485 22,279 20,637
E8 0,317 0,893 0,921 0,839

T16 55,086 11,497 13,069 12,041
E16 0,176 0,757 0,785 0,719

 

De Jong 3. tesztfüggvényének optimalizálásakor mindhárom javasolt géntranszfer 

gyorsabbnak bizonyult az eredeti változatnál, és a különbség a szolga CPU-k számának 

emelésével növekszik. Ebben az összehasonlításban is a két segédpopulációt használó 

géntranszfer teljesített a legjobban. A -119,9 függvényérték eléréséhez szükséges futásidők 

relatív szórása 3-5%, a hatékonyságé 4-7%-ra adódott. 

 
4.16. ábra De Jong 3. fv.-ének minimalizálása 4 szolga CPU és négyféle géntranszfer segítségével 
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4.17. ábra De Jong 3. fv.-ének minimalizáláshoz szükséges futásidő alakulása különböző géntranszfer 

operátorok és különböző számú szolga CPU esetén a -119,9 érték eléréséig 

4.5 táblázat De Jong 3. fv.-ének -119,9 értékének eléréséhez szükséges futásidők és hatékonyság adatok 

 BEA BEA 
Aux. MGA MGA 

Aux. 
T* 58,537 53,980 54,566 52,711
T2 38,584 26,380 31,309 28,152
E2 0,759 1,023 0,871 0,936
T4 29,203 14,786 18,261 15,257
E4 0,501 0,913 0,747 0,864
T8 24,018 8,422 8,622 8,382
E8 0,305 0,801 0,791 0,786

T16 20,701 5,449 5,956 5,669
E16 0,177 0,619 0,573 0,581

 

Az öt különböző tesztfüggvény segítségével elvégzett mérések eredményeinek 

ismeretében mindhárom javasolt új géntranszfer változat alkalmas a párhuzamos 

végrehajtásra. A segédpopuláció használata általában növelte a konvergencia sebességét, ezért 

elsősorban ezek (BEA Aux., pMGA Aux.) használatát javaslom. Az MGA alapú géntranszfer 

(pMGA) is gyorsult a segédpopuláció alkalmazásával, de mivel ezt a változatot egyszerűsége 

miatt nagyon könnyű implementálni és a hatékonysága is magas, ezért használata még 

segédpopuláció nélkül is racionális döntés lehet. Bizonyos esetekben a javasolt módszerek 
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még akkor is hatékonyabbnak bizonyultak az eredeti géntranszfernél, amikor csak egyetlen 

processzor állt rendelkezésre. 

Összetett célfüggvények optimalizálása esetén (melyek a mérnöki gyakorlatban sűrűn 

előfordulnak) az eredeti BEA használatát rossz skálázódása miatt nem javaslom. Legfeljebb 

16 processzor használata esetén a segédpopulációval ellátott változatok (BEA Aux., pMGA 

Aux.) használatát javaslom (viselkedésük között nincs szignifikáns eltérés). 

Bizonyos esetekben a segédpopuláció nélküli pMGA módszer skálázódott a legjobban a 

négy vizsgált módszer közül, ezért elképzelhető, hogy sokkal nagyobb számú processzor 

használata esetén az MGA alapú géntranszfer használata lenne indokolt. Ennek 

alátámasztásához azonban további vizsgálatokra van szükség. 

Ezeket az eredményeket a [38] folyóiratcikkben publikáltam. 

4.4 Paraméterek értékeinek optimális megválasztása 

Az előző fejezetben a mérések elvégzéséhez használt program beállításait hosszas 

finomhangolást követően választottam meg. A cél az volt, hogy olyan beállításokat találjak, 

amelyekkel az algoritmus a lehető legkevesebb célfüggvény kiértékeléssel találja meg a 

globális szélsőértéket és szélsőértékhelyet, vagy legalábbis kellően közel jut hozzá. Az ilyen 

szemléletben hangolt program akkor tud hatékonyan működni, ha a processzorok száma 

alacsony. Ha ugyanis olyan beállításokat használunk, ami jelentős számú tétlen processzort 

eredményez sok számítási körben, azaz nem használjuk ki a rendelkezésre álló hardver 

erőforrásokat, akkor az optimalizáció futásideje megnő. Történik ez annak ellenére, hogy a 

bevont számítási teljesítmény esetleg nem eredményez ezzel arányos mértékű gyorsulást a 

konvergenciában. Ebben a fejezetben egyszerű összefüggéseket állapítok meg a módosított 

géntranszferek beállításai és a processzorok kihasználtsága között, ami a gyakorlati 

alkalmazásokban segít az adott számítástechnikai eszközökkel elérhető teljesítmény 

kiaknázásában. 

A továbbiakban is azzal az egyszerűsítő feltételezéssel élek, hogy minden célfüggvény 

kiértékelés állandó hosszúságú, egységnyi időt vesz igénybe, és a kiértékelés nagyságrendileg 

tovább tart, mint a mester-szolga kommunikáció illetve a bakteriális operátorok végrehajtása. 

Az nyilvánvaló, hogy ha C processzort tudunk a számítások elvégzésére használni, 

akkor ezek kihasználtsága akkor maximális (100%), amikor minden egyes számítási körben 

pontosan C célfüggvény kiértékelés történik. A továbbiakban jelöljük N-nel a géntranszfer 

során egyszerre kiértékelhető baktériumok maximális számát. Segédpopuláció nélkül ez a 

populáció méretének felével egyenlő: ⎣ ⎦2/PN woa = , segédpopuláció használata esetén pedig 
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megegyezik a segédpopuláció elemszámával: AN wa =  (ahol ⎣ ⎦.  az adott számnál kisebb 

egészek közül a legnagyobbat jelöli, melyet gyakran „floor”-ként említenek). 

Ha N nem egész számú többszöröse C-nek, lesznek tétlen processzorok is a kiértékelés 

során. Ez azt jelenti, hogy az N baktérium kiértékeléséhez ⎡ ⎤CN /  számítási körre lesz 

szükség. 

Akkor is munka nélkül maradhatnak a processzorok, ha a generációnként végrehajtandó 

génátvitelek száma (T) nem N egész számú többszöröse. Ebben az esetben a fent említett 

⎡ ⎤CN /  számítási körre az operátor végrehajtása során ⎣ ⎦NT /  alkalommal lesz szükség, és 

még mindig marad ⎣ ⎦NNTT /−  célfüggvény kiértékelés, aminek a végrehajtása további 

⎣ ⎦( )⎡ ⎤CNNTT //−  számítási kört igényel. 

Az írottak alapján a szolga CPU-k átlagos kihasználtsága (UC,T,N) a géntranszfer 

operátor működése során a rendelkezésre álló processzorok (C), a generációnként 

végrehajtandó géntranszferek (T) és az egyszerre kiértékelhető baktériumok száma (N) 

függvényében a (4.2) összefüggés szerint alakul. 

⎣ ⎦ C
C

NNTT
C

C
N

N
T

TU NTC

⎥⎥
⎤

⎢⎢
⎡ −

+⎥⎥
⎤

⎢⎢
⎡

⎥⎦
⎥

⎢⎣
⎢

=
/,,  (4.2) 

A 4.3 fejezetben elvégzett vizsgálatok során a populáció 40 baktériumból állt (P = 40), 

400 géntranszfert hajtottam végre (T = 400), a segédpopuláció 20 elemű volt (A = 20) és 16 

processzor állt rendelkezésünkre (C = 16). Most már könnyen megállapítható, hogy a 

géntranszfer során a processzorok átlagos kihasználtsága csak UC,T,N = 62,5% volt, 

függetlenül attól, hogy az egyes géntranszfer változatok használtak-e segédpopulációt, vagy 

sem. (Valójában pontosan ez, és a korrekt összehasonlíthatóság motiválta a segédpopuláció 

méretének megválasztását.) 

A (4.2) összefüggés segítségével, ha előre tudjuk, hány processzor áll rendelkezésre az 

optimalizációhoz, könnyen elérhető a teljes CPU kihasználtság: ehhez elég N-et C, és T-t N 

többszörösére választani. 

Természetesen nem csak a géntranszfer, hanem a bakteriális mutáció beállításainak 

megválasztásakor is érdemes ügyelni a processzorok kihasználtságára. A 4.1 fejezet 

összefüggéseit használva könnyen belátható, hogy akkor maximális a CPU kihasználtság a 

mutáció során, ha a PK (ahol K a klónok száma) szorzat értéke C egész számú többszöröse. 

A generációnként végrehajtandó géntranszferek optimális számát befolyásolja, hogy az 

operátornak melyik változatát használjuk. A megfelelő mennyiség megállapítása érdekében 

több tesztfuttatást is végeztem különböző beállításokkal, de mivel minden esetben ugyanazt a 
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jelenséget tapasztaltam, a rövidség kedvéért itt most csak a Rastrigin függvénnyel végzett 

mérések eredményeit ismertetem. Az eredmények széleskörű alkalmazhatósága miatt a 

géntranszferek konkrét száma helyett a populáció méretének és a géntranszferek számának 

hányadosát adom meg. A tesztek során használt beállítások a következők voltak: K = 1, 

C = 64, P = 128, A = 64. Az értékek megválasztásakor szempont volt, hogy így 

UC,T,N = 100%-ra adódik, és a segédpopulációt használó géntranszferek számítási körönként 

ugyanannyi kiértékelést végezhetnek el, mint a pMGA változat. A 4.6 táblázatban a 

célfüggvény 0,01-os nívószintjének eléréséhez szükséges futásidőket tüntettem fel. Az adatok 

20 független mérés átlagaként adódtak, a relatív szórás 1-4% közötti volt. 

4.6 táblázat Különböző T/P arányok hatása a Rastrigin függvény optimalizációjának futásidejére 

T/P BEA BEA 
Aux. MGA MGA 

Aux. 
4 130,982 13,588 15,699 13,255 
6 146,793 11,736 13,619 11,786 
8 169,898 10,723 12,634 11,371 
12 190,434 10,688 12,117 10,829 
16 242,417 11,177 11,837 11,156 
24 322,155 11,970 12,899 12,956 
32 429,840 13,300 14,649 13,696 

 

A 4.6 táblázat azt mutatja, hogy az eredeti BEA esetén alacsony T/P arány használata a 

kedvező. Ez nem meglepő, hiszen a BEA géntranszfere rosszul skálázódik, és a méréseket 64 

szolga CPU használatával végeztem. Jobb eredményeket lehet elérni, ha az algoritmus 

kevesebb időt tölt a lassú géntranszferekkel, és ezek helyett inkább sokkal több bakteriális 

mutációt hajt végre. A futásidő még így is lényegesen magasabb, mint a többi géntranszfer 

változat használata esetén. 

A másik három géntranszfer típus esetén az optimális T/P arány kb. 8-16 közé esik, és 

ezen a tartományon belül csak kis eltérés figyelhető meg a futásidőkben. A tesztek 

eredményeiből hasonló következtetésekre lehetett jutni eltérő számú processzor és más 

tesztfüggvények használata esetén is. 

4.5 Számítási körök számának meghatározása 

Az optimalizációval foglalkozó szakemberek körében időnként felvetődik a kérdés, 

hogy vajon eltérő technikai feltételek vagy beállítások mellett hogyan változna meg az 

optimalizáció időigénye. Mivel a számítási körök száma arányos a futásidővel, ezért célszerű 

megállapítani, hogy ezek mennyisége milyen paraméterektől és milyen mértékben függ. 
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Ebben a fejezetben olyan összefüggéseket adok meg, amelyekkel megállapítható a számítási 

körök száma az algoritmus bizonyos paramétereinek és a szükséges számú célfüggvény 

kiértékelés ismeretében. 

A bakteriális evolúciós algoritmus működése egy véletlenszerűen előállított 

baktériumokból álló populáció létrehozásával és ezek kiértékelésével kezdődik. Ez azt jelenti, 

hogy a 0. generáció előállításához P célfüggvény kiértékelésre van szükség. A további 

generációk előállításához a bakteriális mutáció Em = PKg, a géntranszfer pedig ET = T 

kiértékelést igényel. Így tehát a későbbi, teljes generációk előállításához 

TPKgEEE TmG +=+=  (4.3) 

kiértékelés szükséges. A továbbiakban jelöljük M-mel a célfüggvény kiértékeléseknek azt a 

számát, ami a szélsőérték megfelelő pontosságú eléréséhez szükséges. (A vizsgálataim során 

használt M értékek egy tesztfüggvény adott értékének eléréséhez szükséges kiértékelések 

számát jelentik, melyeket több, független mérés átlagaként állapítottam meg.) Ennek az 

adatnak az ismeretében meghatározható a generációk és a számítási körök száma, amivel már 

jó becslést lehet adni a futásidőre. A teljesen befejezett generációk száma (a 0. generáció 

kivételével) 

⎥
⎦

⎥
⎢
⎣

⎢ −
=

G
f E

PMG  (4.4) 

Az utolsó (valószínűleg félbemaradó) generáció előállítására így El kiértékelés marad. 

Gfl EGPME −−= )(  (4.5) 

Az utolsó generációban a mutáció és a géntranszfer által végrehajtott célfüggvény 

kiértékelések száma alacsonyabb lehet, mint Em és ET. Amennyiben először a bakteriális 

mutációt hajtjuk végre, az utolsó generációban általa elvégzett kiértékelések száma 

),min(, lmml EEE =  (4.6) 

a géntranszfer pedig 

( )mllTl EEE ,, ,0max −=  (4.7) 

célfüggvény kiértékeléssel gazdálkodhat. Most már könnyen meghatározható a számítási 

körök száma. A géntranszfer típusától függetlenül 

⎡ ⎤CPR /0 =  (4.8) 

számítási körre van szükség a 0. generáció előállításához. Mivel minden vizsgált módszer PK 

független mutációt képes egyszerre elvégezni, ezért 

),min(, PKCE pm =  (4.9) 
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kiértékelés végezhető el párhuzamosan, egy számítási körben. Az eredeti BEA minden 

teljesen befejezett generációhoz Rf,BEA számítási kört igényel (ne feledjük, hogy a géntranszfer 

ebben az esetben soros működésű). 

⎡ ⎤ TpmBEAf EgEPKR += ,, /  (4.10) 

Tehát a BEA a teljes optimalizációhoz 

⎡ ⎤ TlpmmlBEAffBEA EEERGRR ,,,,0 / +++=  (4.11) 

számítási kört használ fel. Hasonló megfontolások alapján meghatározható a párhuzamos 

géntranszfert használó változatok által igénybe vett számítási körök mennyisége is. 
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N itt is a géntranszfer során egyidejűleg kiértékelhető célfüggvények maximális számát jelöli, 

akárcsak a 4.4 fejezetben. Ennek értéke a segédpopulációt használó BEA Aux. és pMGA 

Aux. géntranszferek esetén N = Nwa = A, a pMGA esetén pedig ⎣ ⎦2/PNN woa == . 

4.6 A módosított paraméter értékek hatásának ellenőrzése 

A 4.3 fejezetben már megvizsgáltam, miként viselkedik a három javasolt, módosított 

géntranszfer az eredeti változattal összehasonlítva. Ott még nem tudtam egyértelműen 

megválaszolni a kérdést, hogy a szolga CPU-k számát tovább növelve, a jól skálázódó pMGA 

típusú géntranszfer segítségével vajon gyorsabban lehet-e majd elérni azonos célfüggvény 

értéket, mint a segédpopulációt használó változatokkal. Mivel sikerült hozzáférést kapnom 

egy szuperszámítógéphez, ezért néhány mérést újra elvégezhettem 64 szolga + 1 mester 

processzor használatával. Felhasználva a 4.4 és 4.5 fejezetek eredményeit, az optimalizáló 

program beállításait ezúttal az ott leírtaknak megfelelően választottam meg. 

A 4.2 fejezetben már kifejtettem, hogy a géntranszferek összehasonlítására használt 

programban nem szerencsés valódi problémát alkalmazni célfüggvényként, mert ezek 

összetettsége miatt elfogadhatatlanul hosszú ideig tartana elvégezni a kellő számú mérést. 

Ebből a megfontolásból adódóan a szakirodalomból jól ismert tesztfüggvényeket 

alkalmaztam, kiegészítve egy rövid mesterséges késleltetéssel, melynek segítségével a 

célfüggvény kiértékelések időszükséglete már jelentősen meghaladta a hálózati 

kommunikáció és a bakteriális operátorok végrehajtásának időigényét. Sajnos jelen esetben a 

lényegesen több processzor és a mester feladatütemezési stratégiája miatt ezt a megoldást nem 

tudtam alkalmazni. 
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A mester ugyanis először minden szolgának kiosztott egy-egy kiértékeléshez szükséges 

adatcsomagot, majd amint egy szolga jelezte, hogy befejezte feladatát, újabb munkát kapott 

mindaddig, amíg voltak még ki nem értékelt baktériumok a populációban. Ez a stratégia 

elősegítette, hogy egy heterogén összetételű számítógépes klaszter nagyobb teljesítményű 

gépei ne álljanak tétlenül, amíg a lassú gépek dolgoznak. Az újabb vizsgálatokhoz használt 

szuperszámítógépben azonban az architektúra jó közelítéssel homogénnek tekinthető, tehát 

egyrészt nincs szükség az ilyen jellegű terheléselosztásra. Másrészt a számos, egyenként 

kevés adat (<1kB) cseréjével járó kommunikáció 64 szolga használata esetén már komoly 

torlódásokat (bottleneck) okozott. Ez nem csak lelassította az optimalizálást, de 

mellékhatásként a szolgák teljesen aránytalan terhelésével is járt. A magas sorszámú 

processzorok alig kaptak feladatokat, mert amire sorra kerülhettek volna, az alacsony 

sorszámúak már visszaküldték az eredményt, és kérték az újabb feladatokat. A mesterséges 

késleltetés növelésével elvileg kezelni lehetett volna a helyzetet, azonban ez az optimalizálás 

futásidejének rendkívüli növekedésével járt volna együtt, ezért célszerűnek látszott a mester 

feladatütemezésének módosítása. 

A nehézségek leküzdése érdekében a következő módosításokat hajtottam végre az 

optimalizáló programon: 

• Megszüntettem minden mesterséges késleltetést. 

• A mester feladatütemezését úgy módosítottam, hogy minden szolgának azonos 

számú feladatot osszon ki. 

• Minden célfüggvény kiértékelés alkalmával naplófájlba rögzítettem a kiértékelés 

sorszámát és eredményét. 

Ezzel a módszerrel sikerült a szolga processzorok terhelését egyenletessé tenni, a 

naplózott kiértékelési adatokból pedig a 4.5 fejezet eredményeit felhasználva már 

meghatározható a számítási körök száma, ami arányos a futásidővel. 

Az általános érvényű következtetések levonásának érdekében vizsgálataimat különféle 

tulajdonságú tesztfüggvényekkel végeztem. Ezek közé tartoztak a Rastrigin, Keane, Step 

függvények valamint De Jong első és harmadik tesztfüggvénye. Ezeket most kiegészítettem 

még az Ackley függvénnyel is [84]. Ez egy folytonos, többmóduszú függvény, ami 

szélsőértékét, a zérust az origóban veszi fel, a „külső területeken” gyakorlatilag sík (ld. (4.13) 

képlet). 
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A 4.7 táblázatban a Rastrigin fv. 0,01-os nívószintjének eléréséhez szükséges 

célfüggvény kiértékelések átlagos számát (M) és a szükséges számítási köröket tüntettem fel. 

Az optimalizáló program fontosabb beállításai a következők voltak: g = 20, P = 128, A = 64. 

A korábbi megállapításaimnak megfelelően, a méréseket elegendő egyetlen C értékkel 

elvégezni, mert a többi esetre már érték minden kiszámítható. A tesztfuttatásokat C = 64 

szolga processzorral végeztem. 

4.7 táblázat Különböző számú szolga CPU használata esetén szükséges számítási körök száma (Rastrigin fv.) 

C 1 (= M) 2 8 64 256 

RBEA 128048 74520 34374 22665 21829 
RBEA Aux. 122732 61366 15342 1918 1117 
RpMGA 141582 70791 17698 2213 1291 

RpMGA Aux. 124608 62304 15576 1947 1134 
 

A számítások párhuzamos hatékonyságát a 4.8 táblázat tartalmazza. (Ep=(R1/RX)/C, ahol 

Rx a számítási körök száma az x szolga CPU-t használó esetben.) 

4.8 táblázat Az optimalizálás párhuzamos hatékonysága különböző számú szolga CPU használata esetén 

(Rastrigin fv.) 

C 1 2 8 64 256 

Ep, BEA 1,000 0,859 0,466 0,088 0,023 
Ep, BEA Aux. 1,000 1,000 1,000 1,000 0,429 
Ep, pMGA 1,000 1,000 1,000 1,000 0,428 

Ep, pMGA Aux. 1,000 1,000 1,000 1,000 0,429 
 

A 4.7 és 4.8 táblázatokból az látszik, hogy a párhuzamosított géntranszfereket használó 

változatok nagyon jól skálázódnak a teljes CPU kihasználtság eléréséig. Az utolsó oszlopban 

C > N, azaz lesznek tétlen processzorok a futtatás során, így ebben az esetben a párhuzamos 

hatékonyság is jelentősen csökken. Az eredeti BEA azonban már sokkal alacsonyabb számú 

CPU használata esetén is lényegesen gyengébben teljesített a másik három változatnál. Az 

eredmények tehát jól összecsengenek a 4.3 fejezetben írottakkal. 

Egy processzor használata esetén még nem okoznak jelentős különbséget az eltérő 

típusú géntranszferek. A 4.7 táblázat adatai szerint a két, segédpopulációt használó változat 

kicsit gyorsabb, a pMGA valamelyest lassabb az eredeti BEA-nál. Jó skálázódása miatt 

azonban már akár két processzor használata esetén is jobbnak bizonyul. 

Mivel a többi tesztfüggvénnyel végzett vizsgálat is hasonló eredményekkel zárult, ezért 

a továbbiakban inkább az érdekesebb eredmények, összefüggések bemutatására koncentrálok. 

A 4.9 táblázat a módosított géntranszferek és az eredeti alkalmazása esetén szükséges 

számítási körök számának hányadosát tartalmazza valamennyi felhasznált tesztfüggvény 
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esetében. Az adatok 1 szolga CPU használatával születtek. A 4.7 táblázat adataival 

összhangban ebből is azt lehet kiolvasni, hogy a pMGA változat (De Jong 1. 

tesztfüggvényének optimalizálásától eltekintve) valamelyest több számítási kört igényel, mint 

az eredeti géntranszfer. A segédpopulációt használó változatoknak azonban még egyetlen 

CPU használata esetén is kevesebb számítási körre (azaz futásidőre) van szükségük a 

megcélzott nívószint eléréséhez (kivéve Keane fv.), bár az eltérés mindig 1-2%-on belül van. 

A két segédpopulációt alkalmazó változat gyakorlatilag ugyanazt a teljesítményt nyújtja. 

4.9 táblázat A szükséges számítási körök számainak aránya 1 CPU használata esetén (C = 1) 

 Rastrigin Keane Step Ackley De Jong 1. De Jong 3. 

BEA

BEAAux

R
R .  0,958 1,018 0,832 0,935 0,947 0,949 

BEA

pMGA

R
R  1,106 1,169 1,045 1,126 0,997 1,090 

BEA

pMGAAux

R
R .  0,973 1,023 0,791 0,966 0,928 0,876 

 

A 4.10 táblázatban is ugyanezek az arányok olvashatóak, de ezúttal a felhasznált 

processzorok száma 64 volt (C = 64). Mivel a módosított változatok jól skálázódnak, ezért 

valamennyi érték jóval 1 alatti, ami a párhuzamos változatok szignifikáns előnyét jelzi. A két, 

segédpopulációt használó változat bizonyult ezúttal is a legjobbnak, hozzávetőlegesen 

egyformán teljesítettek. A pMGA változat most is kissé lassabb volt. 

4.10 táblázat A szükséges számítási körök számainak aránya 64 CPU használata esetén (C = 64) 

 Rastrigin Keane Step Ackley De Jong 1. De Jong 3. 

BEA

BEAAux

R
R .  0,085 0,083 0,141 0,056 0,062 0,146 

BEA

pMGA

R
R  0,097 0,095 0,177 0,067 0,065 0,168 

BEA

pMGAAux

R
R .  0,086 0,083 0,134 0,058 0,061 0,135 

 

A korábbi eredmények alapján már nyilvánvaló, hogy egy adott C processzorszámhoz 

hogyan lehet megválasztani a bakteriális evolúciós algoritmus többi paraméterének értékét az 

ideális skálázódás elérése érdekében. A gyakorlatban azonban ez a szám időnként nem ismert 

előre, vagy nem rögzített. Például elképzelhető, hogy időnként egy számítógépes klaszter 

néhány processzorát valamelyik másik program már használja. Ezért fontos, hogy 

megvizsgáljuk a módosított algoritmusok viselkedését az ilyen „kellemetlen” esetekben is. A 
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szükséges számításokat ebben az esetben is a (4.11), (4.12) összefüggések felhasználásával 

végezhetjük el. 

A 4.11 táblázat C nem optimális értékei esetére mutatja a párhuzamos hatékonyság 

értékeinek alakulását a Rastrigin fv. optimalizálásakor. (Minden más beállítást változatlanul 

hagytam.) 

4.11 táblázat Az optimalizálás párhuzamos hatékonysága különböző számú szolga CPU használata esetén 

(Rastrigin fv.) 

C 15 30 45 60 75 
Ep, BEA 0,299 0,170 0,121 0,091 0,075 

Ep, BEA Aux, 0,932 0,828 0,900 0,678 0,855 
Ep, pMGA 0,931 0,826 0,898 0,674 0,853 

Ep, pMGA Aux, 0,932 0,828 0,899 0,676 0,855 
 

A táblázat adatai azt mutatják, hogy az eredeti BEA nagyon gyengén skálázódik, a 

másik három változat azonban lényegesen jobb, és ebből a szempontból nagyon hasonlóan 

viselkednek. Hatékonyságuk a vizsgált esetekben nem esett 0,67 alá. Ettől függetlenül 

természetesen a paramétereknek lehet olyan értékeket választani, amelyekkel lényegesen 

rosszabb eredmények születnének, de a kézenfekvő esetekben a hatékonyság mindig 0,5 fölött 

marad. 

Megjegyzem, hogy az utolsó három sor adatainak hasonlósága nem véletlen: ezeket az 

értékeket ugyanazzal a (4.12) képlettel határoztam meg, a populáció mérete pedig a mérések 

során megegyezett a segédpopuláció elemszámának kétszeresével, tehát az eltérések kizárólag 

az eltérő M értékeknek köszönhetőek. 

A 4.18. ábra ugyanezt a jelenséget ábrázolja, de a felhasznált processzorok számát 

szélesebb tartományban jeleníti meg. Ennek megfelelően a három módosított géntranszferhez 

tartozó görbék szinte tökéletesen fedik egymást. Ha szabadon választhatjuk meg a különféle 

paraméterek értékeit, akkor nyilván elérhető az ideális skálázódás, de megnyugtató, hogy még 

az előre nem ismert számú processzor esetén is többnyire 0,8 feletti lehet a párhuzamos 

hatékonyság értéke. 
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4.18. ábra Az algoritmusok hatékonysága különböző számú processzor használata esetén (Rastrigin fv., 

P = 128, A = 64, g = 20, K = 1, T = 512) 

A 4.4-4.6 fejezetek eredményei a [35] folyóiratban jelentek meg. 

4.7 Genetikus változatosság az optimalizáció során 

Már a 4.1 fejezetben felmerült a gyanú, hogy a módosított géntranszfer operátorok 

csökkentik a populáció genetikus változatosságát. Ezt látszott alátámasztani az a tény, hogy a 

segédpopulációt használó változatok nem írták automatikusan felül a vesztes baktériumot. 

Amennyiben a géntranszfer során egyszerre több gén értékét is átmásoljuk, az szintén 

csökkentheti a változatosságot. Továbbá az is elgondolkodtató, hogy a hagyományos 

géntranszfer használatakor minden génnek akár T-1 alkalma is lehet a többi baktériumba 

történő beépülésre, a módosított változatoknál ez a szám legfeljebb (T/N)-1. N értéke attól 

függően, hogy használunk-e segédpopulációt (BEA Aux., pMGA Aux.) a segédpopuláció 

méretével (Nwa = A) egyezik meg, ennek hiányában pedig (pMGA) a populáció méretének 

felével ( ⎣ ⎦2/PN woa = ). A genetikus változatosság csökkenése nem kívánatos, mert ez akár 

jelentős mértékben is képes lassítani az optimalizációt, vagy adott esetben meg is 

akadályozhatja a szélsőérték (vagy többmóduszú függvények esetén valamennyi 

szélsőértékhely) meghatározását. Mindeddig azonban nem foglalkoztam a genetikus 

változatosság mérésével, változásának megfigyelésével, mert a párhuzamos célfüggvény 

kiértékelés lehetősége ennek az esetleges hátrányos tulajdonságnak az ellenére is drámai 
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módon gyorsította az algoritmus futását. Ha azonban a genetikai változatosság valóban 

nagyon alacsonynak bizonyulna a javasolt géntranszfer operátorok használata esetén, akkor 

érdemes lenne foglalkozni a megnövelésével vagy a kezdetben meglévő változatosság 

megőrzésével, mert ez várhatóan további gyorsulást eredményezne. Mivel a genetikus 

algoritmushoz már több ilyen módszert is kifejlesztettek, célszerűnek tűnik ezeknek a BEA-

ban történő alkalmazását is megvizsgálni (ld. 4.8 fejezet). 

Megjegyzem, hogy a sebesség növelésének kulcsát nem feltétlenül kell a genetikus 

változatosság növelésében keresni. Az is jó megoldás lehet, ha a BEA-ba valamilyen lokális 

kereső algoritmust is beépítünk, ezzel hibrid vagy más néven memetikus bakteriális 

algoritmust (ld. pl. [26], [6]) hozva létre. Ezzel a módszerrel a lokális szélsőértékeket 

gyorsabban és pontosabban határozhatjuk meg, de nem szabad megfeledkezni a hátrányokról 

sem. Ezek az algoritmusok ugyanis gyakran különféle feltételeket támasztanak a 

célfüggvénnyel szemben (pl. legyen folytonos, igénylik a gradienseket, stb.), és sokszor a 

számítási komplexitásuk is magas. 

A különféle géntranszfereknek a genetikus változatosságra gyakorolt hatásának 

tanulmányozásához is a korábban már bemutatott Rastrigin, Keane, Ackley függvényeket, 

illetve De Jong 1. tesztfüggvényét használtam, de terjedelmi okokból többnyire csak a 

Rastrigin függvényt ábrázoló diagramokat adom meg. 

A 4.19. ábra a populáció legjobb baktériumához tartozó célfüggvény érték (B) 

alakulását az elvégzett kiértékelések számának (Eo) függvényében mutatja, mind a négy 

tesztfüggvény esetében. Ez a megközelítés meglehetősen gyakorlatias, hiszen a mérnöki 

optimalizációs problémák során a teljes futásidőt alapvetően a célfüggvények kiértékelésére 

fordított idő határozza meg. A görbék 20 független mérés átlagolásával születtek. Az 

áttekinthetőség érdekében ezúttal csak az eredeti BEA-val, és a korábban legjobban szereplő 

párhuzamos géntranszferek egyikével, a pMGA Aux. változattal végzett mérések adatait 

jelenítem meg az ábrákon. 

Az i és j baktériumok közti „genetikai távolság” mérésére a (2.1) képletet (ld. 2.1.1 

fejezet) használtam, melyet még Goldberg írt fel [30] a niching elvégzéséhez. Ennek az 

összefüggésnek a felhasználásával a teljes populáció genetikai változatossága kifejezhető a 

(4.14) képlettel, amiben P a populáció elemszáma. Ez az összefüggés mindig 0 és 1 közötti 

értékeket szolgáltat, a gének értékei közti átlagos relatív eltérést adja meg. A 4.20. ábra a 

Rastrigin fv. optimalizálása közben mért genetikus változatosságot mutatja. A fontosabb 

beállítások a következők voltak: P = 128 (populáció mérete), K = 1 (klónok száma), g = 20 
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(gének száma baktériumonként), T = 512 (géntranszferek száma generációnként), A = 64 

(segédpopuláció mérete). 

(a) Ackley fv. (b) De Jong 1. fv. 

(c) Keane fv. (d) Rastrigin fv. 
4.19. ábra Tesztfüggvények optimalizálása 
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A 4.20 ábrán látható, hogy a pMGA Aux. típusú géntranszfer használata esetén a 

genetikus változatosság valamelyest alacsonyabb ugyan, de az igazi problémát az okozza, 

hogy már az eredeti géntranszfert használva is rendkívül kicsi a változatosság, különösen az 

optimalizáció késői szakaszában. Ez azt jelenti, hogy a baktériumok között alig van eltérés, 

ezért a géntranszfer már nem képes lényegesen jobb megoldások előállítására. Ebben a 

helyzetben szinte csak a bakteriális mutációnak köszönhető, hogy a célfüggvény értékek 

közelednek a megoldáshoz. Az optimalizálás ilyenkor már nagyon lelassul, és az algoritmus 

valójában nem teljesít jobban, mint egy egyszerű véletlenszerű keresés. Ez a jelenség 

egyébként nem különösebben meglepő, hiszen a hasonló vagy azonos baktériumok létrejöttét 

semmi sem gátolja a bakteriális evolúciós algoritmusban. 
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4.20. ábra A genetikus változatosság alakulása a Rastrigin fv. optimalizálása közben 

4.8 A genetikus változatosság megőrzésének klasszikus módszerei 

A konvergencia sebességének növelése érdekében tehát célravezetőnek tűnik 

gondoskodni a kezdetben még meglévő genetikus változatosság megőrzéséről, vagy a 

változatosság mértékének szükség esetén történő növeléséről. Mivel nem kívántam újra 

feltalálni a kereket, megvizsgáltam azoknak a szakirodalomból jól ismert módszereknek az 

alkalmazhatóságát, amelyeket eredetileg a genetikus algoritmushoz dolgoztak ki. Sajnos 

tapasztalataim alapján ezek adaptálása sokszor nehézkes, vagy teljesen megvalósíthatatlan. 

A két legismertebb módszer a niching és a párválasztás, melyek működését a 2.2.1.13 

fejezetben ismertettem. 

Elsőként a rátermettség megosztás módszerének alkalmazásával próbálkoztam, ami a 

niching egyik legismertebb megvalósítása. Ennek során két kisebb, gyakorlati problémába 

ütköztem. Az elsőt az jelentette, hogy a módszer a rátermettségi értékek létezését feltételezi, a 

BEA azonban kizárólag célfüggvény értékekkel dolgozik. Ha tehát a rátermettség megosztást 

kívánjuk alkalmazni, akkor a rátermettségi értékek nyilvántartását is meg kell oldani. A másik 

problémát az jelentette, hogy a rátermettségi értékek módosítására szolgáló (2.12) egyenlet 

csak abban az esetben használható, ha az eredeti rátermettségi értékek (amik jelen esetben a 

célfüggvény értékekkel egyeztek meg) nemnegatívak. Ez a Keane tesztfüggvénynél okozott 

gondot, melynek maximalizálását úgy oldottam meg, hogy a célfüggvény értékének mínusz 
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egyszeresét minimalizáltam. Ezt a problémát úgy oldottam meg, hogy a rátermettségi 

értékeket a célfüggvény értékeknek a [0; 1] intervallumba skálázásával állítottam elő, egy 

egyszerű lineáris transzformáció segítségével. 

A kisebb, technikai jellegű nehézségek megoldását követően elvégeztem a 

tesztfüggvények optimalizálását rátermettség megosztással (σ = 10-6) és nélküle, azonban az 

eredmények elmaradtak az előzetes várakozásaimtól (ld. 4.21. ábra). Ennek hátterében 

valószínűleg az áll, hogy a niching nem kimondottan a genetikus változatosság növelését 

célozza, az csak mintegy „mellékhatásként” jelentkezik. A valódi cél ugyanis elősegíteni új 

egyedek létrehozását a hasonlóan jó megoldások környezetében, azaz a többmóduszú 

függvények hatékony optimalizálása (ha sikerül több szélsőértékhelyet is megtalálni, az 

nyilván nagyobb genetikai változatosságot feltételez, mintha az összes egyed egyetlen 

szélsőértékhely környezetében helyezkedne el). A niching elsődleges célja tehát nem a 

konvergencia felgyorsítása, azaz nem esik egybe kutatásaim céljával. 

(a) A legjobb egyed célfüggvény értékének 

alakulása 

(b) A genetikus változatosság alakulása 

4.21. ábra A Rastrigin függvény optimalizálása rátermettség-megosztással és anélkül 

A niching megvalósításának másik jól ismert módszere a crowding. Ennek használata 

két okból sem tűnt célravezetőnek. Egyrészt, Deb és Goldberg már összehasonlította a 

rátermettség megosztás és a crowding viselkedését néhány tesztfüggvényen [17], és arra a 

következtetésre jutottak, hogy a rátermettség megosztás eredményesebben működik. 

Másrészt, a crowding koncepcióját nem egyszerű összeegyeztetni a BEA-val. A géntranszfer 

során az új baktériumok létrehozásában nem csak az egyedek egy része, a generációs rés 

tagjai vesznek részt, hanem valamennyi baktérium. A crowding factor értéke a GA esetében 

tipikusan 2-5 közötti érték szokott lenni, a géntranszfer során azonban a funkcionálisan ennek 

megfeleltethető vesztes egyedek a populáció felét teszik ki, ami általában jóval meghaladja az 
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ötöt. A crowding beépítése tehát a BEA olyan mértékű módosítását igényelné, ami teljesen 

megváltoztatná az algoritmus felépítését, viselkedését, és ellentétes annak szellemiségével. 

A crowdinghoz hasonló módszer a Restricted Tournament Selection (RTS, [32]), ami a 

pár-verseny kiválasztás továbbfejlesztésének tekinthető. Az RTS igyekszik megakadályozni 

az egymástól nagyon eltérő egyedek közti versengést. Működésének lényege abban áll, hogy 

véletlenszerűen kiválaszt a populációból két egyedet, A-t és B-t, majd ezeken elvégzi a 

keresztezést és a mutációt. Ennek eredményeképpen előáll két új megoldás, A’ és B’. Ezt 

követően véletlenszerűen kiválaszt a populációból w egyedet, és ezek közül azt tartja meg, 

amelyik a legjobban hasonlít A’-re. Nevezzük ezt A’’-nek. Ezután ugyanezzel a módszerrel 

megkeresi a B’-höz leginkább hasonlító B’’-t is. (Harik w értékét a keresett szélsőértékhelyek 

számának négyszeresére választva kapott jó eredményeket.) Ezután A’ verseng A’’-vel, illetve 

B’ B’’-vel. Ha az előállított új egyedek (A’, B’) jobbak a kikeresett A’’-nél vagy B’’-nél, akkor 

lecserélik azokat a populációban. Az RTS mellett szól egyszerű felépítése, a könnyű 

implementáció, és az, hogy sokkal jobb eredményeket sikerült vele elérni, mint a 

hagyományos crowding technikával. Sajnos a BEA és a géntranszfer elveivel, ötleteivel ez a 

módszer épp úgy nem egyeztethető össze, ahogyan a crowding sem. 

A párválasztás kétségkívül jól teljesít akkor, amikor a cél egy feladat egyformán jó 

megoldásainak megkeresése, de sajnos a koncepció teljesen ellentétes a géntranszfer ötletével. 

A párválasztás lényege ugyanis abban áll, hogy egy megoldás környezetéből válasszunk szülő 

egyedeket, amik nyilván hasonlítanak egymásra. A géntranszfer azonban a jobb célfüggvény 

értékű baktériumok valamelyikének néhány génjét igyekszik átmásolni a vesztes baktériumba, 

azaz nagy valószínűséggel egymástól genetikailag távol eső baktériumok között történik a 

genetikai információ átadása. 

4.9 Kényszerített mutáció 

Az előző fejezetben áttekintettem a genetikus változatosság megőrzésének klasszikus 

módszereit. Ezek közül még a niching is csak mérsékelt sikereket ért el, a többi módszer 

azonban gyakorlatilag nem alkalmazható a bakteriális típusú optimalizáció során. 

Kézenfekvőnek tűnt ezek után a 3.1.2 fejezetben már ismertetett kényszerített mutáció 

alkalmazásával próbálkozni, ami közvetlenül védi meg a populációt a túlságosan alacsony 

genetikai változatosság kialakulásától. 

Megjegyzem, hogy a mutációnak ez a változata több szempontból is eltér a bakteriális 

mutáció viselkedésétől. 
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• Ha a populáció genetikai változatossága kellően nagy, akkor a kényszerített 

mutáció egyáltalán nem is lép működésbe, szemben a bakteriális mutációval, 

ami minden generációban megkísérli az összes baktérium módosítását. 

Másrészről, ha a genetikai változatosság egy meghatározott érték alá csökken, 

azonnal működésbe lép. 

• A genetikai változatosság erőteljes csökkenését valószínűleg az okozza, hogy a 

baktériumok egy lokális szélsőértékhely környezetében csoportosulnak. A 

kényszerített mutáció csak kis mértékben módosítja a géneket, így elősegítve a 

szélsőértékhely környezetének alaposabb átvizsgálását. 

A kényszerített mutációt vezérlő σ paraméter értékét nagyra választva védelmet kapunk 

a korai konvergencia ellen, azonban az optimalizáció késői szakaszában, amikor a globális 

szélsőértékhely pontosítása zajlik, már káros a hatása, lelassítja az optimalizációt. Mindez 

fordítva is igaz: a kis σ értékek segítenek az optimalizáció végén pontosítani a megoldást, de 

nem gátolják meg a korai konvergenciát. 

A 4.22. ábra a kényszerített mutáció alkalmazásának a Rastrigin függvény 

optimalizálására gyakorolt hatását mutatja. Az elméleti megfontolásokon alapuló 

várakozásoknak megfelelően, a genetikus változatosság soha nem csökkent σ alá, ha 

kényszerített mutációt alkalmaztam. A kényszerített mutáció a fent írottak szerint befolyásolta 

a konvergenciát, azaz 

• az optimalizációs folyamat kezdetén a kényszerített mutációnak gyakorlatilag 

nincs hatása a konvergencia sebességére, 

• magas (10-3) σ érték esetén az optimum közelében nagyon lelassult a 

konvergencia, 

• közepes (10-4) σ érték használatakor a folyamat közepén jelentős gyorsulást 

lehetett megfigyelni, de a megoldás finomítása ebben az esetben is nagyon 

lassan ment végbe, 

• végül alacsony (10-5) σ értékre az optimalizáció közepén szerényebb gyorsulás 

volt a válasz, azonban ebben az esetben sikerült az optimumot (0) a legjobban 

megközelíteni. 

A kényszerített mutáció a többi vizsgált tesztfüggvényre is pontosan ilyen hatást fejtett 

ki, azonban σ értékének optimális tartománya teljesen problémafüggőnek bizonyult. 

Vizsgálataimat a következőképpen végeztem. Valamennyi tesztfüggvényhez meghatároztam 

egy, a globális szélsőértékhez közeli nívószintet, amelyet el kívántam érni. Az ennek 
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érdekében végzett célfüggvény kiértékelések számát a 4.12 és 4.13 táblázatokban tüntettem 

fel. De Jong első tesztfüggvényénél a nívószint 10-6 volt (optimuma 0), az Ackley és a 

Rastrigin fv. esetében 10-3 (az optimum szintén 0), a Keane fv. esetében pedig 0,79 

(maximalizálási feladat, a szélsőérték kb. 0,8). 

(a) A legjobb baktérium célfüggvény értéke, 

BEA 

(b) Genetikus változatosság, BEA 

(c) A legjobb baktérium célfüggvény értéke, 

pMGA Aux. 

(d) Genetikus változatosság, pMGA Aux. 

4.22. ábra A Rastrigin fv. optimalizálása kényszerített mutációval, különféle σ értékek használata esetén, illetve 

kényszerített mutáció nélkül 

Mivel az optimalizáció rosszul megválasztott σ érték esetén elfogadhatatlanul sokáig 

tartott volna, ezért minden tesztfüggvényhez beállítottam egy időkorlátot is. Minden egyes 

beállítással hússzor ismételtem meg az optimalizációt. Ezek közül csak azokat tekintettem 

sikeresnek, amelyeknél a rögzített időkorláton belül sikerült elérni a nívószintet. A sikeres 

kiértékelések arányát a táblázat celláiban zárójelek között tüntettem fel, amennyiben az kisebb 

volt 100%-nál. Azokban az esetekben, amikor nem minden optimalizációs kísérlet járt 

eredménnyel, a szükséges célfüggvény kiértékelések számánál a sikeres esetekhez tartozó 
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értékek átlagát szerepeltetem. Ha egyetlen futtatás sem járt eredménnyel, akkor sajnos nem 

volt lehetőségem semmilyen érték feltüntetésére. 

4.12 táblázat A kitűzött nívószint eléréséhez szükséges célfüggvény kiértékelések száma BEA esetén különböző 

σ értékű kényszerített mutációval, és nélküle (zárójelben a sikeres futtatások arányát tüntettem fel) 

Tesztfüggvények σ De Jong 1. Ackley Rastrigin Keane
10-2 - - - 56047
10-3 - - - (95%) 104625
10-4 - - 98524 141065
10-5 107365 76944 101807 (80%) 276272
10-6 165365 121247 123930 (55%) 167852
K. m. nélkül 202846 204746 127586 (40%) 50970

4.13 táblázat A kitűzött nívószint eléréséhez szükséges célfüggvény kiértékelések száma pMGA Aux. esetén 

különböző σ értékű kényszerített mutációval, és nélküle (zárójelben a sikeres futtatások arányát tüntettem fel) 

Tesztfüggvények σ De Jong 1. Ackley Rastrigin Keane
10-2 - - (75%) 808365 62454
10-3 - - - (90%) 72344
10-4 (60%) 395597 - 76639 (85%) 275413
10-5 92029 74021 96716 (45%) 176429
10-6 148673 117743 120703 (35%) 75851
K. m. nélkül 186041 215102 120903 (25%) 41660

 

A 4.12 és 4.13 táblázatok adatai alapján látható, hogy a két BEA variáns hasonló 

viselkedést mutat. Nagy σ értékek használatakor az első három tesztfüggvény esetében a 

sikeres futtatások aránya gyakran 0. A Keane függvény azonban pont ellentétesen viselkedik: 

a magas σ értékek segítik a jó megoldás megtalálását. Ez valószínűleg a szélsőségesen sok 

lokális szélsőértékhellyel állhat összefüggésben, illetve azzal, hogy az optimalizálás útjában 

álló legnagyobb akadály a korai konvergencia. Gyors következtetésként annyit azért 

levonhatunk, hogy a kényszerített mutáció σ = 10-5 és 10-6 értékek esetén mindig pozitív 

hatást fejtett ki az optimalizációra. 

4.10 A kényszerített mutáció paraméterének adaptív beállítása 

Az előző fejezetből kiderült, hogy a kényszerített mutáció alkalmazása kedvező hatást 

gyakorol az optimalizációra, de két nyomasztó probléma árnyékolja be a kezdeti sikereket. Az 

első, hogy σ optimális értéke feladatfüggő, a második, hogy különböző σ értékekre lenne 

szükség az optimalizálás különböző szakaszaiban (kezdetben magasabb értékekre a korai 

konvergencia megakadályozása miatt, a végső szakaszban pedig alacsonyabbakra). Ezek 

jelentős akadályt képeznek a módszer gyakorlati alkalmazása előtt. 
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Az nyilvánvaló, hogy sokat segítene, ha σ értékét folyamatosan csökkentenénk az 

optimalizáció alatt, de ennek konkrét megvalósítása ismét csak feladatfüggő módon 

valósítható meg optimálisan. Ennek a kettős problémának a leküzdésére a következő egyszerű 

modellt javaslom, illetve vizsgálom meg alaposabban. Az ötlet a következő: legyen σ a 

genetikus változatosság mindenkori értékének egyszerű, monoton függvénye. Ezzel elérhető, 

hogy σ értéke igazodjon az optimalizációs folyamat mindenkori igényéhez. A folyamat 

kezdetén, amikor a populáció potenciálisan optimális tagjai szét vannak szórva a keresési 

térben, nagy σ értékeket fogunk kapni, amelyek segítenek csökkenteni a korai konvergencia 

bekövetkezésének valószínűségét. Néhány iterációval később azonban, amikor a baktériumok 

már elkezdenek a keresési tér érdekes tartományaiban tömörülni, ami csökkenti a genetikus 

változatosságot, σ értéke is automatikusan alacsonyabb lesz. 

Ezt a paraméter beállítást legegyszerűbben a teljes populáció genetikus változatossága 

(D) és σ között egy alsó korláttal kiegészített lineáris kapcsolat segítségével tudjuk 

megvalósítani: 

),max( 0σσ bD=  (4.15) 

Az előző fejezetben foglaltak alapján σ0 = 10-5 vagy σ0 = 10-6 jó választás lehet. Egy 

optimalizáció kezdetén, véletlenszerűen előállított baktériumokat feltételezve a genetikus 

változatosság értéke általában 0,1-0,5 közé esik. Ilyen körülmények között σ ≈ 0,01 jó 

választásnak számít. A genetikus változatosság azonban drasztikus csökkenésbe kezd, amint a 

baktériumok a keresési tér érdekesebb tartományai felé kezdenek elmozdulni. Az 

optimalizációnak ebben a szakaszában sokkal kisebb σ értékek szükségesek. Ezen 

megfontolások alapján b értékét célszerű a 0,1-0,5 tartományból megválasztani. 

Az adaptív paraméter beállításnak ez a módja ígéretesnek tűnik, hiszen képes 

alkalmazkodni az optimalizálandó feladathoz és az optimalizálás különböző szakaszaihoz. A 

numerikus kísérletek be is igazolták az előzetes várakozásokat. 

A 4.14 és 4.15 táblázatok a b = 0,1, 0,2 és 0,5 értékekkel végzett numerikus kísérletek 

eredményeit tartalmazzák. Összehasonlítva ezeket az eredményeket a 4.12 és 4.13 

táblázatokban foglaltakkal, kijelenthetjük, hogy a σ paraméter értékének adaptív beállítása jól 

működik. A b = 0,2 esetben soha nem fordult elő, hogy valamelyik tesztfüggvénynek akár 

csak egyetlen optimalizálása is sikertelen lett volna, és a szükséges célfüggvény kiértékelések 

száma mindig szignifikánsan alacsonyabb volt, mint az eredeti, kényszerített mutációt nem 

használó algoritmusok esetében. Továbbá, a b = 0,2 beállítás mellett az adaptív kényszerített 

mutáció használatával az esetek túlnyomó többségében kevesebb célfüggvény kiértékelés 

mellett lehetett elérni a kitűzött nívószintet, mint bármilyen rögzített σ értékkel, azaz a σ 
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paraméter adaptív beállításának ez az egyszerű módszere is hasznosnak bizonyult. Ettől 

függetlenül, érdemes lenne további vizsgálatokat végezni kifinomultabb módszerekkel is. 

4.14 táblázat A kitűzött nívószint eléréséhez szükséges célfüggvény kiértékelések száma BEA esetén, 

kényszerített mutációval (σ0 = 10-5) 

Tesztfüggvények b De Jong 1. Ackley Rastrigin Keane 
0,1 104227 76082 96623 (85%) 109154 
0,2 104869 74881 91276 58988 
0,5 91790 60391 (50%) 134901 241600 

4.15 táblázat A kitűzött nívószint eléréséhez szükséges célfüggvény kiértékelések száma pMGA Aux. esetén, 

kényszerített mutációval (σ0 = 10-5) 

Tesztfüggvények b De Jong 1. Ackley Rastrigin Keane
0,1 90880 73925 90905 (65%) 186437
0,2 90647 69449 85889 53005
0,5 79765 60011 77042 188214

 

A 4.23. ábra a legjobb baktérium célfüggvény értékét és a populáció genetikus 

változatosságának alakulását mutatja a Rastrigin függvény optimalizálása során. Az ábrákat 

tanulmányozva is azt láthatjuk, hogy az adaptív kényszerített mutáció az elvárásoknak 

megfelelően működött. A többi tesztfüggvény esetén is hasonló viselkedést tapasztaltam, azaz 

b = 0,2 esetén a legjobb baktérium aktuális célfüggvény értéke mindig kedvezőbb volt az 

eredeti, adaptív kényszerített mutációt nem használó algoritmusok esetében mérteknél, és a 

genetikus változatosság sem csökkent túlságosan alacsony szintre. 

 

A 4.7-4.10 fejezetekben írottakat összefoglalva, tanulmányoztam a BEA és annak egyik 

párhuzamos változata, a pMGA Aux. működése során a genetikus változatosság alakulását. A 

vizsgált esetekben a változatosság rendkívül gyorsan csökkent, ami a konvergencia erős 

lassulását eredményezte, különösen az optimalizációs folyamat végén, amikor a közelítő 

megoldás pontosítása zajlik. Megvizsgáltam a genetikus változatosság fenntartásának 

klasszikus módszereit, és arra a következtetésre jutottam, hogy a rátermettség megosztás a 

bakteriális evolúciós algoritmusba alapvető koncepcionális változtatások nélkül beépíthető. 

Ez a módszer azonban csak mérsékelten eredményes a genetikus változatosság megőrzésében 

és a konvergencia sebességének fokozásában. 

A sok, egymásra túlságosan hasonlító baktérium kialakulásának elkerülésére javasoltam 

a kényszerített mutáció alkalmazását. Ez a módszer jól működött, de különböző beállításokra 

lenne szükség az eltérő optimalizálási feladatok esetében, sőt, még az optimalizációs folyamat 
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különböző szakaszaiban is. Ennek a problémának a megoldása érdekében egy egyszerű 

módszert javasoltam a kényszerített mutáció paraméterének adaptív beállítására, majd 

megvizsgáltam ennek hatását. A javasolt módszer hasznosnak bizonyult, mert valamennyi 

vizsgált tesztfüggvény esetében megnövelte a sikeres optimalizációk arányát és a 

konvergencia sebességét. 

Az adaptív kényszerített mutáció alkalmazását bátran javaslom valamennyi bakteriális 

típusú optimalizálás alkalmával, mert a célfüggvénytől semmiféle különleges tulajdonságot 

nem követel meg, és minden vizsgált esetben jelentősen növelte a konvergencia sebességét. A 

4.7-4.10 fejezetek eredményeit a [37] publikációban ismertettem. 

(a) A legjobb baktérium célfüggvény értéke, 

BEA 

(b) Genetikus változatosság, BEA 

(c) A legjobb baktérium célfüggvény értéke, 

pMGA Aux. 

(d) Genetikus változatosság, pMGA Aux. 

4.23. ábra A Rastrigin fv. optimalizálása adaptív kényszerített mutációval, különféle b értékek használata 

esetén, illetve adaptív kényszerített mutáció nélkül 

 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 129 

5 Az értekezés téziseinek összefoglalója 
A: A gyakorlatban sokszor előfordul, hogy egy optimalizációs probléma célfüggvényének 

kiértékelése egy teljes numerikus modell végrehajtását jelenti nagy CPU-idővel, és 

ezeket a kiértékeléseket több számítógép közt osztjuk szét. Ilyenkor számtalan 

hibalehetőség (pl. hálózati kapcsolat kimaradása, hardver/szoftver hibák, stb.) 

zavarhatja meg a számításokat. A sikertelen vagy túl sokáig tartó célfüggvény-

kiértékelések kezelése kulcsfontosságú az optimumkeresés gyorsasága szempontjából. 

Az ilyen jellegű hibák szimulálását „meteorozásnak” neveztük, amit az algoritmus 

viselkedésének elemzése érdekében alkalmaztunk. A következő megállapítások minden 

ilyen probléma megoldása esetén hasznosak. 

 

A-1: A meteorozást ismert tesztfüggvényeken alkalmazva kimutattam, hogy meglepően 

magas, akár 20%-os hibaarány esetén is érdemes az ismételt kiértékelési kísérlet helyett 

a problémás egyedeket nagyon rossz célfüggvény-értékűnek deklarálni, mert ez alig ront 

az adott számú generáció után elért eredményen, viszont egy rögzített célfüggvény-érték 

eléréséhez szükséges fizikai időt (wall clock time) jelentősen csökkenti. 

A-2: A hibás kiértékelések kezelésére három stratégiát vizsgáltam analitikus számításokkal és 

numerikus tesztekkel. Ezek alapján javaslatot tettem egy „hibrid” hibakezelési 

stratégiára, mely jobbnak bizonyult az ismételt kiértékelési kísérletek módszerénél és az 

A-1-ben említett, a hibás eseteket sosem újra kiértékelő metódusnál. 

A-3: Az A-1 tézis eredményét felhasználva olyan hibakezelési stratégiát dolgoztam ki, amely 

akkor is lehetővé teszi az optimalizációt, amikor a célfüggvény nem értékelhető ki a 

keresési tér előre nem látható pontaiban. A megfelelő stratégia ezekben az esetekben a 

célfüggvény értékének nagyon rossz értékkel történő helyettesítése. A módszert 

sikeresen alkalmaztam egy mérnöki probléma megoldására párhuzamos környezetben. 

(A probléma egy autó-törésteszt alacsony dimenziószámú modelljének paraméter-

identifikációja volt. A hibák forrását az alkalmazott modellben előre nem látható 

paraméter-kombinációknál fellépő merev (stiff) differenciálegyenletek jelentették, ami a 

kiértékelés elfogadhatatlanul hosszú idejéhez vezetett.) 

 

Az A tézisben megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: 

[40], [36], [39], [41]. 
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B: Az egyre növekvő népszerűségű bakteriális evolúciós algoritmus (BEA) génátvitel-

operátora nem párhuzamosítható. Azt vizsgáltam, hogyan lehetne ezt orvosolni, hogy a 

BEA nagy számításidejű problémákra, párhuzamos környezetben is alkalmazható 

legyen. Három, az eredetitől eltérő génátvitel-operátort dolgoztam ki és vizsgáltam meg 

mester-szolga párhuzamosítási módszer esetén. A kapott eredmények lehetővé teszik, 

hogy a BEA-t hatékonyan alkalmazzuk párhuzamos környezetben. 

 

B-1: Bebizonyítottam, hogy a javasolt génátvitel-operátorok (az eredetivel szemben) jól 

skálázódnak. Használatuk már két processzor esetén is előnyösebb az eredetinél. 

B-2: Az eredeti és a javasolt új génátvitel-operátorok esetén elméleti modellt adtam a 

párhuzamos hatékonyságnak a módszer paramétereitől (pl. CPU-k száma, 

populációméret, stb.) való függésére és ennek helyességét numerikus kísérletekkel 

igazoltam. 

B-3: Numerikus kísérletekkel megállapítottam, milyen számú génátvitel szükséges a gyors 

konvergenciához. 

B-4: Numerikus kísérletekkel igazoltam, hogy a javasolt új módszerek nem rontják le a 

genetikus változatosságot. 

B-5: Hatékony módszert javasoltam a genetikus változatosság megőrzésére és a módszer 

paramétereinek adaptív beállítására. 

 

A B tézisben megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: [38], 

[35], [37]. 
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6 Összegzés és kitekintés 
Dolgozatomban a genetikus algoritmusokkal és a bakteriális evolúciós algoritmusokkal 

kapcsolatos kutatómunkám eredményeit foglaltam össze. A vizsgált problémákat valamilyen 

valós mérnöki feladat, illetve az annak megoldása közben történt megfigyelések, észrevételek 

szülték.  

Témavezetőm egy áramlástani optimalizáció elvégzésén fáradozott, amikor kénytelen 

volt szembesülni azzal a problémával, hogy a számítógépes klaszteren futtatott, párhuzamos 

genetikus algoritmus működését és az eredmények elérését erősen veszélyezteti a 

megbízhatatlan hardveres és szoftveres környezet. A kutatómunka ugyan végül sikeresen 

lezárult, de sok megoldatlan kérdés maradt, amelyek megválaszolásában érdemi szerepet 

kaphattam. Az a sejtésünk, hogy a genetikus algoritmus robosztus felépítésében rejlő 

lehetőségeket egy teljesen újszerű hibakezelési stratégia megvalósítására is lehetne használni, 

beigazolódott. Végül nem csak egy, hanem rögtön kettő – igaz, eléggé hasonló – stratégiát is 

sikerült kialakítani, melyek közül az egyik később rendkívül hasznosnak bizonyult, és a 

gyakorlatban is bizonyított egy paraméter identifikációs probléma megoldása során. 

A gyakorlatban felmerülő optimalizációs problémák megoldására is jól használható 

genetikus algoritmus megvalósítások sokkal bonyolultabbak, mint az eredeti, kanonikus 

genetikus algoritmus. A kényszerített mutáció, a hibrid megoldások (pl. hegymászó vagy más 

lokális kereső integrálása), a niching, stb. egyre összetettebb szoftvereket eredményeztek, 

egyre több potenciális hibaforrással. Ilyen körülmények között értékelhető igazán egy, a 

genetikus algoritmushoz képest új, egyszerűbb felépítésű, ugyanakkor legalább annyira 

ígéretes módszer, a bakteriális evolúciós algoritmus. Természetes módon merült fel a kérdés, 

hogy az egyszerűbb felépítés ellenére vajon alkalmas-e ugyanazoknak a problémáknak a 

megoldására? Mint arra kutatásom során rámutattam, kisebb módosításokkal ez az algoritmus 

is alkalmassá tehető az összetett mérnöki optimalizálási feladatok elvégzésére. Sikerült 

elérnem, hogy az algoritmus jól skálázódjék, jól használja ki a rendelkezésre álló 

erőforrásokat, és a konvergencia sebességét is sikerült növelnem a kényszerített mutáció 

alkalmazásával. Ráadásul ez utóbbi igazán egyszerűen megvalósítható és használható, mert 

egy adaptív módszernek köszönhetően az ideális paraméter értékek beállításával sem kell 

foglalkoznia a módszert alkalmazni kívánó mérnököknek. 

Természetesen a munka számos irányban folytatható, pl. érdekes lenne további 

vizsgálatokat folytatni a hibrid megoldások terén, egyesítve az evolúciós elvű algoritmusok 

előnyeit más elven működő lokális keresőkével. Itt külön kihívást jelent, hogy az utóbbiak a 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.010



 132 

lehető legkisebb számítási komplexitásúak legyenek, és ne szűkítsék le az evolúciós 

algoritmusokkal egyébként megoldható feladatok körét. Másik kutatási irányként az adaptív 

kényszerített mutáció továbbfejlesztését tudom említeni. Bár a javasolt módszer egyértelműen 

hasznos, azonban érdemes lenne a célfüggvény tulajdonságait jobban figyelembe vevő és 

kihasználó, ezáltal még hatékonyabb eljárások kialakításán gondolkodni. 

6.1 Összefoglaló 

A mérnöki gyakorlatban sokszor kell megoldani optimalizációs jellegű feladatokat. 

Ezeknek a feladatoknak a megoldása sokszor nem lehetséges, vagy legalábbis nehéz a 

matematikai optimalizálás klasszikus eszközeivel. Az evolúciós számítások körébe tartozó 

módszerek, mint például a genetikus algoritmusok és a bakteriális evolúciós algoritmus nagy 

előnye, hogy azokban az esetekben is használhatóak globális optimalizációra, amikor a 

célfüggvény nem lineáris, nem folytonos, többmóduszó vagy sokváltozós. Az sem jelent 

gondot, ha nem állnak rendelkezésre a célfüggvény deriváltjai, cserébe azonban el kell 

fogadni, hogy a megoldás csak közelítő pontosságú lesz, és többnyire a célfüggvény 

értékének rendkívül sok alkalommal történő kiértékelése szükséges. 

Dolgozatomban két újszerű hibakezelési stratégiát dolgoztam ki a mester-szolga 

módszerrel párhuzamosított genetikus algoritmusok számára, melyekkel hatékonyabban 

kezelhetőek az optimalizáció során fellépő szoftveres és hardveres problémák. A javasolt új 

stratégiákat összevetettem az általánosan használt, a hibás résztevékenységek ismételt 

elvégzését alkalmazó stratégiával. Egy paraméter identifikációs probléma megoldása kapcsán 

megmutattam, hogy a javasolt stratégiák egyikének, az ún. eldobó stratégiának a használata 

nem csak hardveres hibák kezelése esetén előnyös, hanem azokban az esetekben is, amikor a 

megoldandó részprobléma természetéből adódóan (merev differenciálegyenletek) nem is 

lehetséges a megoldás kiszámítása. 

Dolgozatom második felében azt vizsgáltam meg, hogy a bakteriális evolúciós 

algoritmus alkalmas-e mérnöki optimalizációs feladatok elvégzésére. Sajnos a géntranszfer 

operátornak a felépítéséből adódóan az algoritmus nagyon rosszul skálázódik a 

sokprocesszoros rendszereken, ezért három módosított géntranszfer operátort javasoltam. 

Olyan összefüggéseket írtam fel, amelyek figyelembe vételével megbecsülhető az 

optimalizáció futásideje, illetve biztosítható a rendelkezésre álló hardver erőforrások minél 

jobb kihasználása. Numerikus kísérletekkel ellenőriztem az optimalizáció során a genetikus 

változatosság alakulását. Tanulmányoztam a különféle klasszikus, a genetikus változatosság 

megőrzését vagy növelését célzó módszereket, majd sikerült egy ezeknél hatásosabb 
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megoldást, a kényszerített mutációt találni. A kényszerített mutáció paraméterének 

automatikus, adaptív beállítására kidolgozott technika segítségével a konvergencia sebessége 

valamennyi tesztesetben jelentősen növekedett. 

6.2 Summary 

Optimization tasks are very common in engineering. These tasks are not always 

possible or at least are difficult to solve with traditional tools of mathematical optimization. 

The remarkable benefit of evolutionary computation, like the genetic algorithm and the 

bacterial evolutionary algorithm is that these algorithms can be used for global optimization 

even if the objective function is nonlinear, multimodal or has a lot of variables. It will not 

cause a problem if the derivatives of the objective function are not available. However, the 

solution is only of approximate accuracy, and the value of the objective function must be 

evaluated many times. 

I have developed two novel error handling strategies for genetic algorithms using 

master-slave style parallelization. These strategies make it possible to handle software or 

hardware errors more accurately. I have compared these strategies with the usual technique of 

reevaluating the failed jobs. I have used one of these strategies, the so called “neglecting 

failed jobs” strategy in a parameter identification problem. It turned out that using this 

strategy is beneficial even if the evaluation of the objective function is not possible due to its 

nature (stiff differential equations).  

In the second part of my thesis I examined whether the bacterial evolutionary algorithm 

is suitable for engineering tasks. Unfortunately, the algorithm scales poorly on multiprocessor 

systems due to the structure of the gene transfer operator. Therefore, I proposed three 

modified gene transfer operator versions. I have determined several relationships that can be 

taken into account to estimate the runtime of the optimization and to ensure better utilization 

of hardware resources, too. I have checked the development of genetic diversity during the 

optimization with numeric experiments. I have studied a variety of classical, genetic diversity 

maintaining or increasing methods, and I have managed to suggest a more effective solution, 

the so-called “forced mutation”. I have developed a technique to auto-tune the parameter 

settings of the forced mutation. This technique made it possible to significantly increase the 

convergence speed of all test cases. 
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6.3 Köszönetnyilvánítás 

Dolgozatom végén szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzásegítettek 

munkám elkészüléséhez és a tudományos pályán történő elinduláshoz. 

Első helyen kell megköszönnöm témavezetőm, Dr. Horváth András munkáját, aki 

széleskörű tudásával, tapasztalataival, ötleteivel és rengeteg energia ráfordításával segített 

túljutni a kezdetben megoldhatatlannak tűnő problémákon, bevezetett a tudományos életbe, és 

minden egyéb elképzelhető módon támogatott munkám sikere érdekében. 

Köszönöm Dr. Horváth Zoltánnak, hogy bekapcsolódhattam a szimuláció és 

optimalizáció projektbe, valamint a tudományos cikkek és disszertációm elkészítéséhez 

nyújtott segítségét. 

Köszönöm a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolának, különösen Dr. 

Keviczky László és Dr. Kóczy T. László professzorok uraknak, hogy dolgozatom témáját 

támogatták, befogadták, anyagilag és szakmailag támogatták cikkeim megjelenését és a 

konferenciákra történő eljutásomat, disszertációm elkészültét. Köszönöm Tomolákné Krokker 

Szilvia ügyes-bajos feladataim megoldásához nyújtott segítségét és türelmét. 

Köszönöm Dr. Botzheim Jánosnak, hogy elsőként tőle ismerhettem meg a bakteriális 

evolúciós algoritmusokat, a különféle korszerű, biológiai ihletésű evolúciós algoritmusokat, 

és azt, hogy kiváló ötleteivel segítette kutatómunkámat. 

Külön szeretném megköszönni tanszékem valamennyi dolgozójának a munkám 

elkészítéséhez nyújtott segítségét. Szeretném kiemelni Dr. Varga Ágnes munkáját, akivel nem 

csak a szakmai, tudományos kérdéseket lehetett megvitatni, de sokat emelt az angol nyelvű 

cikkek minőségén is kiváló nyelvtudásával. Hálás vagyok Varjasi Norbertnek, amiért 

tudományos és technikai jellegű problémáimat egyaránt megbeszélhettem vele. 

Az Universitas-Győr Alapítvány ösztöndíj programja nélkül sokkal nehezebben 

vághattam volna neki kutatói tevékenységemnek. 

Végül, de nem utolsó sorban köszönöm családomnak, szüleimnek a folyamatos 

támogatást, segítséget. Köszönöm, amiért megértéssel és türelemmel elfogadták, hogy 

munkám miatt kevesebb időm maradt rájuk. 
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