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1. A kutatás tárgya és célkitűzései

1974 óta, a Mamdani(-Assilian) modellt követően számos szabálybázisos fuzzy modell került bevezetésre és 

töretlen siker kíséri ezeknek az útját a gyakorlati és ipari rendszerek és a kereskedelmi termékek területén  [14] 

[23] [12].  A fuzzy szabálybázisoknak ez a megközelítése lényegében az approximáció-elmélet  egy ágának is  

tekinthető,  hiszen  számos  olyan  eredmény  született,  amelyik  megmutatta,  hogy  ezek  a  szabálybázisok  jól 

kezelhető, transzparens, approximációs, illetve interpolációs technikákat kínálnak fel az alkalmazó műszaki és 

más szakemberek számára.

A különböző  problémáknál  a  paraméterek,  függvények  stb.  tanulásában  az  intelligens  informatika  több 

alternatív megközelítést kínál. Ilyenek a klaszter analízis [1], a mesterséges neurális hálózatok [24] és a különféle 

evolúciós algoritmusok  [8] [7]. Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az evolúciós algoritmusok egy igen 

hatékony változata, a bakteriális algoritmus  [19] [18], kombinálva a klasszikus gradiens alapú lokális keresési 

technikákkal [16] [5] az eddigieknél kedvezőbb konvergenciasebességet és pontosságot mutat [3]. 

E kutatás fő célkitűzése olyan új eljárások kidolgozása volt, melyek ezeknél, a korábban publikált eljárásoknál 

hatékonyabbak (pl.  gyorsabbak,  pontosabbak,  kisebb erőforrásigényűek).  A kifejlesztendő új  eljárásokat  nagy 

teljesítményű  programozási  nyelven  (C/C++)  kívántam  implementálni  és  kiterjedt  szimulációs  futtatásokkal 

igazolni azok tényleges teljesítményét.

Az értekezés olyan kutatási eredményeket tartalmaz, melynek során az irodalomból ismert különböző alapvető 

fuzzy  szabálybázisos  modellek  esetében  az  igen  hatékony  Bakteriális  Memetikus  Algoritmusból (BMA)  [3] 

kiindulva  olyan  vizsgálatokat  végeztem,  amely  egyrészt  a  meglévő  jó  konvergenciasebességet  az  algoritmus 

módosításával  tovább kívánta  javítani   (általában,  illetve  fuzzy szabálybázisos modelleknél  különösen),  majd 

megvizsgáltam  azt,  hogy  célszerű-e  olyan  kisebb  módosításokat  eszközölni  az  ismert  fuzzy  szabálybázisos 

modelleknél,  amelyek  ezt  az  evolúciós  típusú  bakteriális  memetikus  algoritmuscsalád  segítségével  történő 

paramétertanulást tovább javítják.

A  kutatás  során  javaslatot  tettem  több  új  bakteriális  memetikus  típusú  tanítóalgoritmusra  és  ezeket  

implementáltam is.  Ezek  az irodalomból jól  ismert  Mamdani-féle  fuzzy szabálybázisos  modellek,  valamint a 

fuzzy  flip-flop-okból  levezetett  neurális  hálózatok  optimalizálására  is  jól  használhatók.  Ez  utóbbiak  ugyan 

neurális jellegű modellek, de valójában ezek is fuzzy műveletekre épülnek, tehát közös elem a fuzzy kiindulás.

Megvizsgáltam  mely  módosítások  vezetnek  az  adott  módszercsaládon  belül  a  lehető  legjobb 

konvergenciasebességhez.  Ennek  érdekében  nemcsak  új  algoritmusokat  dolgoztam  ki,  hanem  (a  Mamdani 

módszercsaládon belül) teljesen új t-norma és t-konorma bevezetésével olyan, szoftverben jól implementálható új  

eljárásokat javasoltam, amelyeknél a BMA jellegű tanulás sebessége az eddig ismerteknél lényegesen jobb; illetve 

megvizsgáltam  azt  is,  hogy  a  hardverben  jól  implementálható  fuzzy  műveleteken  alapuló  újfajta  neurális 

hálózatok [10] [13] esetében mely algoritmusok adták a legjobb tanulási sebességet. 

2. Az alkalmazott módszerek rövid áttekintése

2.1. Fuzzy rendszerek
A  fuzzy  logika értelmezhető  úgy,  mint  az  N-értékű  logika  kiterjesztése  a  végtelen  értékkészletű  logika 

irányába. Az 1960-as évek első felében egy NASA projekt keretében L. A. Zadeh dolgozta ki alapdefinícióit és 

halmazelméleti  aspektusait.  1975-ben  Mamdani  már  a  gyakorlatban  is  jól  használható  fuzzy  halmaz  és 
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szabálybázis alapú megoldást javasolt [15], melyet egy nagy bonyolultságú nemlineáris rendszer (gőzgép – kazán 

együttes) irányítására alkalmazott sikeresen, az addig ismert megoldásoknál lényegesen jobb eredménnyel. 

A  (hagyományos)  halmazelméletben  a  halmazokon  értelmezett  komplemensképzés  (negáció),  metszet 

(konjunkció) és unió (diszjunkció) alapműveletek egy (és első) fuzzy halmazokra történő általánosítása a Zadeh  

által javasolt (standard) fuzzy művelet-hármas.

A többértékű és fuzzy logikától függetlenül bevezetett trianguláris normák elmélete ugyanarra az absztrakt  

matematikai  struktúrára  vezetnek,  ugyanis  a  t-norma  axiomatikusan  pontosan  megfelel  a  fuzzy  konjunkció 

műveletének. Schweizer és Sklar a fuzzy elmélettől teljesen függetlenül írták a cikküket  [22] [21] – a t-norma 

olyan valószínűséggel kapcsolatos geometriai fogalom, amit a fuzzy elmélet bevezetése előtt az irodalomban már 

használtak. A t-normák elméletének szükséges azonban a kiegészítése a duál t-konormával, ahhoz, hogy a fuzzy 

logikával teljesen izomorf struktúrát nyerjünk. A modern szakirodalomban általánosan elterjedt a t-norma és t-

konorma (vagy s-norma) terminológia használata.

A fuzzy halmazok alkalmasak a pontatlanul definiált nyelvi fogalmak modellezésére, leírására. Így az emberi  

nyelven megfogalmazott „ha – akkor” típusú szabályok is általában könnyen átültethetők fuzzy halmaz alapú 

fuzzy  szabály  formába.  A gyakorlati  alkalmazásokban  a  ma  legelterjedtebb  fuzzy  következtetési  rendszer  a 

Mamdani-módszer. Általános esetben a Mamdani-típusú modellek esetén adott egy fuzzy bemenet, a következtető 

gép kimenetén pedig a fuzzifikációs eljárást és az aggregációs műveleteket követően egy fuzzy tagsági függvényt 

kapunk. Ezt szükség szerint  különböző  defuzzifikációs módszerek (pl.  COG,  COA,  COM,  MOM)  segítségével 

alakíthatunk át a kívánt a fuzzy irányítási rendszer kimenetén elvárt típusú adattá [11]. A defuzzifikáció során egy 

olyan  konkrét  értékét  választunk,  amelyik  az  eredményül  kapott  fuzzy  tagsági  függvényt  a  legtipikusabban 

reprezentálja.

A Mamdani-típusú modellek speciális alesete, mikor a bemenet is crisp értékekkel dolgozik, és a kimenet is 

crisp értékeket produkál. Ebben az esetben a következő lépéseket hajtja végre a rendszer: 

1. Az egy-, vagy többdimenziós bemeneteken levő crisp bemeneti értékek és az szabályok antecedenseinek 

illeszkedés mértékének meghatározása. Egydimenziós esetben ezek (μi) közvetlenül megadják az egyes 

szabályok tüzelés mértékét is (wi). 

2. n dimenziós esetben az egyes szabályok antecedenseinek illeszkedésének mértékei alapján kiszámítjuk  

egy aggregációs operátor alkalmazásával (pl.  min fuzzy művelet) az egyes szabályok tüzelés mértékét. 

Az i. szabály tüzelés mértéke ekkor:

w i=min
j=1

n

(μij(x j)) , (1)

ahol n a bemenet dimenziószáma, μij az i. szabály j. input változóra vonatkozó illeszkedésének mértéke 

(relatív fontossága).

3. A tüzelő  (wi>0)  szabályok  konzekvenseit  (Bi) wi magasságban  csonkoljuk,  így  megkapjuk  az  adott 

bemeneti érték (megfigyelés) és szabályhoz tartozó következtetést (Bi
*):

Bi
∗

( y)=min ( wi , B i( y) ) (2)

4. A teljes szabálybázishoz tartozó következtetés (B*) az egyes szabályokhoz tartozó következtetések uniója:

B∗
= ∪

i=1

r

Bi
∗
(y) = max

i=1

r

B i
∗
(y) (3)
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5. Ha a  gyakorlati  alkalmazás  crisp értékeket  vár  az irányítási  rendszertől,  akkor a következtetés fuzzy 

halmaz eredményét egy  defuzzifikációs eljárással konkrét numerikus értékké kell konvertálni. A COG 

(Center  of  Gravity,  súlypont  módszer)  esetén  a  kimeneti  érték  az  alábbi  módon  számítható  a  teljes 

szabálybázishoz tartozó következtetésből:

y i
∗
=

∫
y∈ supp( Bi

∗
)

y⋅ Bi
∗
( y)dy

∫
y∈ supp( Bi

∗
)

Bi
∗( y)dy

(4)

w i
∗
= ∫

y∈supp ( Bi
∗)

Bi
∗
( y)dy

yCOG=
∑
i=1

r

(y i
∗⋅w i

∗)

∑
i=1

r

w i
∗

 (5) 

2.2. Fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok
A (digitális) fuzzy logikai áramkörök a hagyományos kétértékű Boole-algebra alapú digitális áramkörök egy 

lehetséges kiterjesztésének tekinthetőek. Míg az utóbbiak esetében a digitális áramkörök alapvető építőelemei az  

AND, OR, NOT kapuk (a gyakorlatban a NAND kapuk), a fuzzy logikai áramkörök esetén a kapuk a standard  

fuzzy műveletek, illetve a negáció megfelelő implementációi, ezeket használhatjuk fel fuzzy logikai áramkörök 

építésére. A Zadeh által definiált standard fuzzy műveletek helyett természetesen használhatunk más De Morgan 

tripleteket (t-norma, t-konorma, negáció) [9], ezzel a belőlük felépített fuzzy logikai áramkörök széles választéka 

definiálható.

A hagyományos digitális alapáramkörökkel felépített egyszerűbb elemi szekvenciális áramkörök, a flip-flop-

ok mintájára, a fuzzy digitális áramkörök esetén fuzzy flip-flop-okat (F3) építhetünk. A (bináris) J-K és D flip-flop 

koncepcióját általánosítva különböző fuzzy műveleteken (t-normák és t-konormák) alapuló fuzzy J-K flip-flop és 

fuzzy  D  flip-flop  családokat  tervezhetünk.  A fuzzy  J-K  flip-flop  egységesített  karakterisztikus  egyenlete  a 

következő [20]:

Q J −K (t+1)=( J ∨K̄)∧(J ∨Q)∧( K̄∨Q̄ ) . (6)

A fuzzy D flip-flop alapegyenlete[G27]:

Q D( t+1)=(D∨D)∧(D∨Q)∧(D∨Q̄ )  (7)

Egyes fuzzy műveletekre és műveletcsaládokra épülő flip-flop-ok karakterisztikái bizonyos feltételek mellett 

(visszacsatolás, rögzített belső Q érték) olyan tulajdonságokat mutatnak (a [0,1] intervallumon szigmoid jellegű  

vagy „S-alakú”, ),  melyek alkalmassá teszik ezeket a feedforward neurális hálózatokban a neuronok transzfer 

függvényeinek megvalósítására [G14] [G25]. Az ilyen fuzzy neuronoknak nevezett egységekből fuzzy neurális 

hálók  építhetők,  melyek  ugyan  valamivel  gyengébb  approximációs  tulajdonságokkal  rendelkeznek,  mint  a  

hagyományos  szigmoid (vagy  tansig)  transzfer  függvény alapú feedforward neurális  hálózatok,  ám a hardver 

implementálhatóság  tekintetében  igazán  érdekes  perspektívát  nyitnak  [G33],  valamint  bizonyos  esetben 

kedvezőbb tulajdonságokat mutatnak (pl. általánosítási képesség, Łukasiewicz fuzzy D flip-flop, Dombi fuzzy J-K 

flip-flop, Trigonometrikus fuzzy J-K flip-flop alapú neuronok [G28])  [G31] [G35] [G32]. A fuzzy flip-flop alapú 

neurális hálózatok (F3NN) a hagyományos feedforward neurális hálózatok alternatívájaként azokhoz hasonlóan 

építhetőek  fel  [G22]  [G23],  és  a  tanításhoz  használt  módszerek  is  hasonlóak,  természetesen  az  új  transzfer 
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függvény megfelelő deriváltját kell használni [G24].

2.3. Evolúciós algoritmusok
A genetikus  algoritmusokban  a  modellezett  rendszer  paraméterei  egy  kromoszómának  nevezett  egységbe 

vannak  kódolva.  Ahelyett,  hogy  egyetlen  kromoszómába  kódolt  paraméterhalmazt  próbálnánk  optimalizálni, 

előnyökkel jár, ha több van belőlük,  és  a természetben látott módon próbáljuk meg tökéletesíteni  azokat – a  

legjobb egyedek életben maradnak, képesek reprodukálni magukat és továbbörökíteni a kromoszómáikban kódolt,  

túléléshez szükséges információkat. A genetikus algoritmusok tipikusan globális keresést végeznek egy bizonyos 

keresési  térben  annak  érdekében,  hogy  a  létezőknél  jobb,  optimálisabb  megoldásokat  találjon  elsősorban  a  

mutáció művelet alkalmazásával, amely véletlenszerűen változtatja meg a paramétereket. Habár a gyakorlatban 

elfogadható megoldásokat kapunk, és a megoldások minősége egyre jobb lesz a feldolgozás során, a konvergencia 

sebessége az optimum felé lassú és az elért megoldás minőségének növekedésével egyre csökken.

A  fuzzy  szabálybázisos  modellezés  egyik  legkomolyabb  problémája  az  optimális  fuzzy  szabálybázis 

paramétereinek  automatikus  identifikációja  (FRBI),  amennyiben  nem  áll  rendelkezésre  emberi  szakértői 

tudásbázis. A genetikus algoritmusok, illetve annak általánosabb sémája, az evolúciós algoritmusok kitűnő jelöltek 

erre  a  feladatra,  mert  a  fuzzy  szabálybázisok  paraméterei  könnyedén  kódolhatóak  az  egyes  egyedek 

kromoszómáiba,  és  a  generált  modellek  minősége  is  könnyen  számítható,  amennyiben  tanítóminták  állnak 

rendelkezésünkre. A modellek generálásához csupán input-output adathalmazokra van szükség. 1997-ben  N. E. 

Nawa, T. Hashiyama, T. Furuhashi és Y. Uchikawa az evolúciós algoritmusok új fajtáját, a  Pszeudo-Bakteriális  

Genetikus  Algoritmust (PBGA)  javasolták  és  egyben  sikeresen  alkalmazták  is  input-output  adatokból  fuzzy 

szabálybázis azonosításra  [19]. Az algoritmus új genetikus műveletet vezetett be, a  bakteriális mutációt. Az új 

művelet hatékonysága olyan környezetben használható ki leginkább, amelyekben a rendszer paraméterei között a  

kapcsolat gyenge. A fuzzy rendszerek ilyen tulajdonságú rendszerek, az új algoritmus egyszerűbbnek, de nagyobb 

teljesítményűnek bizonyult fuzzy szabálybázisok identifikációjánál. 1999-ben N. E. Nawa és T. Furuhashi új, a 

PBGA-n alapuló bakteriális algoritmust, a Bakteriális Evolúciós Algoritmust (BEA) javasoltak [18], amely egy új 

genetikus műveletet, a gén-átadást vezetett be. Az új művelet a populáció egyedei között létesít kapcsolatot, de 

alkalmazható a fuzzy szabálybázis szabályainak számának csökkentésére vagy növelésére is  [4].  Mindkét fenti 

bakteriális algoritmus globális típusú kereső eljárás, viszont lokális kereső algoritmusokkal kombinálva kitűnő 

memetikus algoritmusok [17] alapjait képzik. 

A Bakteriális Memetikus Algoritmus (BMA) a  Bakteriális Evolúciós Algoritmus és a  Levenberg-Marquardt  

módszer kombinációja (Boztheim, 2005)  [3]. A BEA globális kereső eljárás, kitűnő eszköznek bizonyult fuzzy 

szabálybázisos modellek identifikációjára és globális optimalizálására. A LM módszer szintén alkalmazható erre a 

feladatra [2], nagyon gyorsan konvergál a lokális minimumba, azonban nem képes onnan továbblépni a globális 

optimum környezetébe, vagy más, jobb lokális optimumok környezetébe. A BMA memetikus algoritmusként e két 

módszer előnyeit egyesíti, fuzzy szabálybázis identifikáció esetén gyorsabbnak és hatékonyabbnak bizonyult, mint 

a megelőző módszerek. A BMA esetén a LM eljárás a BEA-ba van beágyazva, úgy, hogy lokális keresés történik 

minden globális keresési ciklusban, a  BMA a  LM ciklust az összes egyeden elvégzett bakteriális mutáció  után, 

különálló lépésként hajtja végre. 
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3. A tudományos eredmények rövid összefoglalása
A következőkben röviden bemutatom a saját eredményeim alapján megfogalmazott téziseimet.

3.1. Új Bakteriális Memetikus Algoritmusok

Bevezettem két új bakteriális memetikus algoritmust. Az első a pontosságot javítja az eredeti BMA-hoz képest: 

azonos  modellkiértékelés-szám  (lépésszám)  esetén  kisebb  modellhiba  értéket  ad.  A  második  a  bakteriális  

memetikus algoritmusok egy általánosabb sémája.

Implementáltam  az  új  algoritmusokat,  és  megvizsgáltam  teljesítményüket  a  modelljóság  és  a 

konvergenciasebesség  tekintetében  fuzzy  szabálybázisos  modellek  identifikációjánál  és  fuzzy  flip-flop  alapú 

neurális hálózatok tanításánál, mind a modellkiértékelés-szám, mind a futásidő alapján.

1.  tézis. Két  új,  bakteriális  memetikus  típusú  algoritmust  dolgoztam  ki  „Bakteriális  Algoritmus  Memetikus  

Mutációval”  (BMAM)  illetve  „Háromlépéses  BMA”  (3BMA)  néven.  A  BMAM  algoritmus  a  

kromoszóma-részek  hagyományos  mutációja  után  kis  lépésszámú  Levenberg-Marquardt  iterációval  

tovább javítja a klónokat, megmentve így olyan potenciálisan értékes egyedeket, amelyek az eredeti  

algoritmus  alkalmazása  során  elvesznének.  Kimutattam,  hogy  ennek  eredményeként  a  módszer  a  

modellkiértékelés-szám függvényében a jóságot drasztikusan javítja.  A  3BMA bakteriális  memetikus  

optimalizációs  módszercsalád  a  BMA-nál  általánosabb  eljárás,  mely  a  Bakteriális  Evolúciós  

Algoritmussal  két  különböző  lokális  kereső  eljárást  kombinál.  A  3BMA  algoritmust  sikeresen  

alkalmaztam fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok tanítására.

Új  BMA típusú  algoritmust  javasoltam  Bakteriális  Algoritmus  Memetikus  Mutációval  néven  (BMAM,  a 

publikációkban angolul: Bacterial Memetic Algorithm with Modified Operator and Execution Order) [G2]. Az új 

eljárás az eredeti  BMA-hoz képest hatékonyabban használja  ki a Levenberg-Marquardt módszer gyors lokális 

konvergenciáját. 

A BMA-ban a bakteriális mutációs ciklus során azonnal elvesznek azok az egyedek, melyek a teszt során 

rosszabbnak  bizonyulnak.  Vannak azonban olyan  egyedek,  melyek  a  pillanatnyi fitnesz  értéke  közvetlenül  a 

bakteriális mutációs lépés után rosszabb ugyan, mint a korábbi és a párhuzamosan létrehozott egyedeké, habár a  

keresési tér egy ígéretes, értékesebb (jobb lokális optimumhoz közel eső) részén vannak. Az algoritmus lényegi  

eleme a  memetikus bakteriális  mutáció,  amely képes kiválasztani és megtartani ezeknek az egyedeknek azt a 

részét, melyek elég közel vannak a keresési tér ezen területeihez. A memetikus bakteriális mutáció során a klónok 

kromoszómáinak egy vagy több része a bakteriális mutációs ciklus minden iterációjában kiválasztódik, majd a 

kiválasztott  részek  mutációja  után  közvetlenül  viszonylag  kis  iteráció-számú  Levenberg-Marquardt lépést 

futtatunk. Az ezen a módon módosított, memetikus bakteriális mutáció olyan, potenciálisan értékes klónokat képes 

megtartani,  amelyek  az  eredeti  BMA eljárás  bakteriális  mutációs  ciklus  szelekciós  fázisa  során  (azonnal) 

elvesznének (mivel a teszt során rosszabbnak bizonyulnak). 

Az új algoritmus nagy előnye, hogy ugyanazon modelljóság eléréséhez a BMAM eljárásnak az eredeti BMA-

hoz képest lényegesen kisebb számú (59-88%-kal kevesebb) modellkiértékelést kell végrehajtani.

1.1. altézis. A Bakteriális Algoritmus Memetikus Mutációval (BMAM) elnevezésű új algoritmus, amely a korábbi  

megoldásoknál hatékonyabban használja a Levenberg-Marquardt módszert (LM), a modellkiértékelés-

szám függvényében a modelljóságot drasztikusan javítja.
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Új algoritmust javasoltam Háromlépéses Bakteriális Memetikus Algoritmus (3BMA, angolul: Three Step BMA) 

néven [G8]. A BMAM eljárás két, egymástól jól elkülöníthető helyen alkalmaz lokális kereső eljárást. Az első a 

memetikus bakteriális mutáció során, a második a teljes bakteriális mutációs ciklus után, egyetlen külön lépésben. 

A klónok és a mutációs lépések nagyobb száma miatt az első lokális keresés lényegesen többször hajtódik végre, 

mint a második. Az általam javasolt új algoritmusban a két lokális keresés közül az első helyen vagy a gyorsan  

konvergáló,  de  nagyobb  komplexitással  rendelkező  Levenberg-Marquardt módszer,  vagy  egy  valamely 

alacsonyabb uniform bonyolultságú  aszimptotikus  időkomplexitású  lokális  kereső  algoritmus,  míg  a  második 

helyen  minden  esetben  a  Levenberg-Marquardt módszer  szerepel.  E  módon  a  Háromlépéses  Bakteriális  

Memetikus Algoritmus két különböző lokális keresőeljárást kombinálhat a Bakteriális Evolúciós Algoritmussal. A 

3BMA speciális alesetei a BMA és a BMAM.

1.2. altézis. Új, az eddigieknél általánosabb algoritmust javasoltam. A Háromlépéses BMA (3BMA) bakteriális  

memetikus optimalizációs módszercsalád a BMA-nál általánosabb eljárás, mely a Bakteriális Evolúciós  

Algoritmussal két különböző lokális keresőeljárást kombinál.

1.3.  altézis. Elkészítettem  a  BMAM  eljárás  számítógépes  algoritmusát,  és  az  azt  megvalósító  számítógépes  

programot,  és  sikeresen  alkalmaztam  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatok  tanítására,  valamint  

Mamdani-típusú fuzzy szabálybázisos modelleknél a szabálybázis paramétereinek meghatározására és  

optimalizálására COG defuzzifikáció és trapéz alakú tagsági függvények esetén.

1.4.  altézis. Elkészítettem  a  Háromlépéses  BMA  eljárás  számítógépes  algoritmusát,  és  az  azt  megvalósító  

számítógépes programot, és sikeresen alkalmaztam fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok tanítására.

Szimulációs vizsgálatokkal támasztottam alá, hogy a  BMAM fuzzy szabálybázisok identifikációja esetén (az 

optimalizáció korai szakasza után) az azonos számú modellkiértékelés esetén a modellhiba értéket (MSE) javítja, 

továbbá  egy  adott  modell  fitnesz  érték  eléréséhez  szükséges  modellkiértékelések  számát  csökkenti.  Az  új 

algoritmus nagy előnye, hogy ugyanazon modelljóság eléréséhez a BMAM eljárásnak az eredeti BMA-hoz képest 

lényegesen kisebb számú (59-88%-kal kevesebb) modellkiértékelést kell végrehajtani. A szimulációk alapján a 

BMAM  esetén a  BMA-hoz viszonyítva 19-62%-kal kedvezőbb  MSE értéket adott ugyanazon modellkiértékelés-

szám esetén, és a BMA által elért legkisebb MSE értékeket 20-64%-kal kevesebb idő alatt érte el. A vizsgálatok 

alapján arra  a  következtetésre  jutottam, hogy kis  komplexitású probléma megoldásakor már az optimalizáció  

kezdeti szakaszában is, míg bonyolultabb esetben az optimalizáció kezdeti szakasza után ér el azonos idő alatt  

magasabb  modelljóságot  a  BMAM algoritmus.  A  BMAM eljárás  a  BMA-hoz képest  0,36-1,63-szor  annyi  idő 

(legtöbbször rövidebb idő) alatt érte el a megfelelő MSE értékeket.

Az új módszert fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok (F3NN) tanítására is alkalmaztam. Szimulációkkal 

támasztottam alá, hogy azonos idő alatt a BMAM eljárás (a tanítás kezdeti fázisa – 2-3 generáció – után) legalább 

olyan jó (általában jobb) modellminőséget ér el, mint az eredeti BMA eljárás. A szimulációk során a két legjobb 

függvényapproximációs képességgel rendelkező fuzzy flip-flop (Dombi J-K FF és Trigonometrikus J-K FF) alapú 

neurális hálózattal végeztem a vizsgálatokat. A kezdeti szakasz után a BMAM eljárással tanított F3NN-k a BMA-

val tanítottakhoz képest kisebb modellhibát értek el. A javulás mértéke az azonos időhöz tartozó  MSE értékek 

esetén kb. 20-80%-os volt, míg a BMA által elért MSE értékeket a BMAM 39-77%-kal kevesebb idő alatt érte el.

A Háromlépéses BMA módszer különböző (első) lokális keresőeljárásokkal megvalósított variációit az általam 
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korábban  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatok  tanítására  kifejlesztett  szoftverbe  adaptáltam.  Kiterjedt 

szimulációkat  futtattam a különböző első  lokális  kereső eljárást  alkalmazó  3BMA  variációk hatékonyságának 

megállapításának érdekében. A szimulációk Matlab környezetben futottak, a különböző  3BMA tanítóeljárások a 

korábban  a  két  legsikeresebbnek  bizonyult  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatok  (DombiJKF3NN és 

TrigJKF3NN) tanítását végezték el. Megvizsgáltam a  Levenberg-Marquardt, kvázi-Newton, konjugált gradiens,  

Gradient  Descent  Algorithm with  Adaptive  Learning  Rate  and Momentum,  Gradient  Descent  gradiens  alapú 

módszereket a 3BMA módszer első lokális kereső eljárásaként (valamint a 3BMA speciális elfajuló esetét, a BMA-

t), és  megállapítottam,  hogy  mindezek  között  a  konvergencia  sebességben  –  Matlab  környezetben,  F3NN-k 

tanítása esetén – a legkedvezőbb az a 3BMA algoritmus, amelyben az első (és a második) lokális kereső eljárás a 

Levenberg-Marquardt algoritmus  (3BMA LM-LM,  BMAM). A tanítás  kezdeti  szakasza  után  (>  2  generáció) 

minden esetben ez az algoritmus adta a legkedvezőbb modellhiba értékeket.

1.5. altézis. Szimulációs vizsgálatokat végeztem az új bakteriális memetikus algoritmusok különböző komplexitású  

problémák  esetén  nyújtott  teljesítményének  mérésére.  Megállapítottam,  hogy  a  Háromlépéses  BMA  

eljárás esetén melyik lokális keresőeljárások kombinációja a legkedvezőbb (LM-LM, BMAM), illetve a  

BMAM  eljárás  esetén  a  korábbi  megoldásokhoz  képest  a  modellkiértékelés-szám  tekintetében  

drasztikus, a futási idő tekintetében mérsékelt konvergenciasebesség-növekedés tapasztalható.

A tézissel kapcsolatos publikációim: [G2-9], [G20-21], [G27].

3.2.  Továbbfejlesztett  bakteriális  memetikus  algoritmusok  a  fuzzy  szabálybázisok  
identifikációjára

Két új eljárást javasoltam, amelyek  Mamdani-típusú fuzzy szabálybázisos modell-identifikációra alkalmasak 

trapéz  alakú  fuzzy  tagsági  függvények esetén.  Az  új  eljárások  közül  az  első  (IBMA)  az  eredeti  BMA-ban 

alkalmazott  csomópontsorrend-sérülés  kezelésére  használt  módszer  helyett  vezet  be  két  új,  egyszerűbb,  de 

hatékonyabb megoldást  (Swap,  Merge).  Bár az új  eljárások egyszerűek,  fontos,  a  későbbiekben rendkívül jól 

kihasználható  tulajdonságuk,  hogy  nagyobb  bonyolultságú  fuzzy  szabálybázisos  modellek  esetén  és  az 

optimalizáció kezdeti szakaszában nagyobb a modellminőség javulás. Az új módszerek hatékonysága legnagyobb 

mértékben a BMAM módszerrel kombinálva (MBMA) mutatkozik meg, ahol – pl. a „Swap” módszer alkalmazása 

– bizonyos esetekben meglepően nagy konvergenciasebesség javulást eredményezett.

A második új módszer  (MBMA) két bakteriális memetikus algoritmus hatékony kombinációja, amely fuzzy 

szabálybázisok identifikációja esetén egyértelműen az eddig ismert legjobbnak bizonyult.  Az IBMA és a BMAM 

módszerekben alkalmazott új megközelítések az első algoritmusnál az optimalizáció korai szakaszában, valamint 

bonyolultabb szabálybázisok esetén; míg a második algoritmusnál az optimalizációs eljárás kezdeti szakasza után, 

valamint egyszerűbb szabálybázisok esetén teljesítenek jobban. Az új eljárás ezek kombinációjával kihasználja 

mind az IBMA-ban használt Swap csomópontsorrend-sérülés kezelő módszer, mind a BMAM eljárásban megjelent 

memetikus bakteriális  mutáció komplementer  tulajdonságokat mutató  előnyeit.  Ennek eredményeképpen az új 

módszer mind a kisebb, mind a nagyobb bonyolultságú szabálybázisok esetén, valamint a modellkiértékelések 

száma mellett  a futási  idők alapján is egyértelműen jobban viselkedik mind az optimalizáció kezdeti,  mind a 

későbbi fázisában. 

Az IBMA, és különösen az MBMA eljárás az eredeti BMA eljárásnál gyorsabban és kevesebb modellkiértékelés 
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mellet  érnek  el  jobb  modellminőséget,  ez  utóbbi algoritmus  egyértelműen  a  legjobb  viselkedésű  bakteriális 

memetikus típusú algoritmusnak bizonyult.

2.  tézis.  Javaslatot  tettem két  új,  Mamdani-típusú  fuzzy  szabálybázisos  modelleknél  alkalmazható  bakteriális  

memetikus  algoritmusra.  „Javított  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus”  (IBMA)  néven  olyan  új  

algoritmust  dolgoztam ki,  amely trapéz alakú fuzzy szabálybázisok optimalizálása esetén a korábbi  

megoldásnál hatékonyabban képes kezelni a gyakori csomópont-sorrend hibákat. Kimutattam, hogy az  

IBMA algoritmus  esetében  a  modellminőség  javulása  nagyobb  bonyolultságú  fuzzy  szabálybázisos  

modellek esetén és az optimalizáció kezdeti szakaszában nagyobb. ”Módosított Bakteriális Memetikus  

Algoritmus” (MBMA) néven az IBMA és a BMAM algoritmusok előnyös komplementer tulajdonságait  

egyesítő új algoritmust dolgoztam ki, amely a trapéz alakú fuzzy szabálybázisok optimalizálása esetén a  

két  korábbi  bakteriális  memetikus  algoritmus  eredményeit  mind  a  modelljóság,  mind  a  

modellkiértékelés-szám, mind pedig a futásidő tekintetében drasztikusan javítja.

2.1.  altézis. A  Javított  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus  (IBMA)  trapéz  alakú  fuzzy  szabálybázisok  

meghatározása és optimalizálása esetén a korábbi megoldásnál hatékonyabban képes kezelni a gyakran  

fellépő  csomópont  sorrendhibákat.  A  modellminőség  javulása  nagyobb  bonyolultságú  fuzzy  

szabálybázisos modellek esetén és az optimalizáció kezdeti szakaszában nagyobb.

2.2.  altézis. A  Módosított  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus  (MBMA)  trapéz  alakú  fuzzy  szabálybázisok  

meghatározása és optimalizálása esetén két korábbi bakteriális memetikus algoritmus, az IBMA és a  

BMAM előnyös  komplementer  tulajdonságait  egyesíti,  a  modelljóságot  drasztikusan  javítja  mind  a  

modellkiértékelés-szám, mind a futásidő tekintetében.

2.3.  altézis. Elkészítettem  az  IBMA és  az  MBMA eljárás  számítógépes  algoritmusát,  és  az  azt  megvalósító  

számítógépes programot, és sikeresen alkalmaztam Mamdani-típusú fuzzy szabálybázisos modelleknél a  

szabálybázis paramétereinek meghatározására és optimalizálására COG defuzzifikáció és trapéz alakú  

tagsági függvények esetén.

Az IBMA esetén az egyszerűbb tesztfüggvény esetén a javulás a BMA-hoz viszonyítva maximálisan 11% volt 

a  Swap,  és  14% a  Merge módszereknél,  de  átlagosan  csak  0,53% és  3,32% csak  a  javulás.  A kétdimenziós 

tesztfüggvény esetén a javulás a Swap és Merge maximálisan 10% és 15%, átlagosan 5% és 7% volt a BMA-hoz 

képest. Bonyolultabb tesztfüggvény és nagyobb fuzzy szabályszám esetén a javulás maximálisan 38%, átlagosan 

22% volt a Swap esetén, és maximálisan 17% volt a Merge módszernél. A Merge azonos modellkiértékelés szám 

(és idő)  alatt többször, átlagosan 5,6%-kal nagyobb modellhibát adott a BMA-nál is. Összegezve a tapasztalatokat 

az  IBMA keretén belül alkalmazott két javasolt csomópontsorrend-sérülés kezelő eljárás közül összességében a 

Swap metódus rendelkezik kedvezőbb tulajdonságokkal, így végül ennek használatát javasoltam. 

A MBMA nagy előnye, hogy ugyanazon modelljóság eléréséhez az  MBMA eljárásnak az eredeti  BMA-hoz 

képest lényegesen kisebb számú (66-95%-kal kevesebb) modellkiértékelést kell végrehajtani. A szimulációk során 

az MBMA a BMA eljáráshoz viszonyítva 37-70%-kal kedvezőbb MSE értéket adott ugyanazon modellkiértékelés-

szám esetén, valamint a BMA által elért legkisebb MSE értékeket 42-83%-kal kevesebb idő alatt érte el. 

A vizsgált   három tesztprobléma és a  három különböző szempont kombinációja  esetén a kilencből nyolc 

esetben  az  MBMA  produkálta  az  optimalizáció  teljes ideje alatt a  legjobb  approximációs  eredményeket. 
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Mindössze egyetlen esetben (hatdimenziós tesztfüggvény és a modellhiba értéke a futásidő függvényében) fordult 

elő, hogy az optimalizáció kezdőfázisában – a teljes futásidő első 10%-ában – nem adott jobb eredményt a BMA-

nál. Ebben az esetben a teljes futásidő első 30%-ában az IBMA adta azonos idők alatt a legkisebb modellhibát.

Megállapítottam, hogy a vizsgált esetekben a modellkiértékelés szám függvényében sorrendben az MBMA, a 

BMAM és az  IBMA generálja a legjobb minőségű modelleket,  illetve ugyanazon jóságú modelleket kevesebb 

számú modellkiértékeléssel állítja elő, míg az eredeti  BMA eljárás bizonyult mindkét tekintetben a legkevésbé 

hatékonynak. A futási idő függvényében mindig az MBMA eljárás adta a legjobb approximációs eredményeket az 

optimalizáció kezdeti szakasza után, valamint az ilyen értelmű sorrend általában MBMA, BMAM, IBMA és BMA. 

2.4.  altézis. Szimulációs  vizsgálatokat  végeztem  az  új  bakteriális  memetikus  algoritmusok  teljesítményének  

megállapítására különböző komplexitású problémák esetén. Megállapítottam, hogy az új eljárások –  

különösen az MBMA – (általában lényegesen) jobb eredményeket mutattak, mint az eredeti Bakteriális  

Memetikus Algoritmus.

A tézissel kapcsolatos publikációim: [G1-7], [G9], [G13].

3.3. Új „Trigonometrikus” t-norma és t-konorma 

A fuzzy szabálybázisos modellek bakteriális algoritmusokkal történő optimalizációjával és a fuzzy flip-flop 

alapú neurális hálózatok tanításával kapcsolatos vizsgálataim során kerestem azon duális t-norma és t-konorma 

párokat, amelyek alkalmazásával kedvezőbb tanulási képességű modellek építhetők. A szakirodalomban ismert 

normapárok vizsgálatán kívül kísérletet tettem kedvező tulajdonságú új normapár definiálására is.

Új  t-norma  és  t-konorma  (s-norma)  párra  tettem  javaslatot,  a  javasolt  új  műveletpár  trigonometrikus  

függvények kombinációját tartalmazza, ezért  Trigonometrikus t-norma és t-konorma elnevezést kapott (angolul: 

Trigonometric t-norm and t-conorm). Az általam javasolt új t-norma és t-konorma pár folytonos, nem-paraméteres 

és teljesíti  a t-normákra (és  t-konormákra)  vonatkozó mind a négy axiómát  (kommutativitás, asszociativitás, 

monotonitás, peremfeltételek), duális  párt  alkotnak,  végül  pedig  a  standard  negációval  összekapcsolva  a  De 

Morgan azonosságokat is teljesítik [G10]. 

E normapár alkalmasnak és hatékonynak bizonyult  Mamdani-típusú következtető rendszerekben (t-norma, 

aggregációs operátorként) valamint fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatokban. A F3NN esetén az új normapárt 

alkalmazó Trigonometrikus típusú fuzzy J-K flip-flop alapú neurális hálózat approximációs képessége bizonyult a 

legjobbnak  (a  legjobb,  vagy  a  legjobbakkal  egy  szintű)  [G10].  A  Trigonometrikus  t-normát  (aggregációs  

operátorként)  alkalmazó  modellek  bizonyultak  a  legkedvezőbb  tulajdonságúnak a  konvergenciasebesség  és  a 

modellminőség  szempontjából  a  Mamdani-típusú  következtető  rendszerek  fuzzy  szabálybázisainak  bakteriális 

memetikus  algoritmusokkal  történő  optimalizálása  során  (a  vizsgált  szigorúan  monoton,  nem-paraméteres  t-

normák közül).

3.  tézis. „Trigonometrikus  t-norma  és  t-konorma”  elnevezéssel  bevezettem  egy  új  t-norma  t-konorma  párt,  

melynek felhasználásával új típusú fuzzy J-K és fuzzy D flip-flopokat konstruáltam. Mamdani-típusú  

szabálybázisos modelleken, valamint fuzzy flip-flop alapú neurális hálókon végzett vizsgálatok alapján  

megállapítottam,  hogy  az  új  normapár  alkalmazása  magasabb  modelljóságot  és  nagyobb  tanulási  

sebességet eredményezett, mint az eredeti változatok modelljósága és tanulási sebessége.

3.1. altézis. A javasolt új Trigonometrikus t-norma definíciója a következő:
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T T ( x , y )=
2
π arcsin(sin (x π

2 )⋅sin ( y π
2 ))

A duális t-konorma definíciója az alábbi:

S T ( x , y)=
2
π arccos(cos(x π

2 )⋅cos( y π
2 ))

Bebizonyítottam,  hogy  a  fenti  műveletpár  a  fuzzy  műveletek  minden  axiomatikus  tulajdonságának,  

továbbá a standard negációval a De Morgan hármastól megkívánt tulajdonságoknak is megfelel.

3.2. altézis. Meghatároztam a normapár deriváltjait a későbbi alkalmazások (F3NN, Mamdani-típusú következtető  

gép tanítása) érdekében. A Trigonometrikus t-norma paraméter szerinti parciális deriváltja a következő:

∂ iTrig( x1, x 2)

∂ x1

=

cos(x1⋅
π
2 )⋅sin (x 2⋅

π
2 )

√1−sin( x1⋅
π
2 )

2

⋅sin (x 2⋅
π
2 )

2
.

A Trigonometrikus t-konorma paraméter szerinti parciális deriváltja a következő:

∂uTrig(x1, x2)

∂ x1

=

sin( x1⋅
π
2 )⋅cos( x2⋅

π
2 )

√1−cos(x1⋅
π
2 )

2

⋅cos(x2⋅
π
2 )

2 . 

3.3. altézis. Meghatároztam az új t-norma aggregációs operátorként történő alkalmazása esetén az operátor és a  

derivált általánosabb alakját. Többdimenziós input esetén az operátor és a derivált a következő alakban  

írható fel:

w i=
2
π arcsin [P i ] , ahol P i=∏

k=1

n

sin (μik⋅
π
2 ) ,

∂w i

∂μij
=cot (μij⋅

π
2 )⋅

P i

√1−P i
2

.

3.4.  altézis.  Új típusú  fuzzy  J-K és  fuzzy  D flip-flop-okat  javasoltam.  A Trigonometrikus  fuzzy  J-K flip-flop  

definíciós egyenlete a következő:

QTrig J −K (t+1)=T T ( T T ( ST (J ,1−K ) , ST (J ,Q ) ) , ST (1−K , 1−Q) )

 A Trigonometrikus fuzzy D flip-flop definíciós egyenlete a következő:

QTrig D( t+1)=T T ( T T ( S T (D , D ) , ST (D ,Q) ) , S T (D ,1−Q) )

A  Trigonometrikus  t-normát  sikeresen  alkalmaztam  a  Mamdani-típusú  következtető  rendszerekben  az 

aggregációs  operátorként  általánosan  használt  min t-norma  helyett,  fuzzy  szabálybázisok  automatikus 

identifikációjánál [G12]. Az új t-norma alkalmazása növelte a konvergenciasebességet és a modelljóságot fuzzy 

szabálybázisok  identifikációjánál,  különböző  tanítóalgoritmusok  (BEA, IBMA és  MBMA) esetén.  Bakteriális  

memetikus algoritmusok  esetén  a  Trigonometrikus  t-norma  alapú  megoldás  16-86%-kal  javította  az  azonos 

modellkiértékelés-szám és idő alatt elért modelljóságot a széles körben használt megoldáshoz (min) képest, míg az 

eredeti megoldás által elért modelljóságot 29-75%-kal kisebb modellkiértékelés szám és idő alatt érte el. (A nem 

memetikus BEA esetén a megfelelő értékek: 4-54% és 19-64%.)

Az új, Trigonometrikus normapárt sikeresen alkalmaztam fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatokban, a fuzzy 

neuronban  használt  módosított  fuzzy  J-K és  D flip-flop-ok  alapvető  normáiként.  Megvizsgáltam,  hogy az  új 
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normát  alkalmazó  J-K  és  D  típusú  fuzzy  neuronokból felépített  F3NN  milyen  approximációs  képességekkel 

rendelkezik a korábban használhatónak bizonyult fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatokhoz képest (algebrai,  

Łukasiewicz, Yager, Dombi és Hamacher norma alapú J-K és D F3NN). 

3.5. altézis. Elkészítettem az új normapárt megvalósító számítógépes programmodulokat, és sikeresen adaptáltam  

és  alkalmaztam  Mamdani-típusú  fuzzy  szabálybázisos  modelleknél  aggregációs  operátorként,  ezen  

modellek identifikációjánál, fuzzy flip-flop-okban, valamint fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatokban  

és azok tanításánál.

3.6.  altézis. Megvizsgáltam az  új  normapár  alkalmazásának  lehetőségeit  és  előnyeit  Mamdani-típusú  

szabálybázisos  modellek  esetén,  valamint  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálókban.  Megállapítottam,  

hogy a vizsgált modellek esetén a Trigonometrikus t-norma alkalmazása magasabb modelljóságot és  

nagyobb tanulási sebességet eredményezett.

A tézissel kapcsolatos publikációim: [G7-12], [G28-32], [G35].

3.4. Szigorúan monoton, nem-paraméteres t-normák alkalmazása a FRBI eljárásban 
Mamdani-típusú következtető gép és bakteriális típusú tanító algoritmusok esetén

Megvizsgáltam a különböző szigorúan monoton nem-paraméteres t-normák aggregációs operátorként történő 

alkalmazásának  a  fuzzy  szabálybázis  identifikációs  folyamat  konvergenciasebességére  gyakorolt  hatásait 

Mamdani-típusú következtető gép esetén [G11] [G12]. Az általában használatos minimum t-norma mellett alapos 

megfontolás után (szigorúan monoton,  nem-paraméteres)  a következő t-normákat vontam be a vizsgálatokba:  

algebrai, Hamacher szorzat (Hamacher ν=0), Trigonometrikus.

A programmal  szimulációkat  végeztem  a  különböző  t-norma  (aggregációs  operátor)  alapú  modellek  és 

eljárások teljesítményének mérésére. 

4. tézis. Megvizsgáltam Mamdani-típusú következtető gép estére a különböző, az irodalomból ismert szigorúan  

monoton,  nemparaméteres  t-normák  alkalmazásának  a  fuzzy  szabálybázis  identifikációs  folyamat  

konvergenciasebességére  gyakorolt  hatásait.  Megállapítottam,  hogy  a  szigorúan  monoton,  

nemparaméteres t-normák közül a Trigonometrikus t-norma alkalmazása eredményezte a legnagyobb  

konvergenciasebességet és modelljóságot.

Meghatároztam az alkalmazáshoz szükséges parciális deriváltakat  és  Jacobi-mátrixokat,  majd a bakteriális  

evolúciós algoritmusokkal történő tanításhoz szükséges módosított eljárást implementáltam az általam készített  

(C++ nyelven írt) – fuzzy szabálybázisok identifikációját végző szoftverbe. 

4.1 altézis. Meghatároztam a kiválasztott  t-normák Mamdani-típusú következtetőgép és bakteriális  memetikus  

tanító algoritmusok alkalmazása esetén a használatukhoz szükséges parciális deriváltakat.

4.2. altézis. Elkészítettem a t-normák aggregációs operátorként történő használatát megvalósító számítógépes  

programmodult, és sikeresen alkalmaztam bakteriális típusú eljárásokkal tanított Mamdani-típusú fuzzy  

szabálybázisos modellek, trapéz alakú tagsági függvények és COG defuzzifikáció esetén.

A vizsgálatok  során  a  különböző  tesztfüggvények,  tanítóeljárások  és  t-normák  esetén  kapott  modellhiba 

átlagok és mediánok közül 12-ből 11 esetben a  Trigonometrikus t-norma aggregációs operátor alapú Mamdani-

típusú  következtetőgép  produkálta  a  legjobb  eredményt.  A  különböző  esetekben  a  Hamacher  szorzat és 

különösen, az algebrai általában jobb eredményt adott a min aggregációs operátornál, a Trigonometrikus t-norma 
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alkalmazása azonban minden esetben, mértékében pedig a legnagyobb javulást eredményezte. 

4.3. altézis. Szimulációs vizsgálatokat végeztem a kiválasztott t-normákat, mint aggregációs operátort alkalmazó  

Mamdani-típusú fuzzy szabálybázisos modellek jóságának és tanulási képességének összehasonlítására.  

Megállapítottam, hogy a szigorúan monoton, nem-paraméteres t-normák közül a Trigonometrikus t-

norma alkalmazása eredményezte a legnagyobb konvergenciasebességet és modelljóságot.

A tézissel kapcsolatos publikációim: [G10-12].

4. Összefoglalás és kitekintés

A kutatás eredményeképpen négy új bakteriális memetikus típusú algoritmust javasoltam,  amely az eredeti 

Bakteriális Memetikus Algoritmusnál kedvezőbb konvergenciatulajdonságokkal rendelkezik (Javított Bakteriális  

Algoritmus – IBMA, Bakteriális Algoritmus Memetikus Mutációval – BMAM és Módosított Bakteriális Memetikus  

Algoritmus  –  MBMA),  vagy  annál  általánosabb  algoritmuscsalád  (Háromlépéses  Bakteriális  Memetikus  

Algoritmus –  3BMA).  A  fuzzy  szabálybázis  identifikációra  az  MBMA bizonyult  közülük  a  legkedvezőbb 

tanítóalgoritmusnak,  amely  –  az  optimalizálás  kezdőfázisát  figyelmen  kívül  hagyva  –  a  legnagyobb 

konvergenciasebességet és modelljóságot nyújtotta.

A kutatás keretében új  t-norma t-konorma párra (Trigonometrikus t-norma és t-konorma),  valamint két új 

fuzzy flip-flop-ra (Trigonometrikus fuzzy J-K és D flip-flop) tettem javaslatot. Az új normapárt alkalmazó fuzzy J-

K flip-flop alapú neurális hálózat – a fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok közül – a legjobb approximációs 

képességűnek bizonyult. Továbbá az általánosan használt min és a szigorúan monoton, nem-paraméteres t-normák 

közül  az  új,  Trigonometrikus  t-norma alkalmazása  eredményezte  a  legnagyobb  modelljóságot  és  tanulási 

sebességet  Mamdani-típusú  szabálybázisos  modellek  esetén  a  következtetés  során  használt  aggregációs  

operátorként alkalmazva.

A különböző  modellek  és  algoritmusok  vizsgálta  érdekében  C/C++  nyelvű  és  Matlab  környezetben  futó  

programokat, programmodulokat fejlesztettem. Habár C/C++ nyelvű program párhuzamosítása megtörtént és a 

várt  eredményt  hozta,  az  eredmények  reprodukálhatóságának  igénye  miatt  a  program  gyakorlatban  használt  

verziója  lényegében  egyszálú.  Az  egyszálon  futó  program  koncepciójának  feladásával  rendkívül  vonzó 

lehetőségek nyílnak meg az algoritmusok koncepcionális továbbfejlesztése és viselkedésének további vizsgálata  

előtt.  Napjainkban már a megfizethető árú hardvereken is  kihasználható a grafikus kártyák jelentős számítási 

teljesítménye  (OpenCL,  MAGMA,  CULA),  melyek  biztosítják  a  SVD  és  egyéb  mátrixműveletek  jelentős 

mértékben gyorsabb végrehajtását  [6], ezért a LM módszer végrehajtási ideje várhatóan jelentősen lerövidülhet 

ezek  használatával,  miközben a  modellkiértékeléssel  és  LM iterációkkal  töltött  idők  aránya  jelentősen  javul. 

Várakozásaim  szerint  ez  tovább  javítja  az  új  bakteriális  memetikus  algoritmusok  konvergenciasebességét  a  

korábbi megoldásokhoz képest is. 

A doktori értekezés elkészítése egy kutatás lezárása, de egyben új kutatás – kutatások kezdete is. A további 

kutatás során kiterjesztem vizsgálataimat a ritka szabálybázisos modellekre, a különböző paraméteres t-normákra 

(Mamdani-modell, aggregációs operátorként), azok optimális paramétereinek meghatározására, a Trigonometrikus 

t-norma és t-konorma szélesebb körű alkalmazási lehetőségeinek vizsgálatára. Ezek egy részében már született is 

újabb  eredmény  (pl.  új  fuzzy  szabályinterpolációs  technika,  Hamacher  t-norma  alkalmazása),  melyeket  a 
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közeljövőben szándékozunk publikálni.

Hivatkozások

[1] Backer, E.: "Cluster Analysis by Optimal Decomposition of Induced Fuzzy Sets", Delftse Universitaire, The Netherlands: Delft 

(1978) 

[2] Botzheim, J., Cabrita, C., Kóczy, L. T., Ruano, A. E.: "Estimating Fuzzy Membership Functions Parameters by the Levenberg-

Marquardt Algorithm", FUZZ-IEEE 2004, Budapest, Hungary (2004), pp. 1667-1672

[3] Botzheim, J.,  Cabrita,  C.,  Kóczy,  L.  T.,  Ruano, A. E.:  "Fuzzy rule extraction by bacterial memetic algorithm",  IFSA 2005, 

Beijing, China  (2005), pp. 1563-1568

[4]  Botzheim,  J.,  Hámori,  B.,  Kóczy,  L.  T.,  Ruano,  A.  E.:  "Bacterial  algorithm  applied  for  fuzzy  rule  extraction",  The  9th 

International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU).  

Annecy, Franciaország, 2002.07.01-2002.07.05. (2002), pp. 1021-1026

[5] Botzheim, J., Kóczy, L. T., Ruano, A. E.: "Extension of the Levenberg-Marquardt algorithm for the extraction of trapezoidal and  

general piecewise linear fuzzy rules", IEEE World Congress on Computational Intelligence 2002, Honolulu (2002), pp. 815-819

[6] EM Photonics: "Performance << CULA", http://www.culatools.com/features/performance/ (2011), 

[7] Goldberg, D. E.: "Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning", Addison-Wesley (1989) 

[8] Holland, J. H.: "Adaptation in Nature and Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control, and  

Artificial Intelligence", The MIT Press, Cambridge, MA (1992), 

[9] Klement, E. P., Mesiar, R., Pap,  E.: "Triangular Norms", Series: Trends in Logic , vol.8, Kluwer Academic Publishers (2000), 

[10] Kóczy,  L.  T., Lovassy,  R.:  "Fuzzy Flip-Flops and Neural Nets?",   IEEE Conference on Fuzzy Systems.  London, Egyesült 

Királyság, 2007.07.23-2007.07.26. (2007), pp. 605-610

[11] Kóczy, L. T., Tikk, D.: "Fuzzy rendszerek", Typotex Kiadó (2000) 

[12] Larsen, P. M.: "Industrial application of fuzzy logic control", Int. J. of Man MachineStudies, 12(4) (1980), pp. 3-10

[13]  Lovassy,  R.,  Kóczy,  L.  T.:  "S-Shaped Fuzzy  Flip-Flops",   Proceedings  of  the 8th  International  Symposium of  Hungarian 

Researchers on Computational Intelligence and Informatics CINTI 2007 (2007),  pp. 383-391

[14] Mamdani, E. H.: "Application of fuzzy algorithms of simple dynamic plant", Proceedings of the IEEE, 121, 1974, no. 12 (1974), 

pp. 1585-1588

[15] Mamdani, E. H., Assilian, S.: "An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller", International Journal of  Man-

Machine Studies, vol. 7, no. 1 (1975), pp. 1–13

[16] Marquardt, D.: "An Algorithm for Least-Squares Estimation of Nonlinear Parameters", SIAM J. Appl. Math., 11 (1963), pp. 

431-441

[17] Moscato, P.: "On evolution, search, optimization, genetic algorithms and martial arts: Towards memetic algorithms", Technical 

Report Caltech Concurrent Computation Program, Report. 826, California Institute of Technology, Pasadena, California, USA 

(1989), 

[18] Nawa, N. E., Furuhashi, T.: "Fuzzy Systems Parameters Discovery by Bacterial Evolutionary Algorithm", IEEE Transactions on 

Fuzzy Systems 7  (1999), pp. 608-616

[19] Nawa, N. E., Hashiyama, T., Furuhashi, T., Uchikawa, Y.: "A study on fuzzy rules discovery using pseudo-bacterial genetic  

algorithm with adaptive operator", Proceedings of IEEE Int. Conf. on Evolutionary Computation, ICEC’97 (1997), 

[20]  Ozawa,  K.,  Hirota,  K.,  Kóczy,  L.  T.:  "Fuzzy  flip-flop",  Könyv:  M.  J.  Patyra,  D.  M.  Mlynek  (szerk.),  Fuzzy  Logic.  

Implementation and Applications, Wiley, Chichester (1996), pp. 197-236

[21] Schweizer, B., Sklar, A.: "Associative functions and abstract semigroups", Folyóirat: Pub. Math. Debrecen 10 (1963), pp. 69-81

[22]  Schweizer,  B.,  Sklar,  A.:  "Associative  functions  and  statistical  triangle  inequalities",  Folyóirat:  Schweizar,  B.,  Sklar,  A., 

Associative functions and statistical triangle inequalities, Pub. Math. Debrecen 8 (1961), pp. 169-186

[23] Takagi, T., Sugeno, M.: "Fuzzy identification of systems and its application to modeling and control", IEEE Trans. Syst., Man, 

Cybern., vol. SMC-15 (1985), pp. 116–132.

[24] Zurada, J. M.: "Introduction to artificial neural systems", West Publishing Company (1992) 

14



Saját publikációk

[G1] Gál, L., Botzheim, J., Kóczy, L. T., Ruano, A. E.: "Fuzzy Rule Base Extraction by the Improved Bacterial Memetic Algorithm", 

Proceedings of the 6th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics,  SAMI 2008, Herlany,  

Szlovákia, IEEE, pp. 49-53

[G2] Gál, L., Botzheim, J., Kóczy, L. T.: "Improvements to the Bacterial Memetic Algorithm used for Fuzzy Rule Base Extraction", 

CIMSA 2008 – IEEE International Conference on Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications, 

Istanbul, Turkey, (2008), pp. 38-43.

[G3] Gál,  L.,  Botzheim, J.,  Kóczy,  L.  T.:  "Advanced Bacterial Memetic Algorithms",  First  Győr Symposium on Computational 

Intelligence. Győr, Magyarország,  (2008), pp. 57-60

[G4] Gál, L., Kóczy, L. T.: "Advanced Bacterial memetic Algorithms", Folyóirat: ACTA TECHNICA JAURINENSIS 1:(3) (2008), 

pp. 481-498, (Független hivatkozás: 2)

[G5] Gál, L., Botzheim, J., Kóczy, L. T.: "Modified Bacterial Memetic Algorithm used for Fuzzy Rule Base Extraction", The 5th 

International  Conference on Soft  Computing as Transdisciplinary Science and Technology,   CSTST 2008, Cergy-Pontoise, 

Franciaország, pp. 425-431, (Független hivatkozás: 1)

[G6] Botzheim,  J.,  Gál,  L.,  Kóczy,  L.  T.:  "Fuzzy Rule  Base Model  Identification by Bacterial  Memetic  Algorithms in "Recent  

Advances in Decision Making"", "Studies of Computational Intelligence” series, 2009, vol. 222, Szerk: Rakus-Andersson, E., 

Yager, R. R., Ichalkaranje, N., Jain, L. C., Berlin; Heidelberg; New York: Springer-Verlag, pp. 21-43, (Független hivatkozás: 1)

[G7] Gál, L., Botzheim, J., Kóczy, L. T., Ruano, A. E.: "Applying Bacterial Memetic Algorithm for Training Feedforward and Fuzzy  

Flip-Flop based Neural Networks", Proceedings of IFSA-EUSFLAT 2009. Lisbon, Portugália, pp. 1833-1838

[G8] Gál, L., Kóczy, L. T., Lovassy, R.: "Three Step Bacterial Memetic Algorithm", Proc. of 14th IEEE International Conference on 

Intelligent Engineering Systems INES 2010, Las Palmas of Gran Canaria, Spain, pp. 31-36.

[G9] Gál, L., Kóczy, L. T.: "Fine tuning the parameters of the bacterial type evolutionary algorithms", Ext. Abstract: Second Győr 

Symposium on Computational Intelligence. Győr, Magyarország, (2009), pp. 37-40

[G10] Gál, L., Lovassy, R., Kóczy, L. T.: "Function Approximation Performance of Fuzzy Neural Networks Based on Frequently  

Used Fuzzy Operations and a Pair of New Trigonometric Norms", 2010 IEEE World Congress on Computational Intelligence, 

WCCI-2010, Barcelona, Spain, pp. 1514-1521

[G11]  Gál,  L.,  Kóczy,  L.  T.:  "Fuzzy  Rule  Base  Extraction  by  Bacterial  Type  Algorithms  using  various  T-norms",  Third  Győr 

Symposium on Computational Intelligence, Book of Abstracts, Győr, Magyarország, Extended abstract (2010), pp. 38-40

[G12] Gál, L., Kóczy, L. T.: "Fuzzy Rule Base Extraction by Bacterial Type Algorithms using selected T-norms", Acta Technica 

Jaurinensis 4, Series Intelligentia Computatorica, Vol. 3, Győr, Magyarország (2011), pp. 157-175

[G13]  Gál,  L.,  Lovassy,  R.,  Kóczy,  L.  T.:  "IBMA and  MBMA Performance  Analysis",  Extended  Abstract:  The  Fourth  Győr 

Symposium on Computational Intelligence. Győr, Magyarország (2011), pp. 43-45

[G14] Lovassy,  R., Kóczy,  L.  T., Gál, L.:  "Multilayer Perceptron Implemented by Fuzzy Flip-Flops",  IEEE World Congress on 

Computational Intelligence (WCCI 2008). Hong Kong, Kína (2008), pp. 1683-1688, (Független hivatkozás: 1)

[G15] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Fuzzy Flip-Flop Based Neural Network as a Function Approximator", IEEE International 

Conference on Computational Intelligence for Measurement Systems and Applications, CIMSA 2008, Istanbul, Törökország, 

pp. 44-49, (Független hivatkozás: 1)

[G16] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Analyzing Fuzzy Flip-Flops Based on Various Fuzzy Norms", First Győr Symposium on 

Computational Intelligence. Győr, Magyarország (2008), pp. 32-35

[G17] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Applicability of Fuzzy Flip-Flops in the Implementation of Neural Networks", Proc. of the 

9th International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence (CINTI 2008). Budapest, Magyarország,  

pp. 333-344, (Független hivatkozás: 1)

[G18] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Analyzing Fuzzy Flip-Flops Based on Various Fuzzy Operations", ACTA TECHNICA 

JAURINENSIS 1:(3), (2008), pp. 447-465, (Független hivatkozás: 2) 

15



[G19] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Function Approximation Capability of a Novel Fuzzy Flip-Flop Based Neural Network", 

Proceedings of the International Joint Conference on Neural Networks. Atlanta, Amerikai Egyesült Államok, Piscataway: IEEE 

(2009), pp. 1900-1907, (Független hivatkozás: 3)

[G20] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Parameter Optimization inFuzzy Flip-Flop Based Neural Networks", Proc. of International 

Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications, INISTA 2009, Trabzon, Turkey, pp. 205-209

[G21] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Optimizing Fuzzy Flip-Flop Based Neural Networks by Bacterial Memetic Algorithm", 

Proceedings of IFSA-EUSFLAT 2009. Lisbon, Portugália, pp. 1508-1513

[G22] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Fuzzy Flip-Flops as Basic Units in Fuzzy Neural Networks", Second Győr Symposium on 

Computational Intelligence. Győr, Magyarország (2009), pp. 18-21

[G23] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Multilayer Perceptrons Constructed of Fuzzy Flip-Flops", 4th International Symposium on 

Computational Intelligence and Intelligent Informatics: ISCIII 2009. Luxor, Egyiptom, pp. 9-14

[G24] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Quasi Optimization of Fuzzy Neural Networks", Anikó Szakál (szerk.) 10th International 

Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics : CINTI 2009, Budapest, pp. 303-314

[G25] Lovassy, R., Koczy, L. T., Gál, L.: "Fuzzy flip-flops as basic components in fuzzy neural networks", E P Klement, R Mesiar, P 

Struk, E Drobná (szerk.), Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications, FSTA 2010, Liptovsky Jan,  

Szlovákia, pp. 92-93

[G26] Lovassy, R., Zavala, A. H., Gál, L., Nieto, O. C., Kóczy, L. T., BatyrShin, I.: "Hardware Implementation of Fuzzy D Flip-Flop  

Neurons  Based  on  Łukasiewicz  Norms",  Proc.  of  the  9th  WSEAS  Int.  Conference  on  Applied  Computer  and  Applied 

Computational Science, Penang, Malaysia (2010), pp. 196-201

[G27] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Optimization in Fuzzy Flip-Flop Neural Neworks", Könyv: I J Rudas, J Fodor, J Kacprzyk 

(szerk.)  Computational  Intelligence  in  Engineering,  Berlin  ;  Heidelberg:  Springer  Verlag,  (Studies  in  Computational  

Intelligence; 313.) (2010), pp. 337-348

[G28] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Stability of Multilayer Perceptrons Based on Fuzzy Flip-Flops", Ext. Abstract: The Third 

Győr Symposium on Computational Intelligence: Book of Abstracts. Győr, Magyarország (2010), pp. 31-33

[G29]  Lovassy,  R.,  Kóczy,  L.  T.,  Gál,  L.:  "Function  Appriximation  Performance  of  Fuzzy  Neural  Networks",  ACTA 

POLYTECHNICA HUNGARICA 7:(4), IF: 0.284 (2010), pp. 25-38, (Független hivatkozás: 2)

[G30]  Lovassy,  R.,  Kóczy,  L.  T.,  Gál,  L.:  "Robustness  of  Fuzzy  Flip-Flop  Based  Neural  Networks",  11th  IEEE International 

Symposium on Computational Intelligence and Informatics: Proceedings. Budapest, Magyarország (2010), pp. 207-211

[G31] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L.: "Generalization Capability of Neural Networks Based on Fuzzy Operators", Applied and 

Computational Mathematics 10:(2)  IF: 0.857 (2011), pp. 340-355

[G32] Lovassy, R., Gál, L., Kóczy, L. T.: "Comparison of a Neural Network Based on Fuzzy Flip-Flops and an MLP Robustness in  

Function  Approximation:  Robustness  of  Fuzzy  Flip-Flop  Based  Neural  Networks",  Folyóirat:  ACTA  TECHNICA 

JAURINENSIS 4:(1) (2011), pp. 23-35

[G33] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Rudas, I. J., Gál, L.: "Hardware Implementable Neural Networks Based on Fuzzy Operators", World 

Conference on Soft Computing (WConSC). San Francisco, Amerikai Egyesült Államok (2011), Paper 175

[G34]  Lovassy, R. Kóczy, L. T., Gál, L.: "Hardware Implementable Fuzzy Neural Networks", The Fourth Győr Symposium on 

Computational Intelligence. Győr, Magyarország (2011), pp. 19-22

[G35] Lovassy, R., Kóczy, L. T., Gál, L., Rudas, I. J.: "Fuzzy Neural Networks Stability in Terms of the Number of Hidden Layers", 

12th IEEE International Symposium on Computational Inteligence and Informatics (CINTI2011). Budapest,  Magyarország, 

IEEE, Szakál A. (szerk.), (2011), pp. 323-328

[G36] Lovassy,  R.,  Gál,  L.,  Kóczy,  L.  T.,  Rudas,  I.  J.:  "Fuzzy  Flip-Flop  Based  Neural  Networks  as  a  Novel  Implementation  

Possibility of  Multilayer Perceptrons",  2012 IEEE International  Instrumentation and Measurement  Technology Conference 

(I2MTC), Graz, Ausztria (2012), pp. 280-285

16


	1. A kutatás tárgya és célkitűzései
	2. Az alkalmazott módszerek rövid áttekintése
	2.1. Fuzzy rendszerek
	2.2. Fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok
	2.3. Evolúciós algoritmusok

	3. A tudományos eredmények rövid összefoglalása
	3.1. Új Bakteriális Memetikus Algoritmusok
	3.2. Továbbfejlesztett bakteriális memetikus algoritmusok a fuzzy szabálybázisok identifikációjára
	3.3. Új „Trigonometrikus” t-norma és t-konorma
	3.4. Szigorúan monoton, nem-paraméteres t-normák alkalmazása a FRBI eljárásban Mamdani-típusú következtető gép és bakteriális típusú tanító algoritmusok esetén

	4. Összefoglalás és kitekintés
	Saját publikációk

