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1. A kutatás tárgya és célkitűzése 

A modern robottechnikával szemben támasztott elvárások egyre inkább a gépek 

önálló, emberi beavatkozást nélkülöző működését követelik meg. Ezt a 

követelményt a gépeknek úgy kell teljesíteni, hogy közben fizikailag egyre közelebb 

kerülnek az emberhez. Körvonalazódik a személyi számítógépek (PC) mintájára a 

személyi robotok (PR) megjelenése [1]. 

A fenti elvárások teljesítéséhez elkerülhetetlen az együttműködés képessége. A 

kollaborációs feladatokat megoldó algoritmusok területén a számítási intelligencia 

módszerek jelentenek áttörési lehetőséget. A hatékony kooperációnak egyik legfőbb 

pillére a résztvevők közti kommunikáció. Ennek minősége, egyértelműsége 

meghatározó a kooperáció végrehajtása tekintetében. 

A kutatásaimban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy megoldható-e a 

résztvevők közti explicit kommunikáció nélkül egy olyan feladat, melyhez robotok 

együttműködése szükséges. Alternatív kommunikációs megoldások léteznek [2-5], 

de kollaborációs döntések támogatására csak bizonyos körülmények között, a 

feladatok egy adott körére alkalmazhatók.   

A fő problémát a komplex rendszerek modellezése, bonyolult és nem egyértelmű 

adatok kezelése jelenti [6, 7]. Ezen a területen a fuzzy logikát és fuzzy modellezést 

széles körben alkalmazzák [8, 9]. A komplex feladatok egyre bonyolultabb fuzzy 

szabályrendszerrel kezelhetők, mely a számítási- és tárkapacitás igény rohamos 

növekedését okozza, végül kezelhetetlenné téve a rendszert. Számos módszer létezik 

a szabálybázis komplexitásának csökkentésére [10-14], ezekhez hasonlóan a fuzzy 

szignatúra módszer is hatékonyan alkalmazható hierarchikusan strukturált adatok 

tömör leírására [15, 16]. 

Az értekezésben leírt kutatásaim kiinduló pontja a fuzzy szignatúra kódkönyvre 

épülő kontextusfüggő rekonstruktív kommunikációs algoritmusok [17, 18] 
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robotkörnyeztre való adaptálása volt. A kontextusfüggő rekonstruktív fuzzy 

kommunikáció egyfajta kiterjesztése az implicit kommunikációs eljárásoknak [4, 5]. 

A kutatás során kidolgoztam egy, a feladat szempontjából az egyszerű fuzzy 

szignatúránál hatékonyabb leírási módszert: a fuzzy szituációs térképet. A fuzzy 

szituációs térkép, mint több dimenziós geometriai struktúrával rendelkező 

szignatúra képes tömör formában tárolni a komplex információkat, miközben a 

hiányzó adatok kezelését is megoldja. Javaslatot tettem a többrétegű fuzzy szituációs 

térkép bevezetésére, mellyel elkerülhető a dimenziónövelésből adódó exponenciális 

komplexitás növekedés.  Kidolgoztam a fuzzy szituációs térkép belső 

adatkapcsolatainak kezelési metódusát is. 

Kutatási eredményeim kipróbálására és igazolására létrehoztam egy szimulált 

robotkooperációs környezetet, mely egy valós rendszer hű modellje. A környezet 

széles körben alkalmas bonyolult robot kooperációs feladatok modellezésére és 

integrálására különböző algoritmusfejlesztő eszközökbe (pl. Matlab, VirCA [19]). 

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. A fuzzy logika alapjait L.A. Zadeh dolgozta ki az 

1960-as években [20]. A fuzzy logikai változó a 0 és az 1 érték között tetszőleges 

értéket felvehet, a 0 jelöli a „teljesen hamis” állítást, az 1 pedig a „teljesen igaz”-at. 

Ilyen értelemben a 0.5 érték jelenti a „félig igaz” állítást, vagy például a 0.9 a 

„majdnem igaz”-at. 

A tagsági függvény minden egyes x X alaphalmazbeli értékhez egy a [0,1] 

intervallumból vett értéket rendel aszerint, hogy az adott x érték mekkora mértékben 

eleme (tagja) az A fuzzy halmaznak: 
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  : 0,1 ,A X   (1) 

ahol µA az A fuzzy halmaz tagsági függvénye, mely egyértelműen megadja a 

halmazt, ha maga az X alaphalmaz ismert. 

A fuzzy halmazok segítségével természetes emberi nyelven könnyen lehet 

szabályokat megfogalmazni. Több bemenetű, egy kimenetű fuzzy szabály általános, 

ún. Mamdani-féle (ortogonálisan dekomponált) alakja [21]:   

 1 1: Ha  és  és  akkor .n nR x A x A y B    

ahol  1 , , nx x x   a bemeneti értékek vektora, 1 2,j j nx X X X X X      

az n-dimenziós alaphalmaz,  1 , nA A A   az antecedens halmazok vektora, 

,A X y Y   a kimeneti változó, Y a kimeneti változó alaphalmaza, B a 

konzekvens halmaz, B Y . 

A fuzzy halmazok elmélete felhasználható bonyolult, analitikus módon nem 

modellezhető rendszerek kezelhető leírására.  

2.2 Fuzzy szignatúrák 

A Zadeh által 1965-ben bevezetett fuzzy halmazok [20] kiterjesztéseként vezette 

be 1967-ben Goguen az L-fuzzy halmazokat [22], amelyek tagsági függvénye abban 

különbözik az eredeti fuzzy halmazokétól, hogy az X alaphalmaz minden eleméhez 

egy L, tetszőleges, (részben rendezett) háló valamely elemét rendeli hozzá: 

 : ,LA x L x X    (2) 

Az L-fuzzy halmazok speciális eseteként vezette be Kóczy 1980-ban a vektor 

értékű fuzzy halmazokat [24], amelyek olyan speciális L-fuzzy halmazok, ahol 

(2)-ben az L részben rendezett háló az n-dimenziós fuzzy vektorok egy hálója, azaz 

 0,1
n

L  . A fuzzy szignatúra bevezetése [15] a vektor értékű fuzzy halmazok 
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általánosításaként, azzal a kiterjesztéssel élve történt, hogy az alaphalmaz egy 

eleméhez rendelt vektor minden eleme lehet egy tagsági érték, vagy önmaga is lehet 

egy további vektor. Ezt a kiterjesztést iteratívan folytatva, akár m mélységű 

szignatúrák is létrehozhatók (3). 

  
 

 
 

 1

1 1

0,1 0,1
: , , ,i ij

k
k ks i i iji

ij ijlj l

A x x x x x X
x x

 

              

 (3) 

A fuzzy szignatúrák struktúrája (a definícióban szereplő) egymásba ágyazott 

vektorokként és a szemléletesebb fastruktúrás alakban is ábrázolható. A fastruktúrás 

alakban a definícióban szereplő minden egyes beágyazott vektort a fastruktúra egy 

részfája írja le (1. ábra). 
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1. ábra Fuzzy szignatúra fastruktúrás és beágyazott vektoros ábrázolása 

A fuzzy szignatúrák tekinthetők úgy, mint speciális, több dimenziós fuzzy adatok 

tárolására alkalmas szerkezetek. Ezekben az egyes dimenziók összefüggnek abban 

az értelemben, hogy a változók egy részcsoportja közösen határoz meg egy jellemzőt 

egy magasabb szinten. Így a komplex és jelentősen összefüggő adatokról a struktúra 

segítségével többlet információ tárolható. Az ilyen módon strukturált adatok 



6 
 

valamilyen összevetése (pl. hasonlósági mérték számítása) is hatékonyabban 

elvégezhető a struktúra figyelembevételével. 

2.3 Fuzzy kommunikáció 

A fuzzy kommunikáció megnevezést használjuk azokra, az egyébként esetenként 

nagyon eltérő, kommunikációs eljárásokra, ahol a bizonytalanságokat fuzzy 

módszerekkel kezelik.  

A fuzzy kommunikáció egyik legnagyobb előnye, hogy képes nyelvi 

kifejezésekkel dolgozni, ami az ember mindennapi életében használt kommunikáció 

alapeleme. Ezeket a nyelvi elemeket tömör, kódolt üzenetekben továbbítja. 

A fuzzy kommunikáció Pedrycz szerinti [17] alapsémája a 2. ábrán látható. 

 

2. ábra Fuzzy kommunikáció [17] 

Az ábrán látható emberek közötti információátadás alapvető eleme a kódkönyv, 

amit minden résztvevő birtokol. Ez a kódkönyv úgy is tekinthető, mint egy 

megosztott tudásbázis, amely az értelmezhető nyelvi üzeneteket tartalmazza. A két 

résztvevőt nevezzük adónak és vevőnek, akik rendelkeznek legalább egy olyan 

kódkönyvvel, amelyben az aktuális információcseréhez szükséges kifejezések 

szerepelnek, és ezek alapján képesek az üzenet hatékony kódolására és 

dekódolására. 
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Az előző példa ember-ember kommunikációt mutatott be, ahol az információk 

hiányosak, illetve nem teljesek. A meglévő csekély információ alapján kell az eredeti 

tartalmat létrehozni, amely a kódkönyv alapján sikeresen rekonstruálható.  

Hasonló kommunikációs vonalat lehet létesíteni ember-gép és akár gép-gép 

kapcsolatban is, ahol a résztvevők csak az információ „vázát” vagy a lényegét küldik 

át. A kommunikációnak ezt a típusát nevezzük kontextusfüggő rekonstruktív fuzzy 

kommunikációnak.  

3. A tudományos eredmények rövid összefoglalása 

Ebben a fejezetben röviden bemutatom a saját eredményeimet és az eredmények 

alapján megfogalmazott téziseket. 

3.1 Fuzzy szituációs térkép 

1. tézis. Javaslatot tettem a fuzzy szituációs térkép definíciójára, mint több dimenziós 

térbeli struktúrával rendelkező fuzzy szignatúrára. A fuzzy szituációs térkép 

hatékony leírásához komplex jelölésrendszert vezettem be. Javaslatot tettem a fuzzy 

szituációs térképeken alkalmazható fuzzy halmazműveletekre, továbbá 

kiterjesztettem a fuzzy szituációs térkép fogalmát relevanciasúlyok bevezetésével, s 

megadtam ezek használatának módját a javasolt halmazműveletekben.  [B1-21]    

A fuzzy szituációs térkép (Fuzzy Situational Map – FSM) olyan kiterjesztett 

fuzzy szignatúra, mely alkalmas bonyolult, akár több dimenziós sík vagy térbeli 

rendszerállapot leírására és kezelésére, olyan esetekben is, ahol az információ 

részleges, torzult vagy zajos.  Az FSM két-, három- vagy elméletben n dimenziós is 

lehet. Az egyes csomópontokban lévő fuzzy tagsági értékek egy fuzzy szignatúra 

egy-egy elemeként is értelmezhetők, így a fuzzy szituációs térkép egy 

többdimenziós és kötött struktúrájú fuzzy szignatúraként is leírható. Ezt az 

értelmezést követve elmondhatjuk, hogy a fuzzy szituációs térkép minden 

csomópontja egy további fuzzy szituációs térkép lehet, és ezt a kiterjesztést 
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iteratívan folytatva akár z mélységű (finomságú) fuzzy szituációs térkép is 

létrehozható minden egyes csomópontban. Az egyes csomópontok felbontásának 

finomsága független egymástól. 
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  (4) 

A fuzzy szituációs térkép egyes rácspontjainak strukturális és műveleti 

jellemzőinek egyértelmű leírásához javaslatot tettem egy komplex jelölésrendszer 

bevezetésére. Az egyes rácspontok jelölése a következő alakú: 

  ,h wxp   (5) 

ahol  ,h w  az aktuális rácsponthoz tartózó alrács méretét jelöli (magasság, 

szélesség), mely értelmezhető a leíró mátrix sor- és oszlopszámaként is. Ha 

1h w  , akkor az aktuális rácspontnak nincs alrácsa, vagyis egy szignatúra levél, 

mely egy fuzzy tagsági értéket tartalmaz. A p az x saját, illetve szülő-rácspontjainak 

pozíció vektora, beágyazottsági mélysége, illetve a leírómátrixban elfoglalt 

pozíciója. A fuzzy szituációs térkép definíciójából következően az egyes finomabb 

felbontású alrácsok határozhatják meg az adott magasabb szinten lévő 

szülő-csomópont értékét, így minden alrácshoz külön, egymástól független 

aggregációs operátor rendelhető.  

Ezek az operátorok is egyenként jelezve vannak minden csomópontban, mivel 

minden egyes pontnál más és más operátor használható. 
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  ,h wx
p   (6) 

ahol ⨁ az alkalmazott aggregációs operátor. 

Ezzel a jelölésrendszerrel egyértelműen meghatározható az egyes rácspontoknak 

a struktúrában való elhelyezkedése, és így iteratívan leírható a fuzzy szituációs 

térkép teljes struktúrája. 

1.1. altézis. Definiáltam a Zadeh-féle standard műveletek fuzzy szituációs térképekre 

használható változatait. Struktúra módosító eljárást dolgoztam ki a többoperandusú 

fuzzy szituációs térkép műveleteknél szükséges legnagyobb közös struktúra 

létrehozásához.  

Fuzzy szituációs térkép esetén végzett halmazműveleteknél a strukturális 

felépítést is figyelembe kell venni. Egyoperandusú műveleteknél (pl. komplemens) 

az eredeti szituációs térkép struktúra nem változhat, csak a levél-rácspontokon 

végezhetők műveletek. Többoperandusú műveletek esetén (t-norma, s-norma) a 

műveletben résztvevő fuzzy szituációs térképek alapstruktúrájának azonosnak kell 

lennie. A tényleges struktúrákat addig kell módosítani, míg a legnagyobb közös 

struktúrát el nem érjük, és így az adott művelet már elvégezhető. 

A fuzzy szituációs térkép előnye az adatok többdimenziós hierarchikus 

struktúrába való rendezése. Ez a struktúra határozza meg a fuzzy szituációs térkép 

alapú megfigyelések kezelhetőségét. A megfigyeléseknél előfordulhat, hogy az 

alapstruktúrából (alaptérképből) egyes csomópontokhoz tartozó elemek nem állnak 

rendelkezésre, így a megfigyelés struktúrája kis mértékben eltérhet az 

alapstruktúrához képest. Ezekben az esetekben, hogy az összehasonlítás, és így a 

következtetés mégis kivitelezhető legyen, valamilyen struktúra- más néven 

térképfelbontás-módosító operátorok használatára van szükség. 

 A térképstruktúra módosításához a fuzzy alapműveleteknél bevezetett 

aggregációs operátorok használhatók oly módón, hogy az érintett alrácsot redukálja 
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a szülő-csomópontjára. Ekkor ezen a ponton a térkép felbontása csökken, vagyis egy 

lépésben a mélysége eggyel csökken. 

A szülő-csomóponthoz rendelt fuzzy tagsági értékek az alatta lévő gyermek 

alrács fuzzy tagsági értékeinek aggregálásával számítható ki. Ezt a redukciós 

folyamatot csak akkor lehet végrehajtani, ha az aggregálandó alrács minden 

csomópontja levél, tehát nem tartalmaz további alrácsokat. Amennyiben az al-rács 

valamely csomópontja maga is szülője egy al-alrácsnak, akkor első lépésként ezt az 

al-alrácsot kell aggregációval redukálni a szülő csomópontjára. Az al-alrács 

redukciója után az így kialakult alrács redukciója is végrehajtható. Ezt a rekurzív 

folyamatot mutatja be a (7). 
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112 112 0 0
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  (7) 

A fuzzy szituációs térkép bonyolult, akár több dimenziós sík vagy térbeli 

rendszerállapot leírására és kezelésére használható, így természetes, hogy komplex 

hierarchikus, több alrács-szinttel rendelkező szituációs térkép felírása lehet 

szükséges. 

Az alrácsok hatásának befolyásolására vezettem be a rácspontokhoz rendelhető 

relevanciasúlyokat. A fuzzy szituációs térkép minden egyes rácspontjához rendelt 

relevanciasúly megadja, hogy egy rácspont mennyire releváns a felette lévő, 

szülő-rácspont alrácsában, mely a fuzzy szignatúrás analógiát használva a szülőhöz 

tartozó részfának tekinthető. Az egyes rácspontok súlyai a [0,1] intervallumba 

értelmezettek, és nem szükséges, hogy egy alrácsban az utódok (alrács rácspontjai) 

súlyainak összege 1 legyen. A relevanciasúly a struktúrát nem befolyásolja. A 0 

értékű relevanciasúly a rácspont, és a hozzátartozó alrácsok figyelmen kívül 

hagyását jelenti. 
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Az előzőekben leírt jelölésrendszert kiegészítve minden rácsponthoz 

megadhatjuk ν relevanciasúlyt (8), ha értéke 1, akkor nem szükséges jelölni. 

  ,, h wx 
p   (8) 

3.2 Következtetés fuzzy szituációs térkép alapú szabálybázison 

2. tézis. Kidolgoztam a Mamdani-féle következtetés fuzzy szituációs térkép alapú 

szabálybázisokra kiterjesztett módszerét. Javaslatot tettem a fuzzy szituációs térkép 

alapú szabálybázisok felépítésére, és módszert adtam a fuzzy szituációs térképek 

illeszkedési mértékének kiszámítására. [B22-29] 

Kóczy és Tamás kiterjesztette az 1975-ben publikált Mamdani-féle 

következtetést [21] fuzzy szignatúrás szabálybázisokra [24]. Ezt a módszert alapul 

véve dolgoztam ki a fuzzy szituációs térképekkel történő szabályépítés és 

következtetés eljárását. Az általánosított módszer és az eredeti, Mamdani-módszer 

között jelentős eltérés csak az első lépésben van, ahol a megfigyelés (A*) és az egyes 

szabályok feltétel részei (Ai) közötti illeszkedési mérték meghatározása történik. 

A fuzzy szituációs térkép alapú szabálybázisok megadásánál mindenképpen 

szükség van az alapstruktúra rögzítésére, amely meghatározza a szabálybázisban 

szereplő összes fuzzy szituációs térkép struktúráját. A struktúrán felül az 

alapstruktúrában rögzítésre kerülnek a térkép egyes rácspontjaihoz tartozó 

aggregációs operátorok és relevanciasúlyok.  

A fuzzy szituációs térkép alapú szabálybázisokat fuzzy szituációs térképekre 

épülő szabályok alkotják. Ezen szabályok a következőképpen általánosíthatók az 

eredeti, ha-akkor típusú fuzzy szabályok formájából: 

 : Ha  akkor i i iR x A y B   

ahol Ai jelöli az i. szabály antecedensét, amely egy fuzzy szituációs térkép. 
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Bi az i. szabály konzekvense, amely, mint a hagyományos fuzzy szabályoknál, 

továbbra is fuzzy halmaz. 

Az A* megfigyelés szintén fuzzy szituációs térkép, amelyet a megfigyelt 

értékekből, azok alaphalmazainak a [0,1] intervallumra történő normalizálása után 

lehet felépíteni. 

Az antecedensben és a megfigyelésben szereplő fuzzy szituációs térképek 

alapstruktúrája azonos, a tényleges struktúrák azonban eltérhetnek. Előfordulhat, 

hogy vagy a szabály feltételrészének szituációs térképéből, vagy magából a 

megfigyelésből hiányzik egy-egy levél-rácspont vagy részrács. Ez azt jelenti, hogy 

az információ az adott tárgyterületről hiányos, és az ebből a tudásból felépített 

struktúra egyes részrácsokban hasznos adatot nem tartalmaz. 

2.1. altézis. Kidolgoztam a legnagyobb közös struktúra meghatározásának 

algoritmusát különböző struktúrájú fuzzy szituációs térképek illeszkedési mértékének 

számításához.  

Két azonos alapstruktúrájú, de részben különböző aktuális struktúrájú fuzzy 

szituációs térkép összehasonlításához meg kell állapítani e két szituációs térkép 

legnagyobb közös struktúráját, majd a szituációs térképeket (egyiket vagy 

mindkettőt) erre a közös struktúrára kell redukálni. A két szituációs térkép közös 

struktúrája az a legnagyobb felbontású részrács, amelyre mindkét szituációs térképet 

redukálni lehet. A gyakorlatban ennek a közös struktúrának a megtalálásához 

szélességi keresés (BFS) használható [25-27]. 

3.3 Fuzzy szituációs térképek dimenzió növelése 

3. tézis. A mobil robotok kooperációjával és kommunikációjával kapcsolatos 

gyakorlati feladatok tanulmányozása közben felismertem, hogy számos, a 

gyakorlatban előforduló probléma információszükségletének reprezentálására az n-

dimenziós fuzzy szituációs térkép használata redundáns, pazarló, és szükségtelen 
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megoldás lenne. Kimutattam, hogy a fuzzy szituációs térkép használatával ilyen 

esetekben látszólag megvalósuló exponenciális bonyolultságnövekedés elkerülhető 

az általam javasolt és definiált „többrétegű fuzzy szituációs térkép” alkalmazásával, 

és módszert adtam a többrétegű fuzzy szituációs térképek réteg-rácsai közötti 

függőségi viszonyok és kapcsolatok leírására.  [B13, B30-33] 

Az előző fejezetekben a kétdimenziós fuzzy szituációs térképek tulajdonságait, 

rajtuk végezhető műveleteket mutattam be. Könnyen belátható, hogy ezek a 

tulajdonságok és műveletek egyszerűen kiterjeszthetők háromdimenziósra. A 

dimenzió növelésnek elvi határa nincsen, de a háromnál nagyobb dimenziószámú 

fuzzy szituációs térképek gyakorlatban való felhasználhatósága csekélynek tűnik. 

Bizonyos feladatokban, így a mobil robotok kooperációs feladatában is, a 

kétdimenziós leírás nem mindig elegendő, illetve az információk hatékonyan nem 

sűríthetők be két (esetleg három) dimenzióba. Ezt a problémát legegyszerűbben úgy 

képzelhetjük el, hogy egy-egy rácspontban több független vagy egymástól függő a 

következtetést befolyásoló adat van. Ilyenkor a dimenzió növelése (az adatok 

megfelelő szétválasztása) kézenfekvő megoldásnak tűnhet. Az általam vizsgált 

mobil robot kooperációs és kommunikációs feladatokban előforduló problémák 

információszükségletének reprezentálására a hagyományos n-dimenziós fuzzy 

szituációs térkép használata redundáns, pazarló és szükségtelen kapacitás igény 

növekedéssel járna. 

Ezért egy új módszert dolgoztam ki, mely részben alkalmas a dimenziónövelés 

elkerülésére és a réteg-rácsokban lévő adatok közti összefüggések leírására, 

miközben áthidalja a számítási problémákat. Ez a többrétegű fuzzy szituációs térkép. 

A többrétegű fuzzy szituációs térképet (MFSM), mint „egymásra helyezett” 

kétdimenziós fuzzy szituációs térképeket lehet elképzelni. Az egyes rétegek a 

kétdimenziós fuzzy szituációs térképnél leírt műveletekkel kezelhetőek, így akár 

párhuzamos feldolgozás is lehetségessé válik.  
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Többrétegű FSM esetén mindig van egy mester réteg, mely a fő szituációs 

térképet tartalmazza és a többi réteget hordozza. E fölé lehet rendezni, a plusz 

információkat tartalmazó, vagy módosító szituációs térkép alrétegeket, melyeket 

réteg szituációs térképeknek neveztem el. 

A többrétegű FSM struktúráját mindig a mester szituációs térkép határozza meg. 

Ez azt jelenti, hogy a mester és a réteg szituációs térképek alapstruktúrájának meg 

kell egyeznie, vagyis a réteg szituációs térképekből redukciók és zoom funkciók 

segítségével mindig előállítható a mester szituációs térkép struktúrája. A rétegek 

közti szituációs térkép struktúraegyeztetés után a réteg szituációs térképek levél 

csomópontjai azonos rácspontokban helyezkednek el.  

A rétegek közti rácspont kapcsolatok, illetve hatások sokfélék lehetnek a 

feladattól függően. Egész egyszerű súlyozási, skálázási kapcsolatokon keresztül a 

bonyolult függvény kapcsolatokig minden elképzelhető. Fuzzy szituációs 

térképeknél a súlyozási és más fuzzy operátorokra épülő módszerek alkalmazhatók. 

Az MA többrétegű fuzzy szituációs térkép lp-vel jelölt levelén lévő érték az Ai és 

Aj réteg szituációs térképek szintén lp-vel jelölt, összetartozó-levelein tárolt értékek 

között végrehajtott Con (Connection) függvény eredményeként kapható meg (9). 

Ezek a levelek lehetnek redukció eredményei is. 

        levélre , ,    1, , ;  1, , ;  i jl MA l Con A l A l i n j n i j    p p p p    , (9) 

ahol n a rétegek száma és a  ,Con x yp p  függvény adja meg az összetartozó-

leveleken tárolt módosított értékeket. 

3.4 Fuzzy szituációs térkép rácspontjainak belső kapcsolatrendszere 

4. tézis. A fuzzy szituációs térkép rácspontjai között lévő belső kapcsolatrendszer 

leírására fuzzy irányított gráf alapú eljárást dolgoztam ki. [B18-21] 
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A fuzzy szituációs térkép belső összefüggéseinek leírást a fuzzy gráfok elméleti 

alapjaira építettem [28], figyelembe véve, hogy ezek a kölcsönös függőségek 

rendkívül összetettek lehetnek, így feldolgozásuk nagy számítási kapacitást 

igényelne. Ennek kiküszöbölésére új módszert dolgoztam ki, mely a problémának 

megfelelő, könnyen feldolgozható fuzzy vektorokat, fuzzy szignatúrákat hoz létre a 

fuzzy szituációs térkép aktuális alrácsából. 

A fuzzy szituációs térkép csomópontok belső kapcsolatainak a leírásához a fuzzy 

él- és csúcsgráfok módosított változatát dolgoztam ki. Minden rácspontban 

megadható a rácspont és a szomszédjai közti élek fuzzy tagsági értéke.  

Tekintsük az ijx rácspont kapcsolati lehetőségeit a szomszédos rácspontokkal. A 

3. ábrán látható, hogy a ponthoz kapcsolható lehetséges négy élhez külön-külön 

tagsági értéket rendeltem hozzá. A 1,i j
ij   tagsági érték az ijx  és a 1,i jx   rácspontok 

közti irányított él tagsági értéket jelenti, ahol 2, , ;  1, ,i h j w   . A másik három 

él tagsági érték is hasonlóan adható meg. 

1,i j
ij 

1,i j
ij 

, 1i j
ij , 1i j

ij 

 

3. ábra FSM rácspont él tagsági értékek 

Két szomszédos rácspont között az élek tagsági értéke a következőképpen 

értelmezhető (4. ábra): 

 ha , 1 0i j
ij    és , 1 0ij

i j    akkor az ijx  és , 1i jx   rácspontok között 

nincs él, 



16 
 

 ha , 1 0i j
ij    és , 1 0ij

i j    akkor az ijx  és , 1i jx   rácspontok között 

irányított él vagy út van, mely csak az , 1ij i jx x   irányba járható 

( ijx  hat , 1i jx  -re, de , 1i jx   nem hat ijx -re), 

 ha , 1 0i j
ij   , , 1 0ij

i j    és , 1
, 1

i j ij
ij i j 

 , akkor az ijx  és , 1i jx   

rácspontok között két irányított él vagy út van 

 , 1 , 1 vagy ij i j i j ijx x x x   , mindig a bejárási iránytól függ, 

hogy melyik él tagsági értéke használható, 

 ha , 1 0i j
ij   , , 1 0ij

i j    és , 1
, 1

i j ij
ij i j 

 , akkor az ijx  és , 1i jx   

rácspontok között a kapcsolat kölcsönös, egy él tagsági értékkel 

leírható. 

1,i j
ij 

1,i j
ij 

, 1i j
ij , 1i j

ij 

1,
, 1
i j
i j 



1,
, 1
i j
i j 



, 2
, 1
i j
i j 

, 1
ij
i j 

 

4. ábra Él tagsági értékek két rácspont között 

4.1. altézis. A komplex összefüggések egyszerűsítéséhez és a feldolgozhatóság 

biztosításához javaslatot tettem a fuzzy szituációs térkép rácspontjaira felvehető 

gráfok fuzzy szignatúrákká alakításának eljárására.  

Már a nem túl nagy méretű szituációs térkép esetén is meglehetősen bonyolult 

kapcsolati gráfok szükségesek, melyek feldolgozása − különösen kölcsönös 

kapcsolatok esetén – nagy számítási teljesítményt igényel. A kapcsolati gráfok 

könnyebb kezelése érdekében javaslatot tettem egy új eljárásra, mellyel 

szignatúrákat hozhatunk létre az egyes rácspontokra. Ezek a fuzzy szignatúrák 

külön-külön lényegesen kevesebb számítási erőforrás igénnyel feldolgozhatók.  
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Az összetett fuzzy szituációs térkép ijx  rácspontja a vizsgálat  gyökérpontjaként 

kezelhető, és felvehető rá egy kapcsolati gráf. Minden egyes rácspontra felvehető 

egy ilyen, illetve ehhez hasonló gráf, mely tulajdonképpen az eredeti fuzzy 

szituációs térkép rész-térképe lesz. Így minden pont leírható a csúcs tagsági 

értékével  ijx  és a belőle kiinduló 4 darab él tagsági értékből képzett ije  vektorral 

(10). 

 

 

1,

, 1

1,

, 1

,

,  1, , ;  1,

ij ij ij

i j
ij
i j
ij

ij i j
ij
i j
ij

V x

i h j w
















 
 
    
 
  

e

e  

  (10) 

Az így létrehozott kapcsolati gráfból már egyértelműen meghatározható egy leíró 

struktúra, egész pontosan egy kiterjesztett fuzzy szignatúra (5. ábra).  

1,i j
ij 

1,i j
ij 

ijx

1,i jx 

1,i jx 

1, 1
1,

i j
i j  


1, 1
1,

i j
i j  


1, 1i jx  

1, 1i jx  

 

5. ábra Kiterjesztett fuzzy szignatúra az xij-re 

3.5 Robotkooperáció kontextusfüggő rekonstruktív fuzzy kommu-

nikációval 

5. tézis. Megoldást adtam egy robotkooperációs problémára, ahol a résztvevők 

között nincsen explicit kommunikáció. Igazoltam a fuzzy szituációs térkép és fuzzy 

szignatúra alapú kódkönyvek használhatóságát a kontextusfüggő rekonstruktív fuzzy 
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kommunikációhoz.  [B1, B3, B6, B7, B10-12, B14, B15, B21-23, B26, B28, B29, 

B31, B33] 

A vizsgált probléma egy raktárban lévő n darab tárgy (doboz) elrendezése adott 

pozícióba és alakzatba. A rendezést m robotból álló csoport végzi. A dobozok 

méretüknél és tömegüknél fogva csak két robot által mozgathatók (tolás, forgatás).  

A dobozokból kialakítható struktúrák a résztvevők számára adottak és ismertek, de 

a tényleges feladatot csak a „Mester” (R0) robottal közöljük, a többi robot induláskor 

erről nem kap információt, és sem egymással, sem az R0-al közvetlenül nem tudnak 

kommunikálni. Minden robot azonos kódkönyvvel rendelkezik, mely az aktuálisan 

lehetséges dobozkonfigurációkat leírja, továbbá képesek egymás és az R0 

viselkedését megfigyelni és feldolgozni. A robotokra olyan intelligens kooperációs 

algoritmusokat dolgoztam ki, melyekkel képesek a „szándék megsejtésére” 

(intention guessing) és a kódkönyvre alapuló kontextusfüggő rekonstruktív, más 

néven fuzzy kommunikációt alkalmazva megbirkózni a fenti problémával. 

5.1 altézis. Javaslatot tettem a kooperáló robotok stratégiai és taktikai döntéseinek 

rendszerére. Megadtam a döntésekhez szükséges fuzzy szituációs térkép és fuzzy 

szignatúra alapú kódkönyveket és ezek módosításának algoritmusait. Elkészítettem 

a kooperáció végrehajtásához szükséges kontextusfüggő rekonstruktív fuzzy 

kommunikáció algoritmusát. 

Az adott kooperációs feladatot tekintve a robotok intelligens vezérlése és 

döntéshozatali rendszere funkcionálisan három nagy részre osztható: 

 Stratégiai szint. Itt történik a feladat megoldásához szükséges legfelsőbb szintű 

döntés. Ebben a rétegben a teljes feladatot veszi tekintetbe az intelligens 

vezérlő egység. Például, itt dönti el a robot, hogy melyik formáció kirakását 

végzi. A stratégiai döntések az alatta lévő rétegekre közvetlen hatással vannak.  

 Taktikai szint. A kiválasztott stratégiai célok megoldásához szükséges 

taktikákat kezeli. Részfeladatokat dolgoz fel, és a cél eléréséhez szükséges 
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lépéseket fekteti le. Stratégiai döntéseknél dinamikusabb, gyors feldolgozást 

igénylő szint. Itt dől el, hogy melyik dobozt, milyen irányba mozgatják. 

 Végrehajtás szintje. A robot tényleges mozgatását, útvonaltervezést, 

akadálykerülést vezérli. A taktikai célok gyakorlati megvalósításának 

kivitelezése történik ezen a szinten. Az irányítás legalsó része valós idejű vagy 

azt nagyon megközelítő működést igényel, így bonyolult algoritmusokat nem 

hajthat végre.  

A robotok fuzzy szituációs térképekben írják le környezetüket, illetve a 

feltételezett célalakzatot. Ez a szituációs térkép akár a teljes munkatér, akár annak 

valamely részterülete, a célterület lehet.  

A rendezési stratégia szempontjából a robotnak azt kell eldöntenie, hogy melyik 

alakzatot kell kirakni, illetve hogy melyik rácspontban kell doboznak lennie. Így a 

döntéshozó rendszerének meg kell különböztetnie olyan pontokat, ahova dobozt kell 

raknia, ahol egyáltalán nem lehet doboz, és olyan pontokat ahol a kettő között 

valamilyen „fuzzysággal” fogadja el azt:  

 Ha 0ijx   akkor az  ,i j  pozícióba nem kerülhet doboz. 

 Ha 1ijx   akkor az  ,i j pozícióba mindenképp dobozt kell helyezni. 

 Ha  0,1ijx   akkor az   ,i j pozícióba ijx  tagsági értékkel fogadható el 

a doboz. 

 Ha 0.5ijx   akkor az   ,i j pozíció semleges állapotban van. 

Abban az esetben, ha fuzzy szituációs térkép összes rácspontja 0.5ijx  értéket 

vesz fel, akkor semleges vagy neutrális rendezési térképről beszélünk. 

A rendezés stratégia döntéseihez kétféle algoritmust dolgoztam ki. Az első a 

lokális vagy fuzzy szituációs térkép él-mátrixára épülő módszer, a második a teljes 

alakzatokat figyelembe vevő globális fuzzy szituációs térképet használó algoritmus. 
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A döntéshozó rendszer lokális fuzzy szituációs térkép él-mátrixát használó 

módszernél az alakzatokban résztvevő egyes elemek szomszédsági viszonyait veszi 

figyelembe. Az alakzatokat, mint fuzzy gráfokat tekinti, ahol az élek (kapcsolatok) 

és azok tagsági értékei kerülnek kiértékelésre, ezekből építi fel az aktuális fuzzy 

szituációs térképeket.  

A robot minden egyes alakzathoz létrehoz egy crisp szituációs térképet, melynek 

leírása kapcsolati- vagy él-mátrixszal történik. Az él-mátrix sorai az egyes 
1, ,j j m

B
 

 

elemeket (dobozok), az oszlopai pedig az elemekhez kötött koordinátairányokat 

− úgy mint , ,  és B B B BN E S W  − jelentik. Az 4m  méretű él-mátrixban lévő értékek 

egyértelműen leírják az egyes alakzatban lévő elemek (dobozok) szomszédsági 

viszonyait, kapcsolatait a koordinátairányoknak megfelelően.  

Az előzőekben bemutatott, egy-egy elemre koncentráló lokális rendezési 

módszer mellett kidolgoztam egy globális algoritmust is, mely a teljes alakzatot 

veszi figyelembe. A fuzzy kommunikációban használt kódkönyv a kialakítható 

alakzatok alapján felépített fuzzy szituációs térképre épül. 

A robot stratégiai céljainak eléréséhez a vezérlőjének intelligens taktikai 

döntéseket kell hoznia. A taktikai döntések szintjén dől el, hogy melyik elemet 

fogják mozgatni, ehhez milyen pozíciót vesznek fel a robotok. A robot vezérlők az 

együttműködéshez szükséges taktikai döntéseket kontextusfüggő rekonstruktív 

fuzzy kommunikációra támaszkodva hozzák meg. A fuzzy kommunikációban a 

robotok rendszerállapotot leíró fuzzy szignatúrákra épülő kódkönyveket használnak. 

A „szándék megsejtése” az a folyamat, ahol a kooperációs feladatban az egyik 

résztvevő a többi aktív résztvevő állapotából, mozgásából következtet annak 

szándékára, műveletének céljára. 

Az ismertetett kooperációs példában a művelet egy doboz elmozdítására, 

forgatására vagy éppen ezek megakadályozására irányulhat. Minden egyes szolga-
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robotnak el kell döntenie, hogy az adott rendszerállapotok mellett a lehetséges 

stratégiai célok eléréséhez milyen műveleteket fog elvégezni. 

A Bj doboz és a többi robot állapotát, szándékát leíró fuzzy szignatúrák alapján 

képes dönteni a robot, hogy az aktuális tárgy mozgatásban segítenie kell-e és képes-e 

segíteni figyelembe véve a saját állapotát. A döntési mechanizmus fuzzy szignatúra 

szabályokból felépített szabálybázison, következtetéssel történik. 

Tézisekre épülő alkalmazásfejlesztés. Létrehoztam egy szimulációs környezetet 

robotkooperációs feladatok vizsgálatára. Megalkottam a Khepera1 mobil robotok 

kinematikai és dinamikai szempontból hű modelljét. Alkalmassá tettem a szimulációs 

keretrendszert külső algoritmusfejlesztő eszközökhöz való csatlakozásra. [B7, B10, 

B14, B15, B21, B22, B31] 

Olyan szimulált rendszer kialakítása volt a célom, mely a valós fizikai elemek 

tulajdonságait és viselkedésüket hűen modellezi. A kinematikai és dinamikai 

modelleken kívül a hajtások és a szenzorok viselkedését is szimuláltam, a kamerát 

is beleértve. Tehát a szimulátoron megírt és kipróbált algoritmusok kis átalakítással 

átvihetők a valós rendszerre. A szimulációnál fontos szempont volt az 

algoritmusfejlesztő környezettel való összekapcsolhatóság. Szimulációs motorként 

az Open Dynamic Engine-t használom, mely az egyik legjobb dinamikai modellező 

algoritmus gyűjtemény. 

A robotok és dobozok méretben és súlyban azonosak a fizikaival, QR-kóddal 

ellátottak. Hajtás tekintetében, a csekély rendelkezésre álló információ alapján, a 

fizikai robothajtással kinematikailag azonos, viszont dinamikailag csak hasonló 

modellt alkottam. Szenzortechnikai oldalról tekintve, az érzékelők ideális 

működését szimuláltam, zavarokat, mérési hibákat nem vettem figyelembe. 

                                                           
1 Khepera a K-Team SA. terméke. http://www.k-team.com 
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A programozást C# nyelven, illetve az algoritmusfejlesztést Matlab-ban 

végeztem. Létrehoztam egy Marilou – Matlab interfészt, melyen keresztül a két 

rendszer képes adatokat cserélni. 

Az így elkészített keretrendszer alkalmas Khepera robotokkal, illetve robot 

csoportokkal való szimulált kísérletek végrehajtására. A rendszer általános célú, 

nem csak az általam leírt kísérletek hajthatók végre benne. 

4. Összefoglalás és kitekintés 

A kutatás eredménye a fuzzy szituációs térkép definíciója, mint több dimenziós, 

térbeli struktúrával rendelkező fuzzy szignatúra. Kidolgoztam a fuzzy szituációs 

térképen végrehajtható egyszerű fuzzy halmazműveleteket, javaslatot tettem 

hatékony és tömör jelölésrendszerre is. 

A fuzzy szituációs térkép komplex strukturált adatatok leírására alkalmas, úgy, 

hogy képes kezelni az adatok hiányát és torzultságát is. Ez a tulajdonság a különböző 

struktúrájú szituációs térképeken való műveletvégzésen és összehasonlíthatóságon 

alapszik. Ennek érdekében bevezettem a fuzzy szituációs térkép struktúra átalakítási 

algoritmusát, mellyel a legnagyobb közös struktúra meghatározható. 

A fuzzy szituációs térkép csomópontjai között bonyolult belső kapcsolatrendszer 

állhat fent. Kidolgoztam a csomópontok közti kapcsolatokat leíró fuzzy gráfok 

átalakítási módszerét egyszerű fuzzy szignatúrákká. Megadtam a többrétegű fuzzy 

szituációs térképek felépítésének, a dimenzió növelésnek az alapszabályait. 

A fuzzy szituációs térképek következtető rendszerekben való használatához 

kidolgoztam a szabálybázis átalakításának, a szabályok felépítésének rendszerét, és 

bemutattam a Mamdani következtető eljárás kiterjesztését erre a szabálybázisra. 

A tézisek igazolására egy robotkooperációs feladatot építettem fel, ahol egy 

robot csoport mozgat tárgyakat valamilyen cél elérése érdekében. A csoportból csak 

egy robot tudja a konkrét célt, a többieknek bizonyos előzetes ismeretei vannak a 
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feladattal kapcsolatban. Ezeket az ismereteket kódkönyvekben tárolják. A robotok 

között nincs explicit kommunikáció, viszont képesek megfigyelni a környezetüket 

és egymást. A feladat megoldásához kontextusfüggő rekonstruktív fuzzy 

kommunikációt használnak, ahol a dinamikusan változó, tanuló, kódkönyvek fuzzy 

szituációs térképekre és szignatúrákra épülnek. Elkészítettem a robotrendszer 

számítógépes szimulációját, ahol a fuzzy szituációs térkép alapú kódkönyvek 

használhatósága és hatékonysága bizonyításra került. 

A disszertációban leírt kutatások önmagukban is önálló eredményeket 

jelentenek, de egyben új kutatási irányt nyitottak meg, ahol a komplex rendszereknél 

jelentkező kooperációs és kommunikációs problémák megoldására alkalmazható 

módszerek keresése és fejlesztése a cél. A szimulációs környezet jó kiindulási alap 

ezekhez a kísérletekhez, a valós modell felépítése pedig a szimulációban jelentkező 

korlátok feloldásához szükséges.    

  



24 
 

5. Hivatkozások 

[1] K. A. Wyrobek, E. H. Berger, H. F. M. Van der Loos, and J. K. Salisbury, 
"Towards a personal robotics development platform: Rationale and design 
of an intrinsically safe personal robot," in Robotics and Automation, 2008. 
ICRA 2008. IEEE International Conference on, 2008, pp. 2165-2170. 

[2] H. Yanco and L. Stein, "An Adaptive Communication Protocol for 
Cooperating Mobile Robots," in From Animals to Animats: International 
Conference on Simulation of Adaptive Behavior, J.-A. Meyer, H. Roitblat, 
and S. Wilson, Eds., ed: MIT press, 1993, pp. 478-485. 

[3] R. Whitaker and O. Ostberg, "Channeling Knowledge: Expert Systems as 
Communications Media," AI and Society, vol. 2, pp. 197-208, 1988. 

[4] B. R. Donald, J. Jennings, and D. Rus, "Analyzing Teams of Cooperating 
Mobile Robots," TR94-14291994. 

[5] P. Zebrowski. (2004). Communication In Multi-Robot Systems. Available: 
http://www.sfu.ca/pzebrows/cmpt816/index.htm 

[6] L. Horváth and I. J. Rudas, Modelling and Solving Methods for Engineers. 
Burlington, MA: Elsevier, Academic Press, 2004. 

[7] L. Martinez, D. Ruan, F. Herrera, and E. Herrera-Viedma, "Linguistic 
decision making: Tools and applications Preface," Information Sciences, 
vol. 179, pp. 2297-2298, Jun 27 2009. 

[8] P. Cintula, E. P. Klement, R. Mesiar, and M. Navara, "Fuzzy logics with an 
additional involutive negation,," Fuzzy Sets Syst., vol. 161, pp. 390-411, 
2010. 

[9] D. Graves and W. Pedrycz, "Kernel-based fuzzy clustering and fuzzy 
clustering: a comparative experimental study,," Fuzzy Sets Syst., vol. 161, 
pp. 522-543, 2010. 

[10] L. T. Koczy and K. Hirota, "Approximate Reasoning by Linear Rule 
Interpolation and General Approximation," International Journal of 
Approximate Reasoning, vol. 9, pp. 197-225, Oct 1993. 

[11] L. T. Koczy and K. Hirota, "Interpolative Reasoning with Insufficient 
Evidence in Sparse Fuzzy Rule Bases," Information Sciences, vol. 71, pp. 
169-201, Jun 15 1993. 

[12] L. T. Koczy and K. Hirota, "Size reduction by interpolation in fuzzy rule 
bases," Ieee Transactions on Systems Man and Cybernetics Part B-
Cybernetics, vol. 27, pp. 14-25, Feb 1997. 

[13] P. Baranyi, D. Tikk, T. D. Gedeon, and L. T. Kóczy, "Alpha-cut 
interpolation technique in the space of regular conclusion," in 9th IEEE 
International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ IEEE 2000), 
SanAntonio,TX,USA, 2000, pp. 478-482. 

[14] K. W. Wong, D. Tikk, T. D. Gedeon, and L. T. Koczy, "Fuzzy rule 
interpolation for multidimensional input spaces with applications: A case 



25 
 

study," Ieee Transactions on Fuzzy Systems, vol. 13, pp. 809-819, Dec 
2005. 

[15] T. Vámos, G. Bíró, and L. T. Kóczy, "Fuzzy Signatures," in SIC-
EUROFUSE'99, Budapest, 1999, pp. 210-217. 

[16] T. Vámos, L. T. Kóczy, and G. Bíró, "Fuzzy Signatures in Data Mining," 
in IFSA World Congress and 20th NAFIPS International Conference, 
Vancouver, 2001, pp. 2842-2846. 

[17] P. Pedrycz and E. Roventa, "From Fuzzy Information Processing to Fuzzy 
Communication Channels," Kybernetes, vol. 28, pp. 515-526, 1999. 

[18] L. T. Kóczy and T. D. Gedeon, "Context Dependent Reconstructive 
Communication," in International Symposium on Computational 
Intelligence and Intelligent Informatics, ISCIII 2007, Agadir, Morocco, 
2007, pp. 13-19. 

[19] P. Galambos and P. Baranyi, "VirCA as Virtual Intelligent Space for RT-
Middleware," in IEEE/ASME International Conference on Advanced 
Intelligent Mechatronics (AIM2011), Budapest, Hungary,, 2011. 

[20] L. A. Zadeh, "Fuzzy Sets," Information and Control, vol. 8, pp. 338-353, 
1965. 

[21] E. H. Mamdani and S. Assilian, "An Experiment in Linguistic Synthesis 
with a Fuzzy Logic Controller," International Journal of Man-Machine 
Studies, vol. 7, pp. 1-13, 1975. 

[22] J. A. Goguen, "L-fuzzy sets," J. Math. Anal. Appl, vol. 18, pp. 145-174, 
1967. 

[23] L. T. Kóczy, "Vector valued fuzzy sets," Bulletin for studies and exchanges 
on fuzziness and its applications, pp. 41-57, 1980. 

[24] K. Tamás and L. T. Kóczy, "Mamdani-type inference in fuzzy signature 
based rule bases," in 8th International Symposium of Hungarian 
Researchers (CINTI 2007), Budapest, Hungary, 2007, pp. 513-525. 

[25] M. Swaine, "Breadth-first search," Dr Dobbs Journal, vol. 25, pp. 100-+, 
Jun 2000. 

[26] R. Zhou and E. A. Hansen, "Breadth-first heuristic search," Artificial 
Intelligence, vol. 170, pp. 385-408, Apr 2006. 

[27] S. Beamer, K. Asanovic, and D. Patterson, "Direction-optimizing breadth-
first search," Scientific Programming, vol. 21, pp. 137-148, 2013. 

[28] L. T. Kóczy, "Fuzzy graphs in the evaluation and optimization of 
networks," Fuzzy Sets and Systems, vol. 46, pp. 307-319, 1992. 

  



26 
 

6. Saját publikációk 

[B1] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Fuzzy Communication in Cooperation of 
Mobile Robots," in First Győr Symposium on Computational Intelligence, 
Győr, Hungary, 2008, pp. 22-25. 

[B2] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and T. D. Gedeon, "Local Codebook Construction 
for Fuzzy Communication in Cooperation of Mobile Robots," Acta 
Technica Jaurinensis, vol. 1, pp. 547-560, 2008. 

[B3] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and T. D. Gedeon, "Fuzzy Communication and 
Motion Control by Fuzzy Signatures in Intelligent Mobile Robots," in 
Aspects of Soft Computing, Intelligent Robotics and Control. vol. Volume 
241/2009, J. Fodor and J. Kacprzyk, Eds., ed: Springer Berlin / Heidelberg, 
2009, pp. 147-164. 

[B4] L. T. Kóczy and Á. Ballagi, "Fuzzy communication and cooperation of 
mobile robots," in 3rd International Workshop on Soft Computing 
Applications, SOFA '09., Szeged -- Arad, Hungary -- Romania, 2009, pp. 
25-26. 

[B5] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Fuzzy Communication and Cooperation of 
Intelligent Mobile Robots," in Workshop on Cognitive and Eto-Robotics in 
iSpace (CERiS’10), Budapest, Hungary, 2010. 

[B6] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Loose cooperation of mobile robots," in 11th 
Intern. Carpathian Control Conference (ICCC’2010), Eger, Hungary, 
2010, pp. 469-472. 

[B7] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Multi-Robot Cooperation by Fuzzy Signature 
Sets," in International Multi-Conference on Complexity, Informatics and 
Cybernetics (IMCIC'10), Orlando, Florida, USA, 2010, pp. 154-159. 

[B8] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Robot Cooperation by Fuzzy Signature Sets 
Rule Base," in 8th IEEE International Symposium on Applied Machine 
Intelligence and Informatics, (SAMI 2010), Herlany, Slovakia, 2010, pp. 
37-42. 

[B9] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Fuzzy Communication in Collaboration of 
Intelligent Agents," in 9th WSEAS Int. Conference on APPLIED 
COMPUTER and APPLIED COMPUTATIONAL SCIENCE, Hangzhou, 
China, 2010, pp. 208-214. 

[B10] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Fuzzy Action Selection in Multi-
Robot Task," in The Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 
Győr, Hungary, 2010, pp. 35-37. 

[B11] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Fuzzy Signature Based Fuzzy 
Communication of Mobile Robots," in Intern. Conference on Computing 
and Communication Technologies (IEEE-RIVF 2010), Hanoi, Vietnam, 
2010, pp. 119-122. 



27 
 

[B12] L. T. Kóczy and Á. Ballagi, "Robot Systems with Fuzzy Signature Rule 
Bases," in The Third Győr Symposium on Computational Intelligence, 
Győr, Hungary, 2010, pp. 7-10. 

[B13] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Fuzzy Situational Maps as Decision 
Support in Mobile Robotics," in Fourth Győr Symposium on 
Computational Intelligence, Győr, 2011, pp. 10 - 13. 

[B14] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Robot Systems with Fuzzy 
Signature Rule Basas," Acta Technica Jaurinensis, vol. 4, pp. 71 - 88, 2011. 

[B15] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Intelligent Multi-Robot 
Cooperation," in Factory Automation 2011, Győr, 2011, pp. 248 - 251. 

[B16] C. Pozna, L. T. Kóczy, R.-E. Precup, N. Minculete, and Á. Ballagi, 
"Cooperation of Agents in Fuzzy Environments," in WConSC 2011, San 
Francisco, 2011, p. (CD). 

[B17] C. Pozna, L. T. Kóczy, R.-E. Precup, N. Minculete, and Á. Ballagi, "A 
cooperation scenario for multiagent systems," in AFRICON 2011, 
Livingstone, 2011. 

[B18] C. Pozna, N. Minculete, R.-E. Precup, L. T. Kóczy, and Á. Ballagi, 
"Signatures: Definitions, operators and applications to fuzzy modelling," 
Fuzzy Sets and Systems, vol. 201, pp. 86-104, 2012. 

[B19] Á. Ballagi, C. Pozna, P. Földesi, and L. T. Kóczy, "Fuzzy Situational Maps: 
a New Approach in Mobile Robot Cooperation," in IEEE 17th 
International Conference on Intelligent Engineering Systems, San Jose, 
Costa Rica, 2013, pp. 287-292. 

[B20] Á. Ballagi, C. Pozna, and L. T. Kóczy, "A New Fuzzy Graph and Signature 
Based Approach to Describe Fuzzy Situational Maps," in IEEE World 
Congress on Computational Intelligence (WCCI 2014 - FUZZ-IEEE 2014), 
Beijing, China, 2014. 

[B21] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Intelligent Robot Cooperation with 
Fuzzy Communication," in Issues and Challenges of Intelligent Systems 
and Computational Intelligence. vol. 530, L. T. Kóczy, C. R. Pozna, and J. 
Kacprzyk, Eds., ed: Springer International Publishing, 2014, pp. 185-197. 

[B22] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Fuzzy Signature Based Mobil Robot Motion 
Control System," in 5th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on 
Applied Machine Intelligence, SAMI 2008, Herlany, Slovakia, 2008, pp. 
29-33. 

[B23] T. Ádám, Á. Ballagi, J. Vásárhelyi, and I. Dalmi, "Intelligent Mobile Robot 
Development for Logistic Applications," in 10th International Carpathian 
Control Conference, ICCC'2009, Zakopane, Poland, 2009, pp. 199-202. 

[B24] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Fuzzy Communication in a Cooperative 
Multi-Robot Task," in 10th International Carpathian Control Conference, 
ICCC'2009, Zakopane, Poland, 2009, pp. 59-62. 



28 
 

[B25] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Fuzzy Signature Sets in Robot Control," in 
Second Gyõr Symposium on Computational Intelligence, Gyõr, Hungary, 
2009, pp. 41-44. 

[B26] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and T. D. Gedeon, "Motion control and 
communication of cooperating intelligent robots by fuzzy signatures," in 
IEEE International Conference on Fuzzy Systems, FUZZ-IEEE 2009., Jeju 
Island, South Korea, 2009, pp. 1073-1078. 

[B27] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and T. D. Gedeon, "Robot Cooperation without 
Explicit Communication by Fuzzy Signatures and Decision Trees," in 
International Fuzzy Systems Association World Congress, IFSA 2009, 
Lisbon, Portugal, 2009, pp. 1468-1473. 

[B28] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Decision Making in Multi-Robot Cooperation 
by Fuzzy Signature Sets," in WCCI 2010 IEEE World Congress on 
Computational Intelligence, Barcelona, Spain, 2010, pp. 1049-1056. 

[B29] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Context Recognition in Mobile 
Robots Cooperation Using Fuzzy Signature," in Intern. Conference on 
Theoretial and Mathematical Foundations of Computer Science (TMFCS), 
Orlando, Florida, USA, 2010, pp. 110-114. 

[B30] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Man-Machine Cooperation without 
explicit communication," in World Automation Congress (WAC-ISSCI 
2010), Kobe, Japan, 2010, pp. 1171-1176. 

[B31] Á. Ballagi, L. T. Kóczy, and C. Pozna, "Effective Multi-Robot Cooperation 
without Explicit Communication," in Fifth Győr Symposium and First 
Hungarian-Polish Joint Conference on Computational Intelligence, Győr, 
Hungary, 2012, pp. 118-124. 

[B32] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Path planning pre-optimization by fuzzy 
situational map," in International Congress on Control and Information 
Processing (ICCIP'13), Cracow, Poland, 2013. 

[B33] Á. Ballagi and L. T. Kóczy, "Robot path planning pre-optimization by 
multilayer fuzzy situational maps," Technical Transactions series 
Automatic Control, vol. 4, pp. 65-75, 2014. 

 


