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I. fejezet

1. Bevezetés

1974 óta,  a Mamdani(-Assilian) modellt  követően  [81] [1] [82] számos szabálybázisos 

fuzzy modell került bevezetésre és töretlen siker kíséri ezeknek az útját a gyakorlati és ipari 

rendszerek és a kereskedelmi termékek területén. [99] [55]

Ezen  módszereknek  továbbfejlesztését  adják  az  interpolációs  módszerek,  amelyek 

redukciót tesznek lehetővé a szabálybázisokban használt fuzzy halmazok számosságában és 

ezen keresztül a szabálybázisban (KH  [48], KH stabilized [101], FIVE [52] vagy [51], CRF 

[31], FRIPOC [43], MACI [100]). 

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  [2] [98],  a 

mesterséges neurális hálózatok [104] [38] és a különféle evolúciós algoritmusok [42] [34]. 

Az elmúlt években bebizonyosodott, hogy az evolúciós algoritmusok egy igen hatékony 

változata, a bakteriális algoritmus [87] [86], kombinálva a klasszikus gradiens típusú és más 

klasszikus  lokális  keresési  eljárásokkal  [83] [9] [6] az  eddigieknél  kedvezőbb 

konvergenciasebességet és pontosságot mutat [5] [10]. 

1.1.A kutatás iránya, célkitűzése

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

különböző alapvető  fuzzy szabálybázisos  modellek  esetében az  igen  hatékony  Bakteriális  

Memetikus Algoritmusból (BMA) [5] kiindulva olyan vizsgálatokat végeztem, amely egyrészt 

a  meglévő jó konvergenciasebességet  az algoritmus  módosításával  tovább kívánta  javítani 
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(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  szakirodalomban  számos  olyan  eljárást  ismertettek,  melyek  fuzzy  szabálybázisos 

modellek  identifikációjára  alkalmasak  [87] [86] [6] [5].  E kutatás  fő célkitűzése  olyan  új 

eljárások kidolgozása volt, melyek ezeknél, a korábban publikált eljárásoknál hatékonyabbak 

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

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

szimulációs futtatásokkal igazoltam azok tényleges teljesítményét.

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  [49] 

[60] esetében mely algoritmusok adták a legjobb tanulási sebességet. 

A fuzzy szabálybázis  optimalizációt  végző  algoritmusokat  és  a  szükséges  szimulációs 

keretrendszert C/C++ nyelven (Microsoft Visual C++/MFC) írtam meg, míg a fuzzy flip-flop 

alapú neurális hálózatok esetén a szükséges kiterjesztéseket Matlab környezetben valósítottam 

meg.

A  vizsgálataim  során  a  következő  az  eredeti  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus 

továbbfejlesztését, javítását eredményező algoritmusokra tettem javaslatot:
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• BMAM (Bakteriális  Algoritmus  Memetikus  Mutációval),  az  eredeti  BMA 

továbbfejlesztése,  mely  a  Levenberg-Marquardt  módszer  intenzívebb  használatával 

kisebb számú modellkiértékelés esetén is nagyobb konvergenciasebességet biztosít.

• 3BMA (Háromlépéses  BMA)  eljárás,  lehetőséget  biztosít  a  Levenberg-Marquardt 

módszer és más gradiens alapú módszerek kombinálására a BMA alkalmazása esetén. 

Szimulációkat  végeztem  és  megvizsgáltam,  mely  algoritmusok  kombinációjával 

milyen konvergenciasebesség érhető el.

• IBMA (Javított  BMA)  eljárás,  a  fuzzy  szabálybázisok  identifikációjára  alkalmazott 

BMA kisebb módosítása, a konvergencia sebességének növelése érdekében. Az eredeti 

BMA csomópont  sorrend  sérülést  kezelő  eljárása  helyett  két  újabb  és  egyszerűbb 

eljárást  javasoltam,  melyek  alkalmazásával  sikerült  javítanom  a  BMA eljárás 

hatékonyságát.

• Az  MBMA (Módosított BMA) eljárás, az  IBMA és a  BMAM eljárások kombinációja 

fuzzy  szabálybázisok  identifikációja  esetén,  a  két  eljárás  előnyös  komplementer 

tulajdonságainak kiaknázására.

• Új, általam Trigonometrikus t-norma és t-konormának nevezett normapárt dolgoztam 

ki.  Az  új  t-norma  alkalmazása  a  Mamdani-típusú  következtető  gépben  rendkívül 

hatékonynak  bizonyult  BMA típusú  algoritmusokkal  történő  fuzzy  szabálybázis 

identifikációjánál. Az új normapár alkalmazása fuzzy flip-flop alapú neurális hálókban 

szintén nagyon kedvező eredményeket mutatott.

• Részletes  vizsgálatokat  végeztem  arra  vonatkozóan,  hogy  különböző  előzetesen 

kiválasztott, nem-paraméteres t-normák Mamdani-típusú következtető gépben történő 

alkalmazásának  milyen  hatása  van  a  konvergencia  sebességére  bakteriális  típusú 

algoritmusokkal történő tanítás esetén.

1.2.A dokumentum felépítése

A disszertáció öt fejezetből áll. A bevezetést követő részek felépítése a következő:
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• II. fejezet – Irodalmi áttekintés

E  fejezet  áttekinti  a  fuzzy  flip-flip-okkal  („elemi  tárolók”)  és  a  fuzzy  flip-flop  alapú 

neurális  hálózatokkal,  valamint  az  evolúciós  és  memetikus  evolúciós  algoritmusokkal 

kapcsolatos alapismereteket. Ezen belül áttekintést nyújt a fuzzy műveletek és szabálybázisos 

modellek, a fuzzy flip-flop-ok különböző típusainak, a klasszikus genetikus algoritmusok, a 

klasszikus  közelítő  approximációs  technikák,  valamint  a  bakteriális  típusú  evolúciós  és 

memetikus algoritmusok (különös tekintettel a Bakteriális Memetikus Algoritmus) alapvető 

fogalmairól és alapelveiről. 

• III. fejezet – Az elvégzett vizsgálatok, kutatási eredmények

E fejezet a következő témakörökkel kapcsolatos vizsgálataim eredményeit tárgyalja:

–  bakteriális memetikus algoritmusok;

– fuzzy szabálybázisos  modellek  tanulása  és optimalizációja  bakteriális  memetikus

 algoritmusokkal;

–  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatok  tanítása  bakteriális  memetikus

algoritmusokkal;

–  saját  kutatások  keretében  javasolt  új  t-norma  és  t-konorma  pár,  illetve  ezek

alkalmazása  fuzzy  flip-flop-okban  és  fuzzy  flip-flop  alappú  neurális  

hálózatokban;

– az új és klasszikus duális  t-norma t-konorma párok alkalmazása Mamdani-típusú

következtető gépben;

– valamint az alfejezetek végén a téziseimet mutatja be.

• IV. fejezet – Összefoglalás és kitekintés

E fejezet összegzi a III. fejezetben bemutatott eredményeimet, valamint kijelöli a további 

munka számára a lehetséges kutatási irányokat.

Az utolsó rész a Hivatkozásjegyzék.
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II. fejezet

2. Irodalmi áttekintés

Ebben a fejezetben áttekintem a legfontosabb szakirodalmakat azokon területeken, melyek 

nélkülözhetetlenek 3. fejezetben megfogalmazott eredményeimhez, téziseimhez. 

A  2.1.  alfejezet  betekintés  a  fuzzy  műveletekkel  kapcsolatos  alapismeretekbe.  A  2.2. 

alfejezetben  a  fuzzy  szabálybázison  alapuló  alapvető  modelleket  tekintem  át,  különös 

tekintettel  a  Mamdani-típusú  következtető  gépre,  mivel  az  elvégzett  kutatásaim  jelentős 

részében vizsgálataim alapjául szolgált. 

Vizsgálataim jelentős  részében  az  elvégzett  szimulációk  fuzzy flip-flop  alapú  neurális 

hálózatok  tanításával  kapcsolatosak  [57] [78].  A  2.3.  alfejezetben  a  fuzzy  műveleteken 

alapuló neurális hálózatokról adok áttekintést. Végül a  2.4. alfejezetben az evolúciós tanuló 

algoritmusokat  –  azon  belül  kiemelten  a  bakteriális  és  bakteriális  memetikus  típusú 

algoritmusokat mutatom be.

2.1.Fuzzy logika, halmazok, műveletek

A gyökereiben az Arisztotelészi logikáig visszanyúló és a XIX. században George Boole 

által formális matematikai keretbe foglalt kétértékű logika a való életben felmerülő mérnöki 

és más alkalmazott problémák nagyrészére csak erősen közelítő választ képes adni. A legtöbb 

kérdésre  ugyanis  nem  lehet  egyszerű  igen-nem,  fekete-fehér,  jó-rossz  vagy  igaz-hamis 

párokkal pontos választ adni. Kézenfekvőnek tűnő továbblépési lehetőség a kétértékű logika 

kiterjesztése a három- vagy többértékű logika irányába (pl. Łukasiewicz). 

A  többértékű  logikai  modellek  a  XX.  században  kerültek  az  érdeklődés  központjába, 

általánosan elfogadott filozófiai tételeket is megkérdőjelezve (pl. az ellentmondás törvénye, a 

harmadik  kizárása).  Érdekes  módon  a  hagyományos  keleti  filozófiák  mindig  sokkal 
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nyitottabbak voltak a többértékűség, a fokozatos átmenet  irányába,  melynek klasszikus jól 

ismert példája a yin-yang princípiumok egymásba átnyúló kettőssége.

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. Zadeh professzor 1965-

ben megjelent „Fuzzy Sets” című [103] és az 1973-ban megjelent [102] tanulmányai fektették 

le  az  alapjait  és  mutatták  meg,  „hogyan  lehetséges  ha-akkor  típusú  szimbolikus 

szabálybázisok és fuzzy halmazok szubszimbolikus információit hatékonyan összekapcsolni, 

s egyben javasolt egy olyan módszert,  a kompozíciós következtetési szabályt (CRI), amely 

alkalmas  a  fuzzy  szabálybázisok,  valamint  fuzzy,  vagy  nem  fuzzy  megfigyelések 

kombinációjával  fuzzy  következtetés  kiszámítására”  [50].  Az  eredeti  módszer  számítási 

bonyolultsága azonban rendkívül magas volt, ebben a módszerben az újdonságot elsősorban a 

tudományos ötlet  jelentette,  de eredeti  formájában gyakorlati  alkalmazásra nem kerülhetett 

sor. 1975-ben Mamdani már a gyakorlatban is jól használható megoldást javasolt [82], melyet 

egy  nagy  bonyolultságú  nemlineáris  rendszer  (gőzgép  –  kazán  együttes)  irányítására 

alkalmazott sikeresen, az addig ismert megoldásoknál lényegesen jobb eredménnyel. 

2.1.1. Fuzzy halmazok

A  fuzzy  halmazokat mint  egy  hagyományos  értelemben  vett  alaphalmaz  (univerzum) 

részhalmazait  értelmezzük. A  fuzzy halmazok esetében a halmaz minden eleméhez  tagsági  

érték tartozik,  amely  a  halmazhoz  való  tartozás  mértékét  fejezi  ki.  Ez  a  mérték  a  [0,1] 

intervallumból  vehet  fel  értéket:  a  0  jelentése  „az  elem nem tartozik  a  halmazhoz”,  az  1 

jelentése pedig „az elem teljesen (hagyományos értelemben) beletartozik a fuzzy halmazba”. 

Az  A fuzzy halmaz  μA tagsági  függvénye az  X alaphalmaz  x elemeihez  rendeli  a  0-1 

közötti tagsági értéket:

μA( x) : X →[0,1]

Gyakorlati problémáknál a tagsági függvények alakja általában egyszerű, egyenlő szárú 

vagy általános háromszög, szimmetrikus,  derékszögű vagy általános trapéz, esetleg Gauss-

görbe,  vagy  annak  valamilyen  transzformáltja.  A  2.1.  ábrán  látható  tagsági  függvények 

mindegyike a „kb. 7” közelítő számnak megfelelő fuzzy halmazt adja meg.
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2.1. ábra. Különböző alakú tagsági függvények

A  Gauss-görbe  és  az  egyenlő  szárú  háromszög  alakú  fuzzy  tagsági  függvények  2 

paraméterrel (pl. a csúcs pozíciója és az alap szélessége), a háromszög alakúak 3 paraméterrel 

(pl.  a  3  csúcs  pozíciója),  az  egyenlő  szárú  trapéz  alakúak  3  paraméterrel  (pl.  a 

szimmetriatengely pozíciója, a mag (μ=1) és a tartó (μ>0) szélessége), míg az általános trapéz 

alakú fuzzy tagsági függvények 4 paraméterrel (pl. a 4 csúcs – töréspont) adhatók meg. Habár 

a trapéz alakú fuzzy tagsági függvények definiálásához valamivel több paraméter szükséges, 

ezek általánosabbak és segítségükkel sokkal változatosabb tagsági függvények adhatók meg, 

így széles körben használatosak.

Valamely trapéz alakú fuzzy tagsági függvény megadható az alábbi módon is:

μA( x)={
0, ha x≤3 vagy x≥15,
(x−3)/2, ha 3<x<5,
1, ha 5≤x≤9,
(9−x )/6, ha 9< x<15.

(2.1.)

A  fuzzy  halmazok  az  emberek  közötti  kommunikációban  a  természetes  nyelvekben 

használatos  fogalmak  reprezentálására  kitűnően  alkalmasak.  A  2.2.  ábra  a  külső 

hőmérsékletre  vonatkozó  „hideg”,  „meleg”  és  „hőség”  fogalmakat  reprezentáló  fuzzy 

halmazokat  mutatja.  A  magyar  nyelv  az  előbb  megadott  három  különböző  fogalomnál 

árnyaltabban is képes megfogalmazni a „Milyen idő van kint?” kérdésre adott választ. Pl. a 

„jéghideg,  „hideg”,  „hűvös”,  „langyos”,  „meleg”  és  „hőség”  szavakkal,  melyek  alapján 

újradefiniálhatjuk a külső hőmérsékletre vonatkozó fuzzy halmazokat (2.3. ábra). Ugyanakkor 

meg kell  jegyezni,  hogy ezekhez a fogalmakhoz a Föld különböző területein – vagy akár 

ugyanazon a területen ugyanazon ember, de különböző évszakok esetén – különböző fuzzy 

halmazok tartozhatnak.
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2.2. ábra. A külső hőmérséklet jellemzése fuzzy halmazokkal
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2.3. ábra. A külső hőmérsékletre vonatkozó alaphalmaz újraparticionálása

2.1.2. Fuzzy halmazokon értelmezett alapműveletek

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.

Az  X  alaphalmazon értelmezett  A  halmaz standard komplemense  A az alábbi 

függvénnyel adott:

μA( x)=1−μA(x ) ,  ahol x∈X . (2.2.)

Két  fuzzy halmaz (A  és  B)  metszete  és  uniója  a  Zadeh-féle  standard műveletekkel  az 

következő módon határozható meg:

(μA∩μ B )(x )=min( μA(x) ,μB (x) ) , (2.3.)

(μA∪μ B )(x )=max ( μ A(x ) ,μ B(x ) ) . (2.4.)
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Habár számtalan más módon is definiálhatóak a fuzzy alapműveletek, és a fenti három a 

legegyszerűbbek közé tartozik, a gyakorlatban mégis ezek a legelterjedtebbek.

 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 elméletről mit 

sem tudva írták a cikküket [95] [94] – 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 legismertebb fuzzy műveletek – t-normák és t-konormák – a  2.1. táblázatban vannak 

feltüntetve, grafikonjaik a 2.4-2.9. ábrákon láthatóak.  A különböző fuzzy halmaz operátorok 

különböző  alkalmazásokban  történő  használatának  különféle  előnyei  vannak.  Ilyenek  az 

egyszerű  hardver  implementálhatóság,  egyszerű  szoftver  implementálhatóság,  az 

alkalmazásokban  jobb  teljesítmény  elérése.  A  különböző  alkalmazásokban  különböző 

matematikai tulajdonságok jelenthetnek előnyt, így pl. bizonyos konvergenciatulajdonságok, 

szigorú vagy nem szigorú monotonitás.
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2.1. táblázat. Fuzzy műveletek

Fuzzy művelet metszet, t-norma; i(a ,b) unió, t-konorma; u (a , b)

standard (min-max) min (a ,b) max (a ,b)

algebrai a b a+ b−a b

drasztikus
a ha b=1,
b ha a=1,
0 egyébként

a ha b=0,
b haa=0,
1 egyébként

Łukasiewicz max (0,a+ b−1) min (1, a+ b)

Schweizer-Sklar max (0,a p
+b p

−1)1 /p 1−max (0,(1−a)p
+(1−b) p

−1)
1/ p

Hamacher a b
ν+ (1−ν)(a+ b−ab)

a+ b−(2−ν)⋅ab
1−(1−ν)⋅ab

Dubois-Prade ab
max(a ,b ,d )

a+ b−a b−min(a ,b,1−d )
max(1−a ,1−b ,d )

Yager 1−min[1,((1−a)w
+ (1−b)w )

1/w ] min [1,(aw
+ bw

)
1 /w ]

Frank log s[1+ (s
a
−1)(sb

−1)
s−1 ] 1−log s[1+ (s

1−a
−1)(s1−b

−1)
s−1 ]

Dombi
1

1+ [(1/a−1)α+ (1/b−1)α ]
1 /α

1

1+ [(1/a−1)−α+ (1 /b−1)−α ]
−1 /α

 

2.4. ábra. Standard t-norma és t-konorma grafikonjai
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2.5. ábra. Algebrai t-norma és t-konorma grafikonjai

 

2.6. ábra. Hamacher-féle t-norma és t-konorma grafikonjai (ν=2)

 

2.7. ábra. Dubois-Prade-féle t-norma és t-konorma grafikonjai (d=1)
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2.8. ábra. Yager-féle t-norma és t-konorma grafikonjai (α=2)

 

2.9. ábra. Dombi-féle t-norma és t-konorma grafikonjai (w=2)

2.2.Fuzzy szabálybázisos modellek

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. 

Az alábbi szabályok könnyen megfogalmazhatóak, és egyszerűen megvalósítható fuzzy 

szabálybázis  alapú  irányítási  rendszer  modelljének  az  alapjait  adó  fuzzy  szabályokká 

konvertálhatóak:

• „Ha a fordulatszám nagyon magas, akkor közepes mértékben csökkentsd a beinjektált 

üzemanyag mennyiségét!”

• „Ha a jármű sebessége és a fékezett  kerék kerületi  sebességének különbsége nagy, 

akkor csökkentsd a nyomást a fékhengerben!” 
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Ezek a fuzzy szabályok a következő alakban adhatóak meg:

R : Ha x=A akkor y=B ,

ahol  x a bementi (input) változó,  y a kimeneti (output) változó,  A az  R szabály antecedense 

(premisszája, előzménye), B pedig az R szabály konzekvense (konklúziója, következménye). 

Több (pl. 3) bemenet esetén a szabályokat a következő ortogonálisan dekomponált alakban 

adhatjuk meg (Mamdani modell):

R : Ha x1=A1 és x2=A2 és x3=A3 akkor y=B

Az ilyen szabályokat alkalmazó fuzzy rendszerek előnyei [91]:

• interpretálhatóság (transzparencia),

• explicit tudás reprezentáció nyelvi lehetősége „ha – akkor” szabályok használatával,

• univerzális approximációs tulajdonság,

• komplex, nemlineáris és bizonytalan problémák kezelése,

• egyszerű struktúra és könnyű alkalmazhatóság,

• gyors és könnyű megvalósíthatóság,

• könnyű módosíthatóság,

• mintákból tanulás képessége.

„A fuzzy logika  bevezetésének  egyik  fő  célja  az  volt,  hogy segítségével  könnyebben 

lehessen  modellezni  az  emberi  gondolkodásmódot  és  a  természetes  nyelvi  fogalmakat, 

ugyanis  a  BOOLE-algebra  merev  tulajdonságai  többnyire  távol  állnak  a  mindennapi 

gondolkodásunk, érvelésünk igazi menetétől. A ZADEH-féle fuzzy műveletek már közelebb 

állnak  az  emberi  gondolkodáshoz,  de  még  mindig  túl  merevnek  bizonyulnak,  inkább  a 

tudományos vagy mérnöki megközelítést írják le.” [50]
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2.2.1. Mamdani következtető gép (Mamdani-típusú modellek)

A 2.10. ábra a fuzzy irányítók alapvető felépítését mutatja.

az illeszkedés
 mértékét

 meghatározó egység

fuzzy
következtető gép

defuzzifikációs
egység

fuzzy
szabálybázis

input output

2.10. ábra. Fuzzy irányítási rendszerek általános felépítése

A gyakorlati alkalmazásokban a ma legelterjedtebb 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  alakíthatjuk  át  a  kívánt  a  fuzzy 

irányítási  rendszer  kimenetén  elvárt  típusú  adattá  [50].  A defuzzifikáció  során  egy olyan 

konkrét  értéket  választunk,  amelyik  az  eredményül  kapott  fuzzy  tagsági  függvényt  a 

legtipikusabban reprezentálja.

 Az illeszkedés mértékét meghatározó egység és a fuzzy következtető gép a modell fuzzy 

szabálybázisa alapján működik. A kimenet lehet  fuzzy,  crisp (nem fuzzy, „éles”, határozott 

érték),  esetleg  egy  szabálytalan  kimenetet  egy  értelmezhető,  emberi  nyelvre  lefordítható 

készletből közelített konvex és normális fuzzy halmaz (lingvisztikus approximáció).

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

szabályok antecedensei illeszkedés mértékének meghatározása. Egydimenziós esetben 

ezek  (μi)  közvetlenül  megadják  az  egyes  szabályok  tüzelés  mértékét  is  (wi).  Az  i. 

szabály esetén a tüzelés mértéke (wi):

w i=μi( x) (2.5.)

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)) , (2.6.)

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 ( w i , Bi( y) ) (2.7.)

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

következtetések uniója:

B∗
=∪

i=1

r

B i
∗
( y ) = max

i=1

r

Bi
∗
( y) (2.8.)

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

(2.9.)

w i
∗
= ∫

y∈ supp( Bi
∗
)

Bi
∗
( y )dy
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yCOG=

∑
i=1

r

( y i
∗
⋅wi

∗
)

∑
i=1

r

w i
∗

(2.10.)

A Mamdani-modell  egy-egy alesetét  képezik  a  Larsen és  a  Sugeno-féle  modellek.  Az 

előbbi  a  (2.7.)-ben  alkalmazott  min aggregációs  operátor  helyett  az algebrai  t-normát 

alkalmazza, az utóbbi a konzekvensek megadásakor fuzzy halmaz helyett  fuzzy singletonokat 

(olyan fuzzy halmaz, melynek tartója egyetlen pont, 1 tagsági értékkel) alkalmaz. Érdemes 

megemlíteni  még  a Takagi-Sugeno módszert,  ahol  a  konzekvensek a  bemenetek  konstans 

(lásd: Sugeno), lineáris vagy bonyolultabb (nem fuzzy) függvényei.
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2.3.Fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok (F3NN)

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)  [47] (pl.  a  2.1. 

alfejezetben  felsoroltakat),  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,  2.1. táblázat) alapuló fuzzy J-K flip-flop (2.3.1.) és 

fuzzy D flip-flop (2.3.2.) családokat tervezhetünk. 

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  [76] [61]. Az ilyen fuzzy neuronoknak nevezett egységekből (2.3.3.) fuzzy 

neurális  hálók  építhetők  (2.3.4.),  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 [78], valamint bizonyos esetben kedvezőbb 

tulajdonságokat mutatnak (pl. általánosítási („generalizációs”) képesség, Łukasiewicz fuzzy D 

flip-flop,  Dombi  fuzzy J-K flip-flop,  Trigonometrikus  fuzzy J-K flip-flop alapú neuronok 

[75])  [74] [77] [59].
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2.3.1. Fuzzy J-K flip-flop

A fuzzy flip-flop koncepcióját az 1980-as évek közepén dolgozták ki Hirota és társszerzői 

[40]. Az általuk javasolt fuzzy flip-flop kiindulási alapja a bináris J-K flip-flop volt. A bináris 

J-K  flip-flop-ok  működését  definiáló  egyenlet  [73] megadható  DNF  (diszjunktív  normál 

forma), illetve az ebből levezethető „minterm” kifejezéssel:

Q(t+1)=J Q̄+ K̄ Q+J K̄ (2.11.)

ahol  J és  K a két bemenet,  Q a kimenet korábbi,  Q(t+1) a következő állapota,  a  jobb 

oldalon a + és · operátorok pedig a bináris VAGY és ÉS műveleteket jelölik. Amennyiben a 

késleltetés-érzékenységtől (hazárd-mentesítés - JK) eltekintünk (2.11.) egyszerűsíthető:

Q(t+1)=J Q̄+ K̄ Q (2.12.)

CNF (konjunktív normál forma), illetve az ebből levezethető „maxterm” kifejezéssel:

Q(t+1)=( J + K̄ )( J +Q)( K̄+Q̄) (2.13.)

a fentiekhez hasonlóan egyszerűsítve:

Q(t+1)=( J +Q)(K̄+Q̄) (2.14.)

A Boole logikában a fenti négy kifejezés – (2.11.), (2.12.), (2.13.) és (2.14.) –  ekvivalens, 

fuzzy műveletek esetén azonban ez általánosságban nem igaz. Ez az oka annak, hogy Hirota 

és Ozawa kétféle definíciót javasolt a fuzzy (J-K) flip-flop-ok esetén  [40] [39]: a második 

kifejezés  (2.12.)  alapján  az  általuk  „reset  típusú  fuzzy  flip-flop-ot”  az  alábbi  módon 

definiálták:

QR(t+1)=(J∧Q̄)∨( K̄∧Q) , (2.15.)

ahol a ̄ ,∧és∨ műveletek a komplemens (pl. K=1−K̄ ), fuzzy konjunkció (t-norma) és 

fuzzy diszjunkció (t-konorma) műveletek. Továbbá, a negyedik kifejezés (2.14.) alapján a „set 

típusú fuzzy flip-flop-ot” az alábbi módon definiálták:

QS (t+1)=( J∨Q)∧( K̄∨Q̄) , (2.16.)

Az  ily  módon  definiált  két  fuzzy  flip-flop  néha  egészen  eltérő  módon  viselkedik,  ez 

gyakorlati  szempontokból  nem szerencsés.  E  probléma kiküszöbölésére  Ozawa,  Hirota  és 

Kóczy a fuzzy J-K flip-flop egységesített karakterisztikus egyenletét javasolták  [88]. A két 

típus részleges egyesítésével egységesített flip-flop definíciós egyenlete:

Q J−K (t+1)=(J∨K̄ )∧(J∨Q)∧(K̄∨Q̄) . (2.17.)
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2.3.2. Fuzzy D flip-flop

A fuzzy J-K flip-flop J és K bemeneteit K = 1 – J szerint összekötve egy újfajta, fuzzy D 

flip-flop-nak  elnevezett  egységet  kapunk  [73].  A  K= J̄ és  D= J (3.3.)-ba  való 

behelyettesítésével a fuzzy D flip-flop alapegyenletét kapjuk:

QD(t+1)=(D∨D)∧(D∨Q)∧(D∨Q̄)  (2.18.)

2.3.3. Fuzzy neuronok

Az alábbi grafikonok (2.11. és 2.12. ábrák) különböző kiválasztott t-norma és t-konorma 

párokon alapuló K = 1 – Q visszacsatolást tartalmazó fuzzy J-K flip-flop, és fuzzy D flip-flop-

ok karakterisztikáit ábrázolják (algebrai, Dombi, Hamacher, Yager) [72].

                  2.11. ábra. Algebrai, Dombi, Hamacher és Yager J-K F3 karakterisztikák    

             2.12. ábra. Algebrai, Dombi, Hamacher és Yager D F3 karakterisztikák
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Az ábrázolt felületek többségén könnyedén találhatunk olyan szelvényeket, melyek többé-

kevésbé S-alakúak, szigmoid jellegűek, így a megfelelő fuzzy J-K és fuzzy D flip-flop-ok 

használhatóak kvázi-szigmoid függvénygenerátorként is. Fuzzy J-K flip-flop esetén a K = 1 – 

Q visszacsatolás esetén a visszacsatolt Q érték megfelelő belső rögzítésével, míg fuzzy D flip-

flop esetén a visszacsatolt  Q érték megfelelő belső rögzítésével  kaphatunk szigmoid-szerű 

görbéket. Az ily módon felépített egységek egy feedforward neurális háló egy neuronjában a 

transzfer függvény feladatát láthatják el [71] [70]. Habár ezek az áramkörök a visszacsatolás 

miatt  már  nem szekvenciálisak,  hanem kombinációs  jellegűek,  a használt  terminológiában 

fenntartjuk  a  fuzzy  flip-flop  alapú  áramkör  elnevezést,  hiszen  ezeket  a  kombinációs 

áramköröket fuzzy flip-flop-ok átalakításával nyertük. A fuzzy neuron ebben a szemléletben 

egy speciális (J-K vagy D) fuzzy flip-flop alapú neuron (pl. Dombi típusú fuzzy J-K flip-flop 

neuron, Łukasiewicz típusú fuzzy D flip-flop neuron, stb.).

2.3.4. Fuzzy Neurális Hálózat (FNN)

A fuzzy neuronokból felépített neurális hálózat a fuzzy rendszerek és a neurális hálózatok 

kombinációjaként létrehozott  egyfajta fuzzy neurális hálózat (fuzzy neural network, FNN). 

(Másféle  megközelítései  a  fuzzy  neurális  hálózatoknak,  pl.  Cooperative  Fuzzy  Neural 

Network, Concurrent Fuzzy Neural Network, Hybrid Fuzzy Neural Network. [85])

A fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok (F3NN) a hagyományos feedforward neurális 

hálózatok  alternatívájaként  építhetőek  fel  (2.13.  ábra)  [69] [68],  és  a  tanításhoz  használt 

módszerek is  hasonlóak,  természetesen  az új  transzfer  függvény megfelelő  deriváltját  kell 

használni [67].

A  F3NN  függvényapproximációs  képessége  a  legkedvezőbb  esetekben  is  valamivel 

elmarad az ugyanolyan felépítésű hagyományos neurális hálóhoz képest [66] [65], azonban a 

fuzzy  neuronok  hardver  implementációjának  lehetőségei[79] [78] és  jobb  általánosító 

tulajdonságai  (pl. zajjal  terhelt  adathalmaz esetén)  [74] miatt  rendkívül  érdekes és értékes 

alternatívát jelenthetnek  [64] [58]. 
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2.13. ábra. Fuzzy J-K flip-flop alapú neurális hálózat
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2.4.Evolúciós algoritmusok

A  biológiai  jelenségek  rendkívül  sok  inspirációt  adtak  az  informatikában  és 

számítástudományban jól használható eljárások tervezésénél. Különösen igaz ez az evolúciós 

algoritmusokra [33], amelyeknél maga az alapelv is a körülöttünk lévő, és a korábban létező 

világ  élőlényeinek  szemmel  láthatóan  nagyon  sikeres  és  hatékony  fejlődésének 

kulcsfontosságú motívumainak átültetése. Például a sikeresebb, több előnyös tulajdonsággal 

rendelkező élőlények kiszorítják a kevésbé sikeres élőlényeket, több utódot hoznak létre, a 

genetikai állományuk szélesebb körben terjed el, fejlődhet tovább (szelekció, reprodukció). 

De ilyenek a genetikai információk véletlenszerű megváltozásának lehetősége (mutáció),  a 

több (pl. 2) szülőegyed genetikai anyagának kombinációjával létrejövő egyedek (keresztezés). 

Az evolúció által  inspirált  algoritmusokban viszont olyan lehetőségek is megvalósíthatóak, 

ami  a  természetben  abban  a  formában  nem  igazán  fordul(hat)  elő,  pl.  egy  optimális 

tulajdonságokkal rendelkező egyed halhatatlansága (elitizmus). 

A természet jelenségei által inspirált megoldások nem merülnek ki az ember, vagy állatok 

szaporodásának,  fejlődésének  feltárt  mechanizmusainak  lemásolásában.  Számos  olyan 

algoritmus született, ami a természetben megfigyelhető egyéb jelenségek alapján készült: pl. 

genetikus programozás (Genetic Programming, GP)  [12] [53],  Microbial  Genetic  Algorithm 

[37], hangya kolónia optimalizáció [13], méh-királynő (queen-bee) [44], niching [80] , virus-

evolúciós genetikus algoritmus (Virus-evolutionary genetic algorithm)  [54], szimulált hűtés 

(simulated annealing)  [46], részecske-raj  optimalizáció (particle swarm optimization,  PSO) 

[45], vagy a bakteriális típusú algoritmusok [87] [86]  [5].

2.4.1. Klasszikus Genetikus Algoritmusok

Az evolúciós algoritmusok „evolúciója” az 1950-es években indult, többek között A. S. 

Frazer úttörő munkássága nyomán  [17], és az 1970-es évek első felében kapott lendületet, 

különösen a J. H. Holland és társai által az 1960-as és 1970-es években kifejlesztett Genetikus 

Algoritmus  (GA) 1975-ös  bemutatása  után  [41].  Ezek  az  új  típusú  algoritmusok  képesek 

voltak  megoldani  olyan  problémákat,  ahol  analitikus  módszerek  nem álltak  rendelkezésre, 
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vagy  alkalmazásunk  nem  adott  eredményt  ésszerű  időn  belül.  A  genetikus  algoritmusok 

általánosságban az optimalizálásra rendelkezésre álló véges időn belül a pontos optimumot 

nem találják meg, azonban gyakorlati szempontonból elfogadható időn belül kvázi-optimális 

megoldást  találhatnak.  Problémát  jelenthet  a  megfelelő  leállási  feltétel  meghatározása,  és 

hátrányuk lehet a szükséges modell-kiértékeléseknek nagy száma, skálázhatósági és lokális 

optimum problémák.

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. Az eredeti, számítástechnikában használt GA műveletei 

ugyanúgy  lettek  elnevezve  és  ugyanúgy  működnek,  mint  a  természetben  (mutáció, 

keresztezés, kiválasztás).

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 [7]. 

A genetikus algoritmusok egy minimalista, egyszerűsített változata a Microbial Genetic 

Algorithm, mely a mutáció, keresztezés és kiválasztás műveletek megtartásával a GA-k egy 

minimális formája (Harvey, I., 1996) [37] [36]. A szerző a (microbial) genetikus algoritmus 

bemutatásánál a bakteriális létformák jellegzetességeit (bakteriális konjugáció) veszi alapul, 

amelyek  ebben  az  időben  –  egymással  párhuzamosan  –   másokat  is  új  megoldások 

kidolgozására sarkalltak. [35] [96] [18] [87]
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2.4.2. Bakteriális evolúciós algoritmusok

A fuzzy szabálybázisos modellezés egyik legkomolyabb problémája az optimális fuzzy 

szabálybázis  paramétereinek  automatikus  identifikációja  (FRBI),  amennyiben  nem  áll 

rendelkezésre emberi szakértői tudásbázis. 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 javasolták (2.4.2.1.) és 

egyben  sikeresen  alkalmazták  is  input-output  adatokból  fuzzy  szabálybázis  azonosításra 

(FRBI)  [87]. 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  [86].  A  fuzzy  rendszerek  ilyen  tulajdonságú 

rendszerek,  az új algoritmus egyszerűbbnek,  de nagyobb teljesítményűnek bizonyult  fuzzy 

szabálybázisok identifikációjánál (gyorsabb konvergencia és jobb minőségű szabályok). 

1999-ben N. E. Nawa és T. Furuhashi új, a Pszeudo-Bakteriális Genetikus Algoritmuson 

alapuló bakteriális algoritmust, a Bakteriális Evolúciós Algoritmust javasoltak [86], amely egy 

új genetikus művelettel, a gén-átadással lett kiegészítve. Az új művelet a populáció egyedei 

között  létesít  kapcsolatot,  de  alkalmazható  a  fuzzy  szabálybázis  szabályainak  számának 

csökkentésére vagy növelésére is [8].

Mindkét fenti bakteriális algoritmus globális  típusú kereső eljárás, viszont lokális kereső 

algoritmusokkal kombinálva kitűnő memetikus algoritmusok [84] alapjait képzik. 
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2.4.2.1. Pszeudo-Bakteriális Genetikus Algoritmus (PBGA)

A  Nawa,  Hashiyama,  Furuhashi  és  Uchikawa  fuzzy  szabálybázisok  identifikációjára 

javasolt  új  típusú  evolúciós  algoritmust  (1997)  [87],  a  Pszeudo-Bakteriális  Genetikus  

Algoritmust (angolul:  Pseudo-Bacterial Genetic Algorithm,  PBGA). A   Pszeudo-Bakteriális  

Genetikus  Algoritmus olyan  speciális  Genetikus  Algoritmus,  melynek  központi  eleme  a 

bakteriális  mutációnak elnevezett  új  genetikus  műveletet  (2.4.2.1.1),  amit  a  biológiai 

bakteriális  sejt  modell  működése  inspirált,  így  ez  a  módszer  a  mikrobiológiai  evolúció 

jelenségét  utánozza  (másolja).  Az  alapötlet  a  baktériumok  kromoszóma  részeinek  egyedi 

javítása. 

A  baktériumok géneket adnak  át  baktériumokba.  Ezt  a  mechanizmust  alkalmazták  a 

bakteriális mutációnál is. A bakteriális algoritmusoknál az első lépés annak a meghatározása, 

hogyan lelet a megoldandó problémát egy baktériumba (kromoszómába) kódolni. Az általam 

vizsgált problémák legnagyobb részében a feladat megtalálni az optimális fuzzy szabálybázist 

egy megadott mintaadat halmazhoz. Ennek megfelelően a baktériumban a fuzzy szabályok 

paramétereit  kell  kódolni. A modellszámításokhoz  használt  következtető  gép a  változatos 

típusú  fuzzy következtető gépek bármelyike lehet, de a következőkben célszerűen Mamdani-

típusú következtető gépet és  trapéz alakú fuzzy tagsági függvényeket használunk, mivel ezek 

széles körben használatosak és matematikai szempontból elég általánosak, ezért vizsgálataim 

során én is ezeket részesítettem előnyben.

Általános  esetben  a  szabályok  paraméterei  a  trapéz  alakú  fuzzy  tagsági  függvények 

töréspontjai, így a baktérium ezeket a töréspontokat kell, hogy tartalmazza (valós kódolás), a 

szabályok sorrendje tetszőleges lehet. Egy két bemenettel és egy kimenettel rendelkező fuzzy 

rendszer kódolási módszere a 2.14. ábrán látható:
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2.14. ábra. Fuzzy szabálybázis kódolása egy kromoszómába

A következő lépés a paraméterek optimalizálása.  Ezt egy olyan eljárás – a  bakteriális  

mutáció művelet  (2.4.2.1.1) – végzi, amely paramétereket változtatja, teszteli az ily módon 

létrehozott  modelleket  és  kiválasztja  közülük  a  legjobbakat.  A  tesztelési  fázis  során  a 

tanításhoz  használt  input-output  adatokat  hasonlítjuk  össze  a  modell  input  és  outputjával 

(SSE, MSE, BIC). A modell kisebb hiba esetén nyújt jobb teljesítményt.

A  bakteriális  mutáció után  az  eljárás  a  megszokott  genetikus  műveletek  (szelekció,  

reprodukció  és  keresztezés)  végrehajtásával  folytatódik.  Ezután  az  egyedek  következő 

generációja alkotja az új populációt. Az eljárás megismétlődik, vagy bizonyos kilépési feltétel 

vagy feltételek  teljesülése  esetén  véget  ér.  Ilyen  kilépési  feltétel  lehet  egy meghatározott 

maximális modell kiértékelésszám, generációszám, futási idő vagy hibaküszöb.

2.4.2.1.1. Bakteriális mutáció

A  bakteriális  mutáció  a  baktériumoknál  megfigyelhető  horizontális  génátadás  (pl.  

transzformáció,  transzdukció,  bakteriális  konjugáció) jelenség  által  inspirált  művelet, 

melynek  során  bakteriofágok  közvetítésével  vagy  baktériumok  közvetlen  kapcsolatával 

(esetleg  más  módon)  idegen  genetikai  anyagok  (DNS  vagy  RNS)  kerülhetnek  az  egyik 

baktériumból egy másik baktériumba. [3]

29

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.006



A bakteriális mutáció művelet során először a populáció egy egyedéről másolatokat, ún. 

klónokat készítünk. Ezután – egy, az elitizmust biztosító baktérium kivételével – az azonos 

baktériumok  ugyanazon  részét  vagy  részeit  kijelöljük,  majd  véletlenszerűen  módosítjuk 

valamilyen szempontok szerint kijelölt intervallumon belül  (pl. az input változó értelmezési 

tartományán  belül,  vagy  azt  kissé  kibővítve  valós  véletlenszám  generálás).  A  módosított 

baktériumokat  kiértékeljük,  kiválasztjuk  a  legjobbat,  majd a  legjobb baktérium módosított 

részét vagy részeit a többi klónba másoljuk. Ez gyakorlatilag megegyezik a legjobb baktérium 

másolásával,  klónozásával.  Az első  kiválasztott  rész  vagy részek  (pl.:  visszatevés  nélküli 

mintavétel, véletlen számú rész) mutációja után a maradék, még nem módosított és tesztelt 

részek közül választunk ki egy vagy több részt, módosítjuk, teszteljük, kiválasztjuk a legjobb 

klónt és másoljuk a javított részt vagy részeket, egészen addig, míg az összes rész át nem 

ment  a fenti  műveleteken.  Így a  bakteriális  mutáció során minden rész egyszer  esik át  a 

mutációs lépéseken, majd a populáció kiválasztott  egyedéről készült másolatok módosítása 

után  a  legjobb  baktérium  marad  a  populációban.  (Természetesen  az  eredeti  egyed 

felhasználható a tesztelések során is, így az elitizmus biztosítható az összes klón változtatása 

esetén  is.)  A populáció  kiválasztott  (első)  egyede  után  a  többi  egyeden  is  végrehajtjuk a 

bakteriális mutációs ciklus lépéseit. A bakteriális mutáció lépései a 2.15. ábrán láthatóak.

2.15. ábra. Bakteriális mutáció (egy egyed)
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Trapéz alakú fuzzy tagsági függvényeket tartalmazó fuzzy szabálybázisok identifikációja 

esetén a bakteriális mutáció művelet egyidejűleg a fuzzy szabálybázis egy trapéz alakú fuzzy 

tagsági függvényének egy vagy több töréspontját változtathatja meg véletlenszerűen. Ezután 

megvizsgálja,  hogy  az  ily  módon  létrehozott  szabálybázis  jobb  teljesítményt  nyújt-e  (pl. 

kisebb MSE – jobb fitnesz érték), mint az előző szabálybázis, vagy azok a szabálybázisok, 

melyeket ugyanilyen módon, ezzel párhuzamosan hozott létre a klónokból. 

A  töréspontok  változtatása  során  gyakran  előfordul,  hogy  a  trapéz  töréspontjainak 

sorrendje (a-b-c-d) megváltozik. Az ilyen módon „eltorzult” trapéz közvetlenül nem alkalmas 

fuzzy tagsági függvény (és ezen keresztül fuzzy szabály) reprezentálására, ezért szükséges a 

csomópontok újrarendezése (a≤b≤c≤d, konvex).

2.4.2.1.2. Az algoritmus (PBGA)

A  Pszeudo-Bakteriális  Genetikus  Algoritmus folyamatábrája  a  2.16. ábrán  látható,  az 

algoritmus és a bakteriális mutáció fő lépései a következők:

• Hozzunk létre egy kezdő populációt! – NInd db egyed véletlenszerű létrehozása (NInd: 

az egyedek száma a populációban). Minden egyes egyed kromoszómájában kódolva 

NFuzzyRules db fuzzy szabályt tartalmaz (NFuzzyRules: a modell fuzzy szabályainak száma).

• Alkalmazzuk a bakteriális mutációt minden egyedre! (2.15. ábra)

• Minden egyed kiválasztása egyesével.

• A kiválasztott egyed NClones db másolatának létrehozása („klónok”).

• A  klónok  azonos  részének  vagy  részeinek  kiválasztása  és  mutációja  (egy 

kivételével, amely változatlan marad a mutációs ciklus alatt).

• A legjobb klón kiválasztása, és a mutált rész átvitele a többi klónba.

• A rész kiválasztás-mutáció-kiválasztás-átvitel ciklus ismétlése, míg az összes 

rész mutációja és tesztelése pontosan egyszer meg nem történik.

• A legjobb egyed a populációban marad, az összes többi klón törlődik.
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• Ez az eljárás – a bakteriális mutáció – ismétlődik, míg az összes egyed át nem 

megy a bakteriális mutáción.

• Alkalmazzuk  a  hagyományos  genetikus  műveleteket  (szelekció,  reprodukció  és  

keresztezés)!

• Ismételjük  meg  a  fenti  eljárást  a  bakteriális  mutációtól  kezdődően,  míg  bizonyos 

kilépési feltétel  nem teljesül (pl.: modellkiértékelések maximális  száma, generációk 

maximális száma, futási idő maximum)!

Trapéz alakú fuzzy tagsági függvények esetén egy kiválasztott rész a bakteriális mutációs 

ciklusban  lehet  teljes  trapéz  vagy  egyetlen  töréspont.  A  bakteriális  mutációra  egyszerre 

kijelölt részek számát érdemes minden alkalommal véletlenszerűen kiválasztani, ez a módszer 

lehetőséget ad 1, 2, …, NParameter paraméter egyidejű változtatására. 1 vagy egyhez közeli érték 

esetén a mutáció  a  fuzzy szabálybázis  részeit  próbálja  javítani  (ami a  bakteriális  mutáció 

alapgondolata),  míg  nagyobb  számok  esetén  a  keresés  a  teljes  keresési  térben  történik 

(különösen, ha az összes rész egyszerre van kijelölve), így a lokális optimumok könnyebben 

kikerülhetőek.

2.16. ábra. PBGA folyamatábra 
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2.4.2.2. Bakteriális Evolúciós Algoritmus (BEA)

A Bakteriális Evolúciós Algoritmus (angolul: Bacterial Evolutionary Algorithm, rövidítés: 

BEA) a PBGA-on alapul,  egy  új  genetikus  műveletet,  a  gén-átadás műveletet (2.4.2.2.1.) 

vezet  be  a  hagyományos  genetikus  operátorok  alkalmazása  (szelekció,  reprodukció  és  

keresztezés)  helyett.  Ez  az  új  művelet  kapcsolatot  létesít  a  populáció  egyedei  között.  A 

PBGA-ban ezt a feladatot  keresztezési műveletek látták el.

2.4.2.2.1. Gén-átadás

A  gén-átadás  művelet (gén  transzfer)  szintén  a  baktériumoknál  megfigyelhető 

horizontális gén transzfer  jelenségen alapul (2.4.2.1.1), amely – pl. a transzdukció esetén – 

bakteriofágból baktériumba történő idegen gén-szekvenciák átviteléből áll [3]. Ez a populáció 

bizonyos szempontok szerint kiválasztott két egyede (baktériuma) közötti génátvitelt valósítja 

meg.  Alapvetően  célja,  hogy  a  populáció  jobb  egyedeinek  jobb  génjeit  injektáljuk   a 

populáció rosszabb egyedeinek rosszabb génjeinek a helyére. 

A gén-átadás művelet fő lépései a következők (2.17. ábra):

• Rendezzük sorba a populáció egyedeit a fitnesz értékeik szerint és osszuk két részre, a 

legjobb (superior) és a legrosszabb (inferior) egyedeket tartalmazó részekre!

• Válasszunk ki egy egyedet a legjobb egyedek közül (forrás kromoszóma) és egyet a 

legrosszabb egyedek közül (cél kromoszóma)!

• Írjuk felül a cél kromoszóma egy részét a forrás kromoszóma egy részével. (A részek 

lehetnek  véletlenszerűen  vagy  egy  előre  definiált  kritériumnak  megfelelően 

kiválasztva)!

• Ismételjük meg a fenti lépéseket NInf-szer! (NInf az egy generáción belüli „infekciók” 

száma.)

FRBI esetén az egység mérete célszerűen egy egész szabály, valamint gén-átadás művelet 

használható a fuzzy szabálybázis szabályai számának növelésére vagy csökkentésére is (2.17. 

ábra). 
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                                        2.17. ábra. Gén-átadás művelet

2.4.2.2.2. Az algoritmus (BEA)

A Bakteriális Evolúciós Algoritmus folyamatábrája a 2.18. ábrán látható, az algoritmus fő 

lépései a következők:

• Hozzunk létre egy kezdő populációt! – NInd db egyed véletlenszerű létrehozása. 

• Alkalmazzuk a bakteriális mutációt minden egyedre!

• Minden egyed kiválasztása egyesével.

• A kiválasztott egyed NClones db másolatának létrehozása („klónok”).

• A  klónok  azonos  részének  vagy  részeinek  kiválasztása  és  mutációja  (egy 

kivételével, amely változatlan marad a mutációs ciklus alatt).

• A legjobb klón kiválasztása, és a mutált rész átvitele a többi klónba.

• A rész kiválasztás-mutáció-kiválasztás-átvitel ciklus ismétlése, míg az összes 

rész mutációja és tesztelése pontosan egyszer meg nem történik.

• A legjobb egyed a populációban marad, az összes többi klón törlődik.

• Ez az eljárás – a bakteriális mutáció – ismétlődik, míg az összes egyed át nem 

megy a bakteriális mutáción.

• Alkalmazzuk a gén-átadás műveletet a populáció néhány kiválasztott egyedére!
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• Ismételjük  meg  a  fenti  eljárást  a  bakteriális  mutációtól  kezdődően,  míg  bizonyos 

kilépési feltétel  nem teljesül (pl.: modellkiértékelések maximális  száma, generációk 

maximális száma, futási idő maximum, hibaküszöb)!

2.18. ábra. BEA folyamatábra

2.4.3. Memetikus algoritmusok

Az irodalomban  memetikusnak nevezett  algoritmusok kombinálják a globális  evolúciós 

(vagy  más  populáció  alapú)  és  a  hatékony  lokális  kereső  módszereket  (más  elnevezései: 

Hibrid Genetikus Algoritmus,  Genetikus Lokális Keresés, Moscato  [84]). Az evolúciós rész 

képes megtalálni a globális optimum környezetét,  de a rossz konvergenciasebesség miatt a 

gyakorlatban nem megfelelő eszköz a lokális minimumok megtalálására. A lokális kereső rész 

alkalmas a lokális minimum elérésére, de nagyon érzékeny a kiindulási pozícióra a keresési 

térben,  és  a  lokális  minimum  elérése  után  nem  képes  onnan  továbblépni  a  keresési  tér 

esetlegesen kedvezőbb környezetei felé. Ezen okok miatt a globális és lokális keresőeljárások 

kombinációja előnyösnek tűnik. 
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A  lokális  keresőeljárás  általában  valamilyen  gradiens  alapú  közelítő  approximációs 

technika, de ismert módszer a véletlenszerű mutációk esetén bizonyos rátával a paraméterek 

aktuális értékeinek kis sugarú környezetében végezni a „globális” keresést. 

A  klasszikus  lokális  keresőeljárások  természetesen  nem tartoznak  az  evolúciós  típusú 

eljárások  közé,  vizsgálataim  során  azonban  kizárólag  a  bakteriális  típusú  memetikus 

algoritmusok  részeként  alkalmaztam  ezeket.  Ezen  okból  kifolyólag  ismertetem  –  mint  a 

memetikus algoritmusok egyik alkotóelemét – a vizsgálataim során felhasznált algoritmusokat 

a memetikus algoritmusokat tárgyaló rész 2.4.3.1. alfejeztében.

2.4.3.1. Klasszikus közelítő approximációs technikák

2.4.3.1.1. Gradient Descent (GD)

A  Gradient  Descent (legmeredekebb  csökkenés)  módszer  lényege  a  p modell-

paramétereknek  az  E hibafüggvény  (-felület)  negatív  gradiensének  irányába  történő  kis 

változtatása.  Az  E általában a  négyzetes  hibafüggvény (Sum of Squared Errors,  négyzetes  

hibák összege):

e l=tl− y l (x
(l ) , p) , (2.19.)

E=∑
l=1

m

el
2 ,

ahol m a tanítóminták száma, p a modell paramétervektora, xl az l-edik tanítóminta input 

vektora, tl az l-edik tanítóminta outputvektora, és yl az xl-hez tartozó modell outputvektor.

A p[k]  modellparaméterek következő generációja (p[k+1]) az alábbi módon határozható 

meg:

p i [k +1]= pi[ k ]−lr⋅
∂E
∂ p i

, (2.20.)

A változtatás – a lépés nagysága – arányos az (opcionális) lr (learning rate, tanulási ráta) 

paraméter értékével. Nagyobb érték esetén nagyobb  lehet a konvergencia sebessége, de túl 

nagy lépés esetén, vagy a nagyon kis környezetben érvényes lokális gradiens irányába tett 
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nagyobb  lépés  esetén  (fix  tanulási  ráta  esetén)  lassan,  vagy  egyáltalán  nem  konvergál, 

bizonyos esetekben a lokális minimum környezetében oszcillál. Kisebb lépés esetén lassú a 

konvergencia sebessége.

Az eljárás nagyon kényes az  lr paraméter értékére, minden egyes modellhez különböző 

optimális  érték  tartozhat.  Iteratív  eljárásként  alkalmazva  lehetőség  van  az  algoritmus 

módosítása  esetén  az  lr paraméter  iterációnkénti  változtatására  is,  pl.  iterációnként  egyre 

csökkenő  mértékű  tanulási  rátát alkalmazva,  vagy  a  várt  és  kapott  hibaérték  csökkenés 

alapján a tanulási ráta növelése vagy csökkentése. [97]

2.4.3.1.2. Gradient Descent with Adaptive Learning Rate and Momentum (GDX)

A Gradient Descent algoritmus javítása, annak két, a konvergenciasebességet lényegesen 

befolyásoló  gyenge  pontját,  a  lépés  irányát  és  nagyságát  meghatározó  változtatása 

(Legmeredekebb csökkenés adaptív tanulási rátával és iránnyal)  [97]. Az alapelv az előző 

iterációban  kapott  paraméter  „update”  vektor  bizonyos  arányú  újraalkalmazása 

(újrafelhasználása), valamint a  tanulási ráta automatikus változtatása a paraméter „update” 

sikeressége alapján.

Δ pi[k ]=mc⋅Δ p i[k−1] − (1−mc)⋅lr⋅
∂ E
∂ p i

(2.21.)

p i [k +1]= pi[ k ]+Δ p i[k ]

Az mc (momentum koefficiens) együttható alapvetően az előző iteráció során kiszámított 

irányú  és  mértékű  lépést  építi  be  az  általa  meghatározott  arányban  a  soron  következő 

paraméter  frissítésbe.  Az  lr paraméter  értéke  pedig  a  sikeres  modellparaméter  frissítés 

(hibaérték csökkenés) után meghatározott faktorral nő, sikertelen esetben (vagy meghatározott 

számú sikertelen paraméterfrissítés után) csökken. 

2.4.3.1.3. Konjugált Gradiens módszer (CG)

A Konjugált Gradiens (Conjugate Gradient, Egyesített Gradiensek) módszer a  Gradient  

Descent  módszerhez  hasonlóan  a  gradiens  irányában  történő  keresésre  épül.  Az  aktuális 

keresési  irány meghatározása  után  egyváltozós  optimumkeresés (line  search,  a  paraméter, 
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a=
p k+1

T rk

pk+1
T A pk+1

)  történik.  A  következő  iterációk  során  az  aktuális  gradiens  és  a  korábbi 

gradiens  alapján  meghatározott  lépés  bizonyos  arányú  kombinációjával  állítjuk  elő  az  új 

keresési irányt.

Δ pi [k ]=Z⋅Δ pi [k−1]−
∂E
∂ pi

(2.22.)

p i [k +1]= pi[ k−1]+a⋅Δ pi[ k ]

A Z paraméter meghatározása többféle módon történhet, a legelterjedtebbek a  Fletcher-

Reeves (FR) és a Polak-Ribière (PR) formula:

Z FR=
∇ e [k ]T ∇ e [k ]

∇ e [k−1]T ∇ e [k−1]
, (2.23.)

Z PR=
∇ e [k ]T (∇ e [k ]−∇ e [k−1])

∇ e[ k−1]T ∇ e [k−1]

Az  egyváltozós  optimumkeresés esetén  a  legtöbb  konjugált  gradiens  módszer  a 

Charalambous eljárást alkalmazza,  mivel különböző problémák esetén is kitűnő eredményt 

nyújt [11]. [90]

2.4.3.1.4. Kvázi-Newton algoritmus (QN)

A Newton algoritmus a H Hesse-mátrix (Hessian matrix) inverzét alkalmazza az aktuális 

hibafüggvény gradiensére. Az új modellparamétereket az alábbi, a hibafüggvény gradiensének 

másodrendű parciális deriváltjait is tartalmazó kifejezéssel számíthatjuk ki: 

p [k +1]= p[ k ]−lr⋅H−1 J T
[k ]e [k ] , (2.24.)

ahol  lr az opcionális,  a  lépés  nagyságát  meghatározó,  0-nál nagyobb paraméter  (általában 

a<1),

H=[
∂

2 f
∂ p1

2

∂
2 f

∂ p1∂ p2

⋯
∂

2 f
∂ p1∂ pn

∂
2 f

∂ p2∂ p1

∂
2 f
∂ p2

2 ⋯
∂

2 f
∂ p2∂ pn

⋮ ⋮ ⋱ ⋮

∂
2 f

∂ pn∂ p1

∂
2 f

∂ pn∂ p2

⋯
∂

2 f
∂ pn

2
] , (2.25.)
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és JT a Jacobi-mátrix transzponáltja, ahol a Jacobi-mátrix a következő alakban adható 

meg:

J=[
∂ y1

∂ p1

∂ y1

∂ p2

⋯
∂ y1

∂ pn

∂ y2

∂ p1

∂ y2

∂ p2

⋯
∂ y2

∂ pn

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
∂ ym

∂ p1

∂ ym

∂ p2

⋯
∂ ym

∂ pn

] . (2.26.)

A  Newton  módszer  nagyon  gyorsan  konvergál,  azonban  a  Hesse-mátrix  pontos 

kiszámítása és invertálása összetett és műveletigényes feladat. A kvázi-Newton módszerek a 

Hesse-mátrixot, vagy közvetlenül az inverzét különféle módszerrel közelítik az iterációk során 

kapott  gradiensek  alapján.  Ezeket  nevezik  kvázi-Newton (Quasi-Newton)  módszereknek 

(DFP, SR1, BHHH, BFGS [32]) [90].

2.4.3.1.5. Levenberg-Marquardt módszer (LM)

A fentiekhez hasonlóan a Levenberg-Marquardt (LM) módszer is gradiens alapú iteratív 

eljárás, amely a (2.19.) SSE (Sum of Squared Errors, négyzetes hibák összege) hibafüggvény 

(E) minimalizálására  szolgáló  numerikus  megoldás  [56] [83].  A  módszer  kiváló 

konvergencia-tulajdonságokkal rendelkezik,  mivel  a  Gauss-Newton  és  a  legmeredekebb 

csökkenés  közötti  irány  és  lépésnagyság  automatikus  választásával  a  lokális  minimumtól 

távolabbi és ahhoz nagyon közeli környezetben is jól konvergál. (A Gauss-Newton módszer a 

(2.24.) Newton módszer esetén a Hesse-mátrixot a H≈2 J T J -vel közelíti).

A módszer alapegyenlete az következő:

(J T J +λ I )Δ p=−J T e , (2.27.)

Δ p=−(J T J +λ I )
−1

J T e , (2.28.)

ahol  λ a  lépésnagyságot  és  irányt  meghatározó  csillapítási  paraméter (damping 

parameter), melynek 0-hoz tartó értéke esetén (2.28.) a
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Δ p=−(J T J )
−1

J T e (2.29.)

Gauss-Newton módszer (iránya), míg nagy értékei esetén a legmeredekebb irányban 1/ λ 

lépésnagysággal a (2.20.) Gradient Descent módszer dominál:

Δ p=−
1
λ

J T e . (2.30.)

(2.28.) k-adik iterációja felírható az alábbi módon [4]:

Δ p[k ]=−[ J [k ]
√λ[ k ] I ]

+

[e [k ]0 ] , (2.31.)

ahol a  + operátor a Moore-Penrose pszeudo-inverz művelet  [89], amely kiszámítható a 

Singular  Value  Decomposition (SVD)  módszerrel.  (2.31.)   kiszámítása  után  az  új 

paramétereket az alábbi módon kapjuk meg:

 p [k +1]= p[ k ]+Δ p [k ] (2.32.)

A Levenberg-Marquardt módszer egy iterációja az alábbi lépésekből áll [16] [4]:

1. Az első iterációban λ kezdőértékének (pl. 1) beállítása.

2. Az e hibavektor és J Jacobi-mátrix meghatározása.

3. Δ p[k ] számítása (2.31.) alapján.

4. Az  úgynevezett  megbízhatósági  régió (trust  region),  r[k]  számítása  a 

következőképpen:
r [ k ]=

E ( p [k ])−E ( p[k ]+Δ p [k ])

E ( p [k ])−
1
2
∥J [ k ]Δ p[k ]+e [k ]∥2  . (2.33.)

5. A λ paraméter értékének aktualizálása:

• Ha r[k] < 0,25 akkor λ[k+1]=4λ[k]

• Ha r[k] > 0,75 akkor λ[k+1]=λ[k]/2

• Egyébként λ[k+1]=λ[k]

6. Ha r[k] ≤ 0 akkor p[k+1] = p[k] , különben p[k+1] = p[k] + Δp[k] .

Ha  teljesül  a  megállási  feltétel,  vagy  elértük  az  előre  meghatározott  maximális 

iterációszámot megállás, különben új iteráció a 2. lépéstől.
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A Levenberg-Marquardt módszer alkalmazása Mamdani-típusú következtető gép, trapéz  

alakú tagsági függvények és COG defuzzifikáció esetén 

A Levenberg-Marquardt algoritmust önállóan (nem memetikus algoritmus keretén belül) 

is lehet  fuzzy szabálybázis identifikációjára (FRBI) alkalmazni  [6], azonban csak a kezdeti 

szabályok környezetében levő lokálisan optimális szabálybázis azonosítására alkalmas.

Fuzzy  szabálybázis  identifikáció esetén  kulcsfontosságú  a  (2.26.)  Jacobi-mátrix 

meghatározása. A Jacobi-mátrix egy (l-edik) tanítómintához tartozó sora a következőképpen 

határozható meg  Mamdani-típusú következtető gép  és  általános trapéz alakú fuzzy tagsági  

függvények esetén [4]:

J l [k ]=[ ∂ y(x (l ) , p [k ])
∂a11

∂ y (x(l) , p [k ])
∂b11

⋯
∂ y (x(l) , p [k ])

∂a12

⋯
∂ y(x(l ) , p [k ])

∂a 1

⋯
∂ y(x (l ) , p [k ])
∂d N FuzzyRules

] , (2.34.)

ahol a 2.14. ábrának megfelelően aij  az i-edik fuzzy szabály j-edik input dimenzióhoz tartozó 

antecedensének  általános  trapéz  alakú  fuzzy  tagsági  függvényének  első  töréspontja,  bij  a 

második töréspontja stb.;  a1 az első szabály konzekvensének első töréspontja, és  dNFuzzyRules az 

utolsó  szabály  konzekvensének  negyedik  töréspontja.  A  továbbiakban  az  egyszerűség 

kedvéért az aktuális iterációra vonatkozó [k] jelölést elhagyom.

A tagsági függvények a következő alakban írhatóak fel  [6]:

μij ( x j)=
x j−a ij

b ij−a ij

N i , j ,1( x j)+N i , j ,2(x j)+
d ij−x j

d ij−cij

N i , j ,3( x j) , (2.35.)

ahol

N i , j ,1(x j)={1, ha x j∈[aij ,b ij ]

0, egyébként

N i , j ,2( x j)={1, ha x j∈[bij , cij ]

0, egyébként

N i , j ,3( x j)={1, ha x j∈[c ij , d ij ]

0, egyébként

. (2.36.)

A Mamdani-módszernek  megfelelően  a  következtetés  során  a  standard  (min)  t-normát 

alkalmazzuk  aggregációs  operátorként  az  i-edik  szabály  wi tüzelési  mértékének 

meghatározására:

w i=min
j=1

n

μij( x j) , (2.37.)
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COG defuzzifikáció alkalmazása esetén a kimenet az alábbi explicit függvénnyel adható 

meg [4]:

y (x , p)=
1
3
⋅

∑
i=1

NFuzzyRules

3w i(d i
2
−ai

2
)(1−w i)+3w i

2
(ci d i−ai bi)+w i

3
(ci−d i+ai−bi)(ci−d i−ai+bi)

∑
i=1

N FuzzyRules

2wi (d i−ai)+wi
2
(ci−d i+a i−bi)

.  (2.38.)

A kimenet paraméterek (töréspontok) szerinti parciális deriváltjai a láncszabály segítségével 

alakban írhatók fel:

 

∂ y( x(l ) , p)
∂ a ij

=
∂ y
∂wi

∂wi

∂μij

∂μij

∂a ij

∂ y( x(l ) , p)

∂ bij

=
∂ y
∂wi

∂wi

∂μij

∂μij

∂b ij

∂ y( x(l ) , p)
∂c ij

=
∂ y
∂wi

∂wi

∂μij

∂μij

∂ cij

∂ y (x(l ) , p)

∂ d ij

=
∂ y
∂w i

∂w i

∂μ ij

∂μij

∂ d ij

(2.39.)

A min t-norma alkalmazása miatt:

∂w i

∂μ ij
={1, ha μij=min

k=1

n

μik

0, egyébként
. (2.40.)

A tagsági függvények deriváltjai:

∂μij

∂a ij

=
x j
(l )
−bij

(bij−a ij)
2 N i , j ,1 (x j

( p)
)

∂μij

∂b ij

=
a ij− x j

(l)

(bij−a ij)
2 N i , j ,1 (x j

( p)
)

∂μij

∂c ij

=
d ij−x j

(l )

(d ij−c ij)
2 N i , j ,3( x j

( p)
)

∂μij

∂d ij

=
x j
( l)
−c ij

(d ij−cij)
2

N i , j ,3 (x j
( p))

, (2.41.)
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∂ y
∂w i

=
1
3

D
∂ F i

∂wi

−C
∂Gi

∂w i

D2

∂ y
∂ai

=
1
3

D
∂ F i

∂ ai

−C
∂Gi

∂ ai

D 2

∂ y
∂bi

=
1
3

D
∂F i

∂bi

−C
∂G i

∂ bi

D2

∂ y
∂ ci

=
1
3

D
∂F i

∂ ci

−C
∂Gi

∂ c i

D2

∂ y
∂d i

=
1
3

D
∂F i

∂ d i

−C
∂Gi

∂ d i

D2

, (2.42.)

ahol C a (2.38.) tört számlálója, D pedig a nevezője, Fi az összeg i-edik tagja a számlálóban, 

Gi az i-edik tag a nevezőben. A deriváltak a következőképpen számíthatók [4]:

∂F I

∂wi

=3(d i
2
−a i

2
)(1−2wi)+6wi(ci d i−a i bi)+3wi

2((ci−d i)
2
−(a i−bi)

2) (2.43.)

∂G I

∂wi

=2(d i−a i)+2wi(ci−d i+a i−bi)

∂F i

∂ ai

=−6wi a i+6wi
2a i−3wi

2 bi−2wi
3
(a i−bi)

∂G i

∂ ai

=−2wi+wi
2

∂F i

∂b i

=−3wi
2a i+2wi

3
(a i−b i)

∂Gi

∂ bi

=−wi
2

∂F i

∂ ci

=3wi
2 d i−2wi

3
(d i−c i)

∂Gi

∂c i

=w i
2

∂F i

∂ d i

=6wi d i−6wi
2 d i+3wi

2 c i+2wi
3
(d i−c i)

∂Gi

∂d i

=2wi−w i
2

.

A  Jacobi-mátrix  oszlopszáma  a  modellparaméterek  száma,  azaz  4(n+1)NFuzzyRules (n az 

input változók száma), a sorok száma pedig m (a minták száma). 

A  Levenberg-Marquardt  módszer  alkalmazásakor  a  fuzzy  szabályokat  reprezentáló 

általános trapéz alakú szabályok töréspontjainak sorrendje (a,  b,  c és  d) megváltozhat,  így 

közvetlenül  nem  alkalmas  fuzzy  tagsági  függvény  reprezentálására,  ezért  szükséges  a 
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csomópontok korrekciója [92]. A csomópontsérülésben érintett trapéz paramétereit az alábbi 

„update” vektor csökkentő faktor korrigálja:

g=
p i+1[k ]− pi[ k ]

2⋅(Δ pi+1[k ]−Δ pi [k ])  (2.44.)

p i+1[k +1]= pi+1[k ]−g⋅Δ p i+1[k ]
p i [k+1]= pi [k ]−g⋅Δ pi [k ]

.

2.4.4. Bakteriális Memetikus Algoritmus (BMA)

A  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus (angolul:  Bacterial  Memetic  Algorithm,  BMA)  a 

Bakteriális  Evolúciós  Algoritmus és  a  Levenberg-Marquardt  módszer kombinációja 

(Boztheim,  2005)  [5].  A  BEA globális  kereső  eljárás,  kitűnő  eszköznek  bizonyult  fuzzy 

szabálybázisos modellek identifikációjára és globális optimalizálására. A LM módszer szintén 

alkalmazható erre a feladatra (2.4.3.1.5.), 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 a következő módon integrálja két komponensét (BEA, LM):

 1. Bakteriális mutáció művelet alkalmazása minden egyedre

 2. Levenberg-Marquardt eljárás alkalmazása minden egyedre

 3. Gén-átadás művelet a populáció egy részére

A  BMA esetén tehát 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. 

A Bakteriális Memetikus Algoritmus folyamatábrája a 2.19. ábrán látható.
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2.19. ábra: BMA folyamatábra
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III. fejezet

3. Az elvégzett vizsgálatok, kutatási 

eredmények

Az általam végzett vizsgálatok négy kérdésre összpontosultak:

1. Bakteriális Memetikus Algoritmusok javítása

2. Fuzzy szabálybázisok automatikus identifikációja bakteriális típusú algoritmusokkal

3. Bakteriális alapú algoritmusokkal optimalizált fuzzy alapú neurális hálózatok

4. A fenti fuzzy szabálybázisos modellekben és neurális hálózatokban használható új t-

norma és t-konorma definíciója

A  kutatás  során  az  általam  javasolt  új  módszerek  hatékonyságának  bizonyítására  új 

szoftvereket fejlesztettem (C++, Matlab).

 Az  új  bakteriális  algoritmusokkal  működő  fuzzy  szabálybázis  identifikációt  (3.1.1., 

3.2.1., 3.2.2., 3.3.4., 3.4.) végző eljárásokat implementáltam az általam készített (C++ nyelven 

írt) – fuzzy szabálybázisok azonosítását végző szoftverbe (MS Visual C++ 2005/2008, MFC, 

Windows XP/Windows 7, 1 magos, 3 (4) magos processzorok, 1.7-3.2GHz), majd az eljárás 

teljesítményének mérésére e  programmal szimulációkat végeztem. 

A fuzzy flip-flop alapú neurális  hálózatok bakteriális  algoritmusokkal  történő tanítását 

végző eljárásokat  (3.1.1.,  3.1.2.) a korábban általam elkészített  szoftverbe implementáltam 

(Matlab 2007b, Windows XP/7, 1 magos, 3 (4) magos processzorok, 1.7-3.2GHz), majd az 

eljárások teljesítményének mérésére a programmal szimulációkat végeztem. 

A szoftvert  olyan elvek szerint  készítettem, hogy az azon futtatott  szimulációk azonos 

paraméterek és kezdőértékek esetén bármilyen más gépen futtatva (a futási idő kivételével) 

pontosan ugyanazokat az eredmények produkálják. A szimulációk során az átlagos négyzetes 

hibát (Mean Squared Error, MSE) használtam a modellhibák mérésére. Az itt közölt értékek 

és grafikonok 8-30 futtatás átlagát vagy mediánját mutatják.
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Az új algoritmusok vizsgálata során elsősorban a modelljóságot vizsgáltam az algoritmus 

lépésszám, majd a futásidő függvényében. Az algoritmus lépésszámát a modellkiértékelések 

számával (evaluations) adtam meg.

Szükséges  megemlíteni,  hogy  az  egyes  eljárások  hatékonyságának  a  futási  idő 

tekintetében  elvégzett  vizsgálata  és  összehasonlításuk eredménye  erősen függhet  a  kód,  a 

felhasznált függvénykönyvtárak minőségétől és az alkalmazott hardver képességeitől. Magam 

is  óvakodtam  a  kezdetekben  az  egyes  módszerek  futási  ideje  alapján  következtetéseket 

levonni  az  egyes  algoritmusok  hatékonyságára  vonatkozóan.  A  vizsgálataim  során  ezért 

elsősorban  a  "szükséges  modellkiértékelések  száma"  függvényében  történt  az 

összehasonlításuk, ez nem függ az implementációtól. Azonban később mégiscsak úgy éreztem 

teljes értékűnek a vizsgálatok eredményeit,  ha információt  próbálok nyújtani  legalább egy 

konkrét implementáció és hardver-környezet esetén a futási  idők alapján is. A vizsgálatok 

kisebb  részét,  a  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatokkal  végzett  szimulációkat  Matlab 

környezetben  végeztem,  ott  a  Matlab  saját  eljárásait  használtam,  melyek  vélhetően  jól 

kidolgozottak,  de  legalábbis  elterjedtsége  okán  a  Matlab  környezetben  implementálandó 

algoritmusok  esetén  a  várható  futási  idő  tekintetében  az  összehasonlítás  értékes 

információkkal szolgál. 

A vizsgálatok során használt tanítóminták

A szimulációk során a következő referencia-, illetve tesztfüggvények segítségével generált 

mintaadatokkal,  valamint  (egy  NiMH  akkumulátor  töltési  karakterisztikáját  reprezentáló) 

valós mérési adatokkal végeztem a tanítást:

a. 1 input változós tesztfüggvény (1iv)

y= f 1(x )=sin( x)⋅ecos (2.7⋅x) (3.1.)

x∈[0...3π]

b. Két input változós tesztfüggvény (2iv)

y= f 2( x)=sin5
(0.5⋅x1)⋅cos(0.7⋅x2) (3.2.)

x1∈[0...3π] , x2∈[0...3π]
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c. Hat input változós tesztfüggvény (6iv) [8]

y= f 3(x )=x1+x2
0.5
+ x3⋅x4+2⋅e2⋅(x5− x6 ) (3.3.)

x1∈[1...5] , x2∈[1...5] , x3∈[0...4] , x4∈[0...0.6] , x5∈[0...1] , x6∈[0...1.2]

d. Két szinuszhullám kompozíciója tesztfüggvény (2sin)

y= f 4( x)=sin (c1⋅x )⋅sin(c2⋅x)/ 2+0.5 (3.4.)

x∈[0...1]

e. Két dimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 1 (2Dtrig1)

y= f 5(x )=cos (arctan (
x1

x2

))⋅e
−r2

50⋅sin3
(

r
10

) (3.5.)

r=√ x1
2+x2

2 , x1 , x2∈[−20...20]

f. 1 szinuszhullám tesztfüggvény (1sin)

y= f 6(x )=sin (c1⋅x)/ 2+0.5 (3.6.)

x∈[0...1]

g. Kétdimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 2 (2Dtrig2)

y= f 7(x )=(sin (c1⋅x1 )
5
⋅cos (c2⋅x2)

3)/2+0.5 (3.7.)

x1, x2∈[−20. 20]

h. Kétdimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 3 (2Dtrig3)

y= f 8(x )=e
−r 2

100⋅cos( r
2);ahol r=√x1

2
+ x2

2 (3.8.)

x1, x2∈[−20.20]

i. NiMH akkumulátor töltési karakterisztika (NiMH) [30]

Egy GP 3,6V (3 x 1,2 V), 300mAh névleges kapacitású nikkel-metál hidrid (NiMH) 

akkumulátor 1,5 órás, 25 °C-on, 300mA töltőárammal történő töltésének 543 mérési 

pontja (2715 mérési pont közül ekvidisztánsan választva). 
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Az egyes modell-, algoritmus-paramétereket a következők:

• NPatterns: a tanítóminták száma

• NFuzzy_Rules: a fuzzy szabálybázist alkotó szabályok száma

• NPopulation: a populáció mérete

• NClones: a klónok száma a bakteriális mutációnál

• NGene_Transfers: a gén-átadások száma generációnként

• NGenerations: a generációk maximális száma

• NLM_in_bact_mut: a LM iterációk száma a memetikus bakteriális mutációban

• NLM: a LM iterációk száma a bakteriális mutáció után

• QFix: a fuzzy neuron rögzített belső Q értéke

• α: a Dombi-norma paramétere
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3.1.Új Bakteriális Memetikus Algoritmusok

Ebben az részben új, a  2.4.4. alfejezetben bemutatott  Bakteriális Memetikus Algoritmus 

továbbfejlesztését  jelentő  új  eljárásokra teszek javaslatot.  A  BMA alapkoncepciójának  – a 

Bakteriális  Evolúciós  Algoritmus és  a  Levenberg-Marquardt eljárás  kombinációjának 

továbbgondolásával  a  BEA algoritmus  különböző  részein  alkalmaztam  különböző  lokális 

kereső eljárásokat. E módon a lokális keresés nagyobb hangsúlyhoz jut a korábbi arányához 

képest.  Az új  eljárásokat  megvizsgáltam  abból  a  szempontból,  hogy  melyik  nyújtja  a 

legkedvezőbb konvergenciasebességet és a legjobb modellminőséget. Az új eljárások közül a 

BMAM-nek elnevezett algoritmus bizonyult a leghatékonyabbnak.

3.1.1. Bakteriális Algoritmus Memetikus Mutációval (BMAM)

Új  BMA típusú  algoritmust  javasoltam  Bakteriális  Algoritmus  Memetikus  Mutációval  

néven  (BMAM,  a  publikációkban angolul:  Bacterial  Memetic  Algorithm  with  Modified  

Operator and Execution Order) [21]. Az új eljárás az eredeti BMA-hoz képest hatékonyabban 

használja  ki  a  Levenberg-Marquardt  módszer  előnyét  (a  gyors  lokális  konvergenciát).  Az 

eljárás lényege a memetikus bakteriális mutáció, melynek 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 (3.1. ábra). Az ezen a módon  módosított, memetikus bakteriális  

mutáció olyan, potenciálisan értékes klónokat képes kiválasztani,  amelyek az eredeti  BMA 

eljárás bakteriális mutációs ciklus szelekciós fázisa során elvesznének.

Szimulációkkal támasztottam alá, hogy az új eljárás fuzzy szabálybázisok identifikációja 

esetén  (az  optimalizáció  korai  szakasza  után)  javítja  az  azonos  számú  modell  kiértékelés 

esetén  a  modell  hiba  értéket  (MSE),  továbbá  csökkenti  egy  adott  modell  fitnesz  érték 

eléréséhez szükséges modell kiértékelések számát. Az új módszert alkalmaztam fuzzy flip-

flop alapú neurális hálózatok tanítására is. Szimulációkkal támasztottam alá, hogy azonos idő 
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alatt  a  BMAM eljárás  (a  tanítás  kezdeti  fázisa  után)  legalább  olyan  jó  (általában  jobb) 

modellminőséget ér el, mint az eredeti BMA eljárás. 

Habár a  BMAM eljárásban a modell jósága drasztikusan javul generációnként az eredeti 

BMA-hoz képest,  a  BMA és  BMAM típusú  algoritmus-családoknál  az  egy  ciklus  alatt 

végrehajtott  műveletek  száma  és  időtartama  nagyságrendben  különbözik,  ezért  a 

generációszámok alapján történő összehasonlítás semmilyen információt nem hordoz. 

A  BMAM algoritmus  folyamatábrája  a  3.1. ábrán  látható,  egy  iterációjának  lépései  a 

következők:

1. A memetikus bakteriális mutáció alkalmazása az összes egyedre:

• Minden egyed kiválasztása egyesével.

• A kiválasztott egyed NClones db másolatának létrehozása („klónok”).

• A  klónok  azonos,  de  véletlenszerűen  kiválasztott  részének  vagy  részeinek 
mutációja  (egyetlen kivételével, amely változatlan marad ezalatt a mutációs 
ciklus alatt).

• Kisszámú (3-5) Levenberg-Marquardt iteráció futtatása minden klónon.

• A legjobb klón kiválasztása, és minden részének replikációja többi klón minden  
részének felülírásával.

• A fenti rész-kiválasztás – mutáció –  LM iterációk – kiválasztás – replikáció 
ciklus ismétlése, amíg az összes rész mutációja, és tesztelése meg nem történik.

• A legjobb egyed marad a populációban, az összes többi klón törlődik.

• Ez  az  eljárás  ismétlődik,  amíg  a  populáció  összes  egyede  át  nem  esik  a 
memetikus bakteriális mutáción.

2. Levenberg-Marquardt módszer végrehajtása minden egyedre (~10 iteráció/egyed).

3. Gén-átadás művelet alkalmazása a populáció egy részére.
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3.1.1.1. A memetikus bakteriális mutáció

Az  általam  javasolt  új  megközelítés  a  bakteriális  mutáció  közben,  minden  egyes 

bakteriális mutációs lépés után néhány LM iterációt hajt végre.

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

melyek a teszt során rosszabbnak bizonyulnak (2.4.2.1.1). 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 új módszer – a 

memetikus bakteriális mutáció – képes kiválasztani és megtartani ezeknek az egyedeknek azt 

a részét, melyek elég közel vannak a keresési tér ezen területeihez. Ennek érdekében néhány 

LM iterációs lépést hajt végre minden egyes bakteriális mutációs lépés után, ezután a teszt 

fázis  képes  kiválasztani  ezeket  az  értékes  egyedeket.  A  tesztjeim  azt  mutatták,  hogy  a 

bakteriális mutációs lépések után elegendő viszonylag kis számú (3-5) LM iterációt futtatni. A 

BMAM algoritmus végrehajtása során a teljes  memetikus bakteriális mutáció után az eredeti 

BMA-ban alkalmazott LM módszer, majd a gén-átadás művelet végrehajtása következik.

3.1.1.2. A BMAM alkalmazásának eredményei fuzzy
szabálybázisok identifikációjánál

Szimulációkkal igazoltam az új eljárás előnyeit fuzzy szabálybázisok identifikációjánál. A 

szimulációk során azt  vizsgáltam,  hogy a Mamdani-típusú következtető gép és különböző 

(referencia-  és  tesztfüggvények  segítségével  generált)  egy-  és  többdimenziós  tanítóminták 

esetén milyen modell jóság (MSE érték) érhető el  BMA és  BMAM algoritmusokkal történő 

tanítás során a modellkiértékelés-szám (lépésszám) és a futási  idő (clk) függvényében. Az 

alacsonyabb MSE érték jelenti a kisebb modellhibát, tehát a magasabb minőségű modellt. Egy 

adott  modellminőség  eléréséhez  átlagosan  szükséges  idő  az  átlagos  modellkiértékelések 

száma  és  az  átlagos  modellkiértékelési  idő  segítségével  számolható.  Ennek  alapja  a  C 

standard clock() függvény Microsoft Visual C++/MFC implementációja volt (időegység, clk).
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A szimulációkat  a  3.  fejezetben megadott  1iv,  2iv és  6iv (egy-,  két-  és  hatdimenziós) 

tesztfüggvényekkel  generált  mintaadatokkal  végeztem.  A  kiinduló  szabálybázisok 

véletlenszerűen,  de  reprodukálhatóan  lettek  generálva,  tehát  a  különböző  módszerek 

vizsgálatánál az egyes futtatásoknál ugyanabból a véletlenszerű kiindulóállapotból indult az 

optimalizáció.  Az  algoritmusok  viselkedésének  vizsgálata  érdekében  rendre  500.000, 

500.000, valamint 400.000/100.000 modellkiértékelés-számú szimulációs ciklusokat futtattam 

BMA és BMAM tanító módszerekkel. A hatdimenziós tesztfüggvény esetén a BMA eljárással 

400.000,  míg  a  BMAM eljárással  100.000  modellkiértékelés-számú  ciklusokat  futtattam. 

Ennek az az oka, hogy ebben az esetben a BMAM eljárás esetén a két modellkiértékelés között 

eltelt  átlagos  idő  kb.  négyszerese  a  BMA-hoz  képest,  és  így  a  futásidők  tekintetében  jól 

összehasonlítható  mennyiségű  adatot  kaptam,  viszont  a  BMAM a  jóval  kevesebb 

modellkiértékelés-szám alatt is kedvezőbb hibaértéket produkált, mint a BMA.

A  szimulációk  során  az  alábbi  modell-  és  algoritmus  paramétereket  használtam  (3. 

fejezet):

 

• 1iv tesztfüggvény (1iv)

y= f 1(x )=sin( x)⋅ecos (2.7⋅x) , x∈[0...3π]

Input változók száma: 1

Fuzzy szabályok száma: 3

NPatterns = 100, NFuzzy_Rules = 3, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3

Maximális modellkiértékelés-szám: 500.000

Futtatások száma: 30

(Szimulációs eredmények: 3.1. táblázat, 3.2. és 3.3. ábra)
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• 2iv tesztfüggvény (2iv)

y= f 2( x)=sin5
(0.5⋅x1)⋅cos(0.7⋅x2) , x1∈[0...3π] , x2∈[0...3π]

Input változók száma: 2

Fuzzy szabályok száma: 3

NPatterns = 200, NFuzzy_Rules = 3, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3.

Maximális modellkiértékelés-szám: 500.000

Futtatások száma: 30

(Szimulációs eredmények: 3.2. táblázat, 3.4. és 3.5. ábra)

• 6iv tesztfüggvény (6iv)

y= f 3(x )=x1+x2
0.5
+ x3⋅x4+2⋅e2⋅(x5− x6 )

x1∈[1...5] , x2∈[1...5] , x3∈[0...4] , x4∈[0...0.6] , x5∈[0...1] , x6∈[0...1.2]

Input változók száma: 6

Fuzzy szabályok száma: 5

NPatterns = 500, NFuzzy_Rules = 5, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3.

Maximális modellkiértékelés-szám: BMA: 400.000, BMAM: 100.000

Futtatások száma: 15

(Szimulációs eredmények: 3.3. táblázat, 3.6. és 3.7. ábra)

A szimulációk tipikus eredményeit – 15-30 szimuláció futtatásának eredményeinek átlagát 

– a 3.1., 3.2.,  3.3. táblázatokban és a 3.2.-3.7. ábrák grafikonjain jelenítettem meg. A három 

táblázat és hat grafikon a BMA és a BMAM tanítóalgoritmusok teljesítményét hasonlítja össze 

a  három  különböző  tesztfüggvény  esetén.  A  különböző  szimulációk  esetén  az  első  ábra 

mindig a modellkiértékelések számának függvényében, míg a második ábra mindig a futási 

idő függvényében ábrázolja a modellhiba értékét. Mivel mindkét ábra ugyanazt a szimuláció-

sorozat  átlagot  ábrázolja  ezért  azonos  számú  modellkiértékelés  esetén  a  második  ábrán  a 

BMA eljáráshoz tartozó görbe rövidebb lesz, ennek ellenére érdemesnek tartottam megőrizni 

a BMAM-hez tartozó „hosszabb” görbe további részét is a grafikonon.
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3.1. táblázat: MSE, modellkiértékelés-szám és idő eredmények összehasonlítása

az 1iv tesztfüggvény esetén

BMA BMAM változás

m.kiért-szám MSE MSE %

30000 9,11·10-2 6,39·10-2 -30%

100000 6,23·10-2 4,42·10-2 -29%

200000 5,29·10-2 3,80·10-2 -28%

350000 4,12·10-2 3,17·10-2 -23%

500000 3,99·10-2 2,72·10-2 -32%

MSE m.kiért-szám ~m.kiért-szám %

9,11·10-2 30000 10100 -66%

6,23·10-2 100000 32500 -68%

5,29·10-2 200000 60900 -70%

4,12·10-2 350000 135100 -61%

3,99·10-2 500000 147500 -71%

MSE időegység [clk] ~időegység [clk] %

9,11·10-2 4840 4410 -8,9%

6,23·10-2 16130 14190 -12,1%

5,29·10-2 32260 26580 -17,6%

4,12·10-2 56450 59010 4,54%

3,99·10-2 80650 64420 -20,1%

Az egydimenziós tesztfüggvény esetén a BMAM eljárás a BMA-hoz képest:

• 71%-kal  kevesebb  (147.500)  modellkiértékelés  alatt  érte  a  BMA által  500.000 

modellkiértékelés során elért 3,99·10-2-es MSE értéket;

• 60-71%-kal  kisebb  modellkiértékelés-szám  alatt  érte  el  ugyanazt  az  modellhiba 

értéket;

• 19-37%-kal kedvezőbb MSE értéket ért el azonos számú modellkiértékelés esetén;

• 20%-kal  rövidebb idő alatt  érte  a  BMA által  500.000 modellkiértékelés  során elért 

3,99·10-2-es MSE értéket. 
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3.2. ábra. Az MSE értékek alakulása a modellkiértékelések számának függvényében
az 1iv (egydimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.3. ábra. Az MSE értékek alakulása a futási idő függvényében
az 1iv (egydimenziós) tesztfüggvény esetén  
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3.2. táblázat: MSE, modellkiértékelés-szám és idő eredmények összehasonlítása

a 2iv tesztfüggvény esetén

BMA BMAM változás

m.kiért-szám MSE MSE %

30000 3,95·10-2 2,68·10-2 -32%

50000 3,55·10-2 2,16·10-2 -39%

100000 3,04·10-2 1,50·10-2 -51%

250000 2,39·10-2 1,13·10-2 -53%

500000 1,98·10-2 0,95·10-2 -52%

MSE m.kiért-szám ~m.kiért-szám %

3,95·10-2 30000 10600 -65%

3,55·10-2 50000 13700 -73%

3,04·10-2 100000 21000 -79%

2,39·10-2 250000 42800 -83%

1,98·10-2 500000 58400 -88%

MSE időegység [clk] ~időegység [clk] %

3,95·10-2 17810 19440 9,15%

3,55·10-2 29690 25240 -15,0%

3,04·10-2 59380 38660 -34,9%

2,39·10-2 148460 78790 -46,9%

1,98·10-2 296910 107440 -63,8%

A kétdimenziós tesztfüggvény esetén a BMAM eljárás a BMA-hoz képest:

• 88%-kal  kevesebb  (58.400)  modellkiértékelés  alatt  érte  a  BMA által  500.000 

modellkiértékelés során elért 1,98·10-2-es MSE értéket;

• 65-88%-kal  kisebb  modellkiértékelés-szám  alatt  érte  el  ugyanazt  az  modellhiba 

értéket;

• 19-55%-kal kedvezőbb MSE értéket ért el azonos számú modellkiértékelés esetén;

• 64%-kal  rövidebb idő alatt  érte  a  BMA által  500.000 modellkiértékelés  során elért 

1,98·10-2-es MSE értéket. 
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3.4. ábra. Az MSE értékek alakulása a modellkiértékelések számának függvényében
a 2iv (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.5. ábra. Az MSE értékek alakulása a futási idő függvényében
a 2iv (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.3. táblázat: MSE, modellkiértékelés-szám és idő eredmények összehasonlítása

a 6iv tesztfüggvény esetén

BMA BMAM változás

m.kiért-szám MSE MSE %

30000 52,4·10-2 28,5·10-2 -46%

50000 44,2·10-2 17,6·10-2 -60%

100000 28,8·10-2 11,1·10-2 -62%

250000 18,2·10-2

400000 14,1·10-2

MSE m.kiért-szám ~m.kiért-szám %

52,4·10-2 30000 12400 -59%

44,2·10-2 50000 16200 -68%

28,8·10-2 100000 29400 -71%

18,2·10-2 250000 46700 -81%

14,1·10-2 400000 68000 -83%

MSE időegység [clk] ~időegység [clk] %

52,4·10-2 1034500 1682500 62,6%

44,2·10-2 1724100 2188900 26,9%

28,8·10-2 3448300 3971900 15,2%

18,2·10-2 8620700 6320900 -26,7%

14,1·10-2 13793100 9198800 -33,3%

A hatdimenziós tesztfüggvény esetén a BMAM eljárás a BMA-hoz képest:

• 83%-kal  kevesebb  (68.000)  modellkiértékelés  alatt  érte  a  BMA által  400.000 

modellkiértékelés során elért 14,1·10-2-es MSE értéket;

• 59-83%-kal  kisebb  modellkiértékelés-szám  alatt  érte  el  ugyanazt  az  modellhiba 

értéket;

• 20-62%-kal kedvezőbb MSE értéket ért el azonos számú modellkiértékelés esetén;

• 33%-kal  rövidebb idő alatt  érte  a  BMA által  400.000 modellkiértékelés  során elért 

14,1·10-2-es MSE értéket. 

Mindkét alábbi ábra ugyanazt a szimuláció-sorozat átlagot ábrázolja, ezért itt a kb. azonos 

futási idők esetén az első ábrán a BMAM eljáráshoz tartozó görbe rövidebb.
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3.6. ábra. Az MSE értékek alakulása a modellkiértékelések számának függvényében
a 6iv (hatdimenziós) tesztfüggvény esetén  
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3.7. ábra. Az MSE értékek alakulása a futási idő függvényében
a 6iv (hatdimenziós) tesztfüggvény esetén  
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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.  Habár  az  itt  használt  Mamdani-típusú  következtető 

rendszer esetén a modell  (1) kiértékelésének ideje csekély,  a  BMAM használata jelentősen 

növelheti a konvergenciasebességet olyan rendszereknél, amelyeknél a modellkiértékelési idő 

hosszú.

A szimulációk alapján a  BMAM a  BMA eljáráshoz viszonyítva 19-62%-kal kedvezőbb 

MSE értéket adott ugyanazon modellkiértékelés-szám esetén. Habár az új algoritmus a BMA 

által elért legkisebb MSE értékeket 20-64%-kal kevesebb idő alatt érte el, a futási idők alapján 

nem  annyira  kedvező  az  összkép,  mint  a  modellkiértékelések  száma  alapján.  Fuzzy 

szabálybázis identifikáció esetén a LM módszer egy iterációjának végrehajtásához szükséges 

időhöz képest a modellkiértékelési idő, és a bakteriális műveletek végrehajtási ideje nagyon 

kicsi. A LM módszer intenzívebb használata miatt a kisebb számú modellkiértékelés ellenére 

az azonos modelljóság eléréséhez a  BMAM eljárásnak bizonyos esetekben (az optimalizálás 

kezdeti szakaszában) több időre van szüksége. 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.

A LM módszer egy iterációjának végrehajtásához szükséges idő túlnyomó részét a mátrix  

inverzió,  mátrix szorzás és  Singular Value Decomposition (SVD) műveletek számítási ideje 

adja.  Ez  viszont  erősen  függ  az  alkalmazott  processzor  képességeitől,  az  esetlegesen 

rendelkezésre  álló  technológiák  használatától  (OpenCL,  CUDA)  [93] [15].  A  MS Visual 

Studio  általam  használ  verziói  sajnos  nem támogatják  natívan  a  2001-ben  bemutatkozott 

SSE2-nél  fejlettebb  utasításkészleteket,  így  ezek  képességeit  a  programban  egyelőre  nem 

tudtam  kihasználni.  Ezeknek  a  műveleteknek  a  felgyorsítása  lényegesen  javítja  az  LM 

iterációk-modellkiértékelési idők arányát, így a konvergenciasebesség javulást is.

62

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.006



3.1.1.3. A BMAM alkalmazásának eredményei fuzzy flip-flop alapú
neurális hálózatok tanításánál

Az új  módszert  alkalmaztam  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatok tanítására  is,  és 

adaptáltam  az  általam  korábban  F3NN-k tanítására  kifejlesztett  szoftverbe  [23] [27]. 

Szimulációkat  futtattam  annak  a  megállapítása  érdekében,  hogy  különböző 

függvényapproximációs  feladatok  esetén  azonos  idők  alatt  milyen  modelljóságot  ér  el  a 

BMAM és a BMA alapú tanító eljárás. 

A  szimulációk  során  a  korábban  a  F3NN-k  közül legkedvezőbbnek  talált  Dombi-  és 

Trigonometrikus  típusú  fuzzy  J-K  (flip-flop  alapú)  neuronokból  (3.3.5.  alfejezet,  [30]) 

felépített  fuzzy  neurális  hálózatokat  alkalmaztam  egy-  és  kétdimenziós  tesztfüggvények 

függvényapproximációjára  [28].  A  neurális  hálózatok  tanítását  a  BMA és  a  BMAM 

eljárásokkal  végeztem.  A szimulációkkal  támasztottam alá,  hogy F3NN-k esetén  a  tanítás 

kezdeti fázisa után a BMAM eljárás ugyanazon idő alatt az eredeti BMA-hoz képest általában 

jobb (jobb, vagy legalább ugyanolyan) jóságú modelleket produkál.

A  tesztek  során  a  3.  fejezetben  megadott  2sin  és 2Dtrig1  (egy-  és  kétdimenziós) 

tesztfüggvényekkel  generált  tanítómintákat  használtam fel  Dombi  J-K –  (DombiJKFF)  és 

Trigonometrikus J-K (TrigJKFF) típusú F3NN (lásd: 3.3. és 3.3.7. alfejezet) BMA és BMAM 

algoritmusokkal történő tanítására [30]. A rejtett rétegek neuronszámát korábbi fuzzy flip-flop 

alapú  neurális  hálózatokkal  végzett  szimulációk  alapján  határoztam  meg:  alacsony 

neuronszám, de még jól illeszkedjen a modell output a tesztfüggvényre. A modellek átlagos 

jóságának mérésére a tanító ciklusok során kapott MSE értékek (8-8) mediánjait használtam. 

Ez  a  módszer  korábban  megfelelőnek  bizonyult  F3NN-k  függvényapproximációs 

képességének vizsgálatakor [63].

 A  szimulációk  során  a  következő  függvény-,  modell-  és  algoritmus-paramétereket 

alkalmaztam:

• Két szinuszhullám kompozíciója tesztfüggvény (2sin)

y= f 4( x)=sin (c1⋅x )⋅sin(c2⋅x)/ 2+0.5 , x∈[0...1] , c1=0.2 , c2=0.07

NPatterns = 100
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Neuronok száma a rejtett rétegekben: 4, 3 (1-4-3-1)

Megállási feltétel: 30 generáció vagy 100s

• Két dimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 1 (2Dtrig1)

y= f 5(x )=cos (arctan (
x1

x2

))⋅e
−r2

50⋅sin3(
r

10
)

, r=√ x1
2+x2

2 , x1 , x2∈[−20...20]

NPatterns = 1600

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 3, 3 (1-3-3-1)

Megállási feltétel: 30 generáció vagy 200s

• NGenerations = 30, NPopulation = 5, NClones = 5, NLM_in_bact_mut= 5, NLM= 7

Futtatások száma: 8

• Fuzzy művelet paramétere

Dombi J-K fuzzy neuron: α= 5,00

• Fuzzy neuron rögzített belső Q értéke:

Dombi J-K fuzzy neuron: QFix= 0,24

Trigonometrikus J-K fuzzy neuron: QFix= 0,15

A  3.8.,  3.10.,  3.11. és  3.12. ábrák  sorra az egydimenziós tesztfüggvény és Dombi J-K 

F3NN,  az  egydimenziós  tesztfüggvény  és  Trigonometrikus  J-K  F3NN,  a  kétdimenziós 

tesztfüggvény és Dombi J-K F3NN, és a kétdimenziós tesztfüggvény és Trigonometrikus J-K 

F3NN esetén mutatják a szimulációk tipikus lefutását, a modellhibák mediánjait a futási idő 

függvényében.  A  modellhibák  átlagérték-grafikonjai  lényegében  megegyeznek  a 

mediánérték-grafikonokkal, számottevő eltérés csak az egydimenziós tesztfüggvény/Dombi J-

K F3NN esetén mutatkozott. Ez esetben az átlagérték-grafikont külön feltüntettem (3.9. ábra).

3.4. táblázat: MSE mediánértékek alakulása a 2sin tesztfüggvény esetén

Dombi (DJKFF) Trigonometrikus (GJKFF)

futási idő BMA BMAM BMA BMAM

20 s 3,2·10-2 1,7·10-2 -47% 2,0·10-2 6,5·10-3 -68%

40 s 1,8·10-2 4,5·10-3 -75% 2,0·10-2 3,9·10-3 -81%

60 s 9,0·10-3 4,3·10-3 -52% 1,3·10-2 3,7·10-3 -72%

80 s 6,6·10-3 3,6·10-3 -45% 1,3·10-2 3,3·10-3 -74%

90 s 6,6·10-3 3,6·10-3 -45% 3,0·10-3
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3.8. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,
Dombi F3NN
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3.9. ábra. Az MSE átlagértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,
Dombi F3NN
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3.10. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,
Trigonometrikus F3NN
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3.5. táblázat: MSE mediánértékek alakulása a 2Dtrig1 tesztfüggvény esetén

Dombi (DJKFF) Trigonometrikus (GJKFF)

futási idő BMA BMAM BMA BMAM

40 s 3,4·10-4 4,7·10-4 +40% 2,0·10-4 2,0·10-4 0%

80 s 2,6·10-4 3,1·10-4 +20% 1,6·10-4 1,0·10-4 -36%

120 s 2,6·10-4 2,0·10-4 -21% 1,6·10-4 6,8·10-5 -57%

150 s 2,5·10-4 1,7·10-4 -34% ~1,6·10-4 6,7·10-5 -57%

180 s 2,3·10-4 1,4·10-4 -40% 6,0·10-4
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3.11. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2Dtrig1 (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén,
Dombi F3NN  
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3.12. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2Dtrig1 (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén,
Trigonometrikus F3NN  
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3.6. táblázat: Azonos MSE értékekhez tartozó futási idők

Dombi (DJKFF) Trigonometrikus (GJKFF)

BMA BMAM BMA BMAM

MSE idő idő vált. % MSE idő idő vált. %

2sin 6,6·10-3 90 s 33 s -63% 1,3·10-2 83 s 19 s -77%

2Dtrig1 2,3·10-4 200 s 116 s -42% 1,6·10-4 130 s 79 s -39%

A grafikonokon (3.8.-3.12. ábra) a markerekkel megjelölt pontok jelzik az egymás után 

következő generációkhoz tartozó MSE értékeket. A BMAM eljárásban jóval magasabb az egy 

generáció alatt végrehajtott műveletek száma, mint a BMA eljárásban. Ez az oka annak, hogy 

a  BMAM eljárásban  sokkal  lassabban  követik  egymást  a  generációk.  Az  optimalizáció 

kezdetén, amíg a BMAM eljárás nem produkált 2-3 generációt, nincs értelme összehasonlítani 

az  eredményeket  (ebben  a  szakaszban  a  BMAM jobb,  rosszabb  vagy  kb.  egyforma 

eredményeket produkál, mint a  BMA eljárás). A gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy 

ebben a szakaszban a BMAM véletlenszerűen nyújthat a BMA-hoz képest jobb vagy rosszabb 

(akár sokkal jobb, vagy sokkal rosszabb) eredményt. Ennek egyrészt az az oka, hogy az első 

két generáció alatt minden rész csak maximum kétszer lesz kijelölve a bakteriális mutációra, 

ami  kevés  lehetőséget  biztosít  a  globális  keresésre.  Másrészt,  ha  a  keresési  tér  kedvező 

pontján van egy egyed vagy egy klón, a  memetikus bakteriális  mutáció rendkívül gyorsan 

viszi a lokális minimum irányába azt. 

A grafikonokon jól látható, hogy 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 (3.4. és 3.5. táblázat), míg a BMA által 

elért MSE értékeket a BMAM 39-77%-kal kevesebb idő alatt érte el (3.6. táblázat).
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3.1.2. Háromlépéses Bakteriális Memetikus Algoritmus (3BMA)

Új  algoritmust  javasoltam  Háromlépéses  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus (3BMA, 

angolul: Three  Step  BMA) néven  [28].  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 algoritmus folyamatábrája a  3.13. ábrán látható, egy iterációjának 

lépései a következők:

1. A memetikus bakteriális mutáció alkalmazása az összes egyedre:

• Minden egyed kiválasztása egyesével.

• A kiválasztott egyed NClones db másolatának létrehozása („klónok”).

• A  klónok  azonos,  de  véletlenszerűen  kiválasztott  részének  vagy  részeinek 
mutációja  (egyetlen kivételével, amely változatlan marad ezalatt a mutációs 
ciklus alatt).

• Lokális kereső eljárás kisszámú (3-5) iterációinak futtatása minden klónon.

• A  legjobb  klón  kiválasztása,  és  minden  részének  replikációja  többi  klón 
minden részének felülírásával.

• A fenti rész-kiválasztás – mutáció – lokális keresés – kiválasztás – replikáció 
ciklus ismétlése, amíg az összes rész mutációja, és tesztelése meg nem történik.

• A legjobb egyed marad a populációban, az összes többi klón törlődik.

• Ez  az  eljárás  ismétlődik,  amíg  a  populáció  összes  egyede  át  nem  esik  a 
memetikus bakteriális mutáción.

2. Levenberg-Marquardt módszer végrehajtása minden egyedre (~10 iteráció/egyed).

3. Gén-átadás művelet alkalmazása a populáció egy részére.
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3.13. ábra. 3BMA folyamatábra
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A Háromlépéses BMA eljárás hatékonyságát a következő (első) lokális kereső eljárásokkal 

teszteltem (a második lokális kereső eljárás minden esetben a LM módszer) (2.4.3.1.):

a. Levenberg-Marquardt módszer ( BMAM, 3BMA LM-LM) (2.4.3.1.5., 3.1.1.)

b. Kvázi-Newton algoritmus (3BMA QN-LM) (2.4.3.1.4.)

c. Konjugált Gradiens algoritmus (3BMA CG-LM) (2.4.3.1.3.)

d. Gradient Descent Algorithm with Adaptive Learning Rate and Momentum 

(3BMA GDX-LM)  (2.4.3.1.2.)

e. Gradient Descent (3BMA GD-LM) (2.4.3.1.1.)

f. Közvetlen BMA (az első lokális kereső algoritmus nélkül)  (BMA, 3BMA 0-LM) (2.4.4.)

Az  a.  kombináció  esetén  az  algoritmus  első  és  második lokális  kereső  eljárása  is  a 

Levenberg-Marquardt módszer,  ez a  BMAM eljárásnak felel meg, a  BMAM eljárás tehát a 

3BMA egy alesete. 

A 3BMA módszercsalád a BMA-nál általánosabb séma. Az f. esetén az első lokális kereső-

eljárás hiányzik, ez a BMA eljárásnak felel meg. A BMA a 3BMA egy elfajuló speciális esete, 

amelyben az első keresőeljárás egy absztrakt eljárás. Elsősorban referenciaként használtam a 

különböző módszerek összehasonlításánál.

A  Háromlépéses  BMA módszerek  közül  a  LM-LM kombinációt  alkalmazó  (BMAM) 

algoritmus  bizonyult  a  vizsgált  esetek  közül  a  leghatékonyabbnak  Matlab  szimulációs 

környezetben fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok tanítása esetén.

3.1.2.1. A 3BMA alkalmazásának eredményei fuzzy flip-flop alapú
neurális hálózatok tanításánál

Az  új  módszer  különböző  (első)  lokális  keresőeljárásokkal  megvalósított  variációit 

adaptáltam az általam korábban fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok tanítására kifejlesztett 

szoftverbe (amellyel  az  BMAM eljárás teljesítményét  is vizsgáltam a  3.1.1.3. alfejezetben). 

Kiterjedt  szimulációkat  futtattam  a  különböző  első  lokális  kereső  eljárást  alkalmazó 

Háromlépéses BMA variációk hatékonyságának megállapításának érdekében. A szimulációk 
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Matlab  környezetben  futottak,  a  különböző  3BMA tanítóeljárások  egy-  és  kétdimenziós 

tesztfüggvényekkel előállított mintahalmazokkal, a korábban a két legsikeresebbnek bizonyult 

fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok (DombiJKF3NN és TrigJKF3NN) tanítását végezték el. 

A 3.14.-3.19. ábrák jelenítik meg a szimulációk eredményeit.

A  tesztek  során  a  3.  fejezetben  megadott  2sin  és 2Dtrig1  (egy-  és  kétdimenziós) 

tesztfüggvényekkel  generált  tanítómintákat  használtam fel  Dombi  J-K –  (DombiJKFF)  és 

Trigonometrikus J-K (TrigJKFF) fuzzy flip-flop alapú F3NN (lásd:  3.3. és  3.3.7. alfejezet) 

vizsgált  algoritmusokkal  történő tanítására  [30]. A modellek átlagos  jóságának mérésére a 

tanító ciklusok során kapott MSE értékek (8-8) mediánjait használtam. Ahol a mediánérték-

grafikonok és az átlagérték-grafikonok között érdemi eltérés mutatkozott,  ott megadtam az 

átlagérték-grafikont is. A szimulációk során a következő függvény-, modell- és algoritmus-

paramétereket alkalmaztam:

• Két szinuszhullám kompozíciója tesztfüggvény (2sin)

y= f 4( x)=sin (c1⋅x )⋅sin(c2⋅x)/ 2+0.5 , x∈[0...1] , c1=0.2 , c2=0.07

NPatterns = 100

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 4, 3 (1-4-3-1)

• Két dimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 1 (2Dtrig1)

y= f 5(x )=cos (arctan (
x1

x2

))⋅e
−r2

50⋅sin3
(

r
10

)
, r=√ x1

2
+x2

2 , x1 , x2∈[−20...20]

NPatterns = 1600

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 3, 3 (1-3-3-1)

• NGenerations = 30, NPopulation = 5, NClones = 5, NLM_in_bact_mut= 5, NLM= 7

Futtatások száma: 8

Megállási feltétel: 30 generáció vagy 100s

• Fuzzy művelet paramétere

Dombi J-K fuzzy neuron: α= 5,00

• Fuzzy neuron rögzített belső Q értéke:

 Dombi J-K fuzzy neuron: QFix= 0,24

 Trigonometrikus J-K fuzzy neuron: QFix= 0,15

71

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.006



A 3.14., 3.15., 3.16. és 3.17. ábrák az egydimenziós tesztfüggvény, Dombi J-K F3NN és 

Trigonometrikus  J-K  F3NN,  valamint  különböző  3BMA tanítóeljárások  esetén  mutatják  a 

szimulációk tipikus lefutását, a modellhibák mediánjait és átlagait a futási idő függvényében.
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3.14. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,

Dombi F3NN
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3.15. ábra. Az MSE átlagértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,

Dombi F3NN

 

72

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.006



1D - TrigJKFF
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3.16. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,

Trigonometrikus F3NN
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3.17. ábra. Az MSE átlagértékek alakulása a 2sin (egydimenziós) tesztfüggvény esetén,

Trigonometrikus F3NN
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A  3.18.  és  3.19.  ábrák  a  kétdimenziós  tesztfüggvény,  Dombi  J-K  F3NN  és 

Trigonometrikus  J-K  F3NN,  valamint  különböző  3BMA tanítóeljárások  esetén  mutatják  a 

szimulációk tipikus lefutását, a modellhibák mediánjait a futási idő függvényében.
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3.18. ábra. Az MSE mediánértékek alakulása a 2Dtrig1 (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén,
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3.19. ábra. Az MSE átlagértékek alakulása a 2Dtrig1 (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén,

Trigonometrikus F3NN
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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.

Figyelemre méltónak találtam a GDX-LM kombinációjú 3BMA eljárást, amely a BMAM és 

BMA eljárások után a négy vizsgált esetben háromszor a legjobb volt, viszont egy esetben a 

legrosszabbnak bizonyult  (2sin, TrigJKFF). Itt az ismételt  futtatások közül  több esetben is 

konzekvensen „beragadt” a tanítás folyamán egy kedvezőtlen helyen a keresési térben, és nem 

sikerült onnan továbblépni. Ez az oka annak, hogy ebben az esetben mind a medián, mind az 

átlagérték  igen  kedvezőtlen  lett.  Ezen  egyetlen  kivétel  ellenére  az  eljárást  érdemesnek 

találtam arra, hogy később további vizsgálatokat végezzek azzal.
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3.1.3.  1. Tézis

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.

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.

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.
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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.
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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  (2.44.)  módszer  („update  vector  reduction  factor”)  helyett  vezet  be  két  új, 

hatékonyabb megoldást. A második (MBMA) két bakteriális memetikus algoritmus hatékony 

kombinációja,  amely  fuzzy  szabálybázisok  identifikációja  esetén  egyértelműen  az  eddigi 

legjobbnak bizonyult. Az  IBMA, és különösen az  MBMA eljárás az  eredeti BMA eljárásnál 

gyorsabban és kevesebb modellkiértékelés mellet érnek el jobb modellminőséget.

3.2.1. Javított Bakteriális Memetikus Algoritmus (IBMA)

Két  új  megközelítést  dolgoztam ki  Javított  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus (IBMA, 

angolul: Improved BMA) néven, a Bakteriális Memetikus Algoritmus keretében a Levenberg-

Marquardt algoritmust alkalmazó lépésben a trapéz alakú fuzzy tagsági függvények esetén 

gyakran előforduló csomópontsorrend-sérülés kezelésre [22] [21]. 

A  Levenberg-Marquardt módszer  egy  iterációjának  utolsó  lépése  a  kiszámított 

paramétervektor-változtatások  alkalmazása  a  klónok  vagy  egyedek  paramétervektoraira 

(2.32.): 

p [k +1]= p[ k ]+Δ p [k ]

Amennyiben a paramétervektor-frissítés a trapéz alakú szabályok töréspontjainak (a, b, c 

és  d)  sorrendváltozását  eredményezi  (nem  érvényes  a  a≤b≤c≤d egyenlőtlenség), 

szükséges a töréspontok pozíciójának korrekciója. Az eredeti BMA-ban alkalmazott módszer 

helyett  javasoltam  a  „Merge”  és  „Swap”  módszereket,  amelyek  egyszerűbbek,  de 

hatékonyabbak annál. 
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 Szimulációkkal  támasztottam alá,  hogy az  általam javasolt  két  új  csomópontsorrend-

kezelő  megoldás mindegyike  kedvezőbb tulajdonságú (konvergenciasebesség,  egyszerűbb), 

mint  a  korábban,  az  fuzzy  szabálybázisok  identifikációjához  használt  eredeti  BMA 

algoritmusban  használt  eljárás.  A  szimulációk  során  az  eredeti  BMA-hoz  mérten  az  új 

eljárásokkal bonyolultabb szabálybázisok esetén nagyobb, egyszerűbb szabálybázisok esetén 

kisebb mértékű teljesítményjavulást tapasztaltam. Az új módszerek hatékonysága legnagyobb 

mértékben a BMAM módszerrel kombinálva mutatkozik meg (lásd: MBMA, 3.2.2. alfejezet), 

ahol  –  pl.  a  „Swap”  módszer  alkalmazása  –  bizonyos  esetekben  meglepően  nagy 

konvergenciasebesség javulást eredményez (3.2.2.1.). 

3.2.1.1. Összeolvasztás (Merge)

Összeolvasztás (Merge) csomópontsorrend-sérülést kezelő módszer. A trapéz alakú fuzzy 

tagsági  függvény esetén  a  Levenberg-Maquardt  módszer  alkalmazása  során  felcserélődött 

csomópontokat  egyetlen  csomóponttá  vonjuk össze.  Az új  csomópont  helye  a  két  eredeti, 

felcserélődött  csomópont  koordinátáinak  átlagában  (számtani  közepén)  lesz.  Többszörös 

sorrendsérülés esetén az eljárást ismételten alkalmazzuk. 

3.20. ábra. Trapéz alakú fuzzy tagsági függvények csomópontjainak összeolvasztása
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A  3.20.  ábrán  a  K1,  K2,  K3 és  K4 a  trapéz  töréspontjait  jelölik,  az  s1,  s2,  s3 és  s4 a 

Levenberg-Marquardt  módszer  1  iterációja  által  számolt,  a  K1-K4 töréspontok 

megváltoztatását  meghatározó  különbség-értékek.  Az  ábrán  a  felső  trapéz  K1-K4 

csomópontjait  az  s1-s4 vektorokkal  elmozdítjuk  (LM  update  vector).  A  középső  trapéz 

felcserélődött K2 és K3 csomópontjait, illetve az alsó trapéz K1 és K2 csomópontjait egyetlen 

csomóponttá vonjuk össze.

3.2.1.2. Felcserélés (Swap)

Felcserélés (Swap)  csomópontsorrend-sérülést  kezelő  módszer.  A  trapéz  alakú  fuzzy 

tagsági függvény esetén a trapéz töréspontjainak nem megfelelő sorrendje esetén a megfelelő 

csomópontokat  felcseréljük.  Többszörös  sorrend  sérülés  esetén  az  eljárást  ismételten 

alkalmazzuk.  A  két  javasolt  csomópontsorrend-sérülés  kezelő  eljárás  közül  ez  az  eljárás 

rendelkezik  összességében  kedvezőbb  tulajdonságokkal,  így  végül  ennek  használatát 

javasoltam.  A 3.21. ábrán a felső trapéz K1-K4 csomópontjait az s1-s4 vektorokkal elmozdítjuk 

(LM update vector). A középső trapéz K2 és K3 csomópontjait, illetve az alsó trapéz K1 és K2 

csomópontjait felcseréljük.

3.21. ábra. Trapéz alakú fuzzy tagsági függvények csomópontjainak felcserélése
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3.2.1.3. Az IBMA alkalmazásának eredményei fuzzy szabálybázisok 
identifikációjánál

Szimulációkat futtattam az új megoldások teljesítményének meghatározásának érdekében. 

A  szimulációkat  a 3.  fejezetben  megadott  1iv,  2iv és  6iv (egy-,  két-  és  hatdimenziós) 

tesztfüggvényekkel generált mintaadatokkal végeztem, 5.000-30.000 modellkiértékelés számú 

szimulációs ciklusokat futtattam,  BMA és  IBMA módszerekkel végeztem a  Mamdani-típusú 

fuzzy szabálybázisos modellek optimalizálását.[20]

A  3.22.,  3.23.  és  3.24.  ábrákon  látható  grafikonokon  10-30  szimuláció  futtatásának 

eredményeinek átlagát jelenítettem meg. A három grafikon a  BMA és az  IBMA (az ábrákon 

BMA-Merge és BMA-Swap) tanítóalgoritmusok konvergenciasebességét  hasonlítja össze a 

három különböző tesztfüggvény esetén,  a  modellhiba  értékét (MSE)  a  modellkiértékelések  

számának (az ábrákon: Evaluations) függvényében.

A szimulációk során az alábbi modell- és algoritmus paramétereket használtam: 

a, 1 input változós tesztfüggvény (1iv)

y= f 1(x )=sin( x)⋅ecos (2.7⋅x) , x∈[0...3π]

Input változók száma: 1

Fuzzy szabályok száma: 3

NPatterns = 100, NFuzzy_Rules = 3, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3

Maximális modellkiértékelés szám: 30.000

Futtatások száma: 30

(Szimulációs eredmények: 3.22. ábra)

b, Két input változós tesztfüggvény (2iv)

y= f 2( x)=sin5
(0.5⋅x1)⋅cos(0.7⋅x2) , x1∈[0...3π] , x 2∈[0...3π]

Input változók száma: 2

Fuzzy szabályok száma: 3
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Modell- és algoritmus paraméterek: 

NPatterns = 200, NFuzzy_Rules = 3, NPopulation = 10, NClones = 4, NGene_Transfers = 10.

Maximális modellkiértékelés szám: 30.000

Futtatások száma: 20

(Szimulációs eredmények: 3.23. ábra)

c, Hat input változós tesztfüggvény (6iv)

y= f 3(x )=x1+ x2
0.5
+ x3⋅x 4+ 2⋅e2⋅( x5− x6)

x1∈[1...5] , x2∈[1...5] , x3∈[0...4] , x4∈[0...0.6] , x5∈[0...1] , x6∈[0...1.2]

Input változók száma: 6

Fuzzy szabályok száma: 5

Modell- és algoritmus paraméterek: 

NPatterns = 200, NFuzzy_Rules = 5, NPopulation = 10, NClones = 4, NGene_Transfers = 10.

Maximális modellkiértékelés szám: 5.000

Futtatások száma: 10

(Szimulációs eredmények: 3.24. ábra)
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3.22. ábra. Az MSE értékek alakulása az 1iv (egydimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.23. ábra. MSE értékek alakulása a 2iv (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén

 Knot order violation handling methods

10

100

1000

0 1000 2000 3000 4000 5000

Evaluations

M
S

E
*1

0
0

BMA BMA-Merge BMA-Swap

3.24. ábra. MSE értékek alakulása a 6iv (hatdimenziós) tesztfüggvény esetén

Az egyszerűbb,  egy dimenziós  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  két  módszer  közül  itt  a  Merge bizonyult  kedvezőbbnek,  de  a 

különbség kicsi.

A kétdimenziós tesztfüggvény esetén a javulás a  Swap és  Merge maximálisan 10% és 

15%,  átlagosan  5%  és  7%  volt  a  BMA-hoz  képest.  A  Merge módszer  itt  átlagosan  kis 

különbséggel, 1,88%-kal volt kedvezőbb a Swap-nél.

A  bonyolultabb,  hatdimenziós  tesztfüggvény  és  nagyobb  fuzzy  szabályszám  esetén  a 

javulás maximálisan 38%, átlagosan 22% volt a  Swap esetén,  és maximálisan 17% volt a 

83

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2012.006



Merge módszernél. A Merge azonos modellkiértékelés szám (és idő)  alatt többször, átlagosan 

5,6%-kal nagyobb modellhibát adott a BMA-nál is.

Bár az új eljárások egyszerűek, fontos, a későbbiekben (3.2.2.) rendkívül jól kihasználható 

tulajdonságuk,  hogy  nagyobb  bonyolultságú  fuzzy  szabálybázisos  modellek  esetén  és  az 

optimalizáció kezdeti szakaszában nagyobb a modellminőség javulás.

Összegezve a tapasztalatokat a két javasolt csomópontsorrend-sérülés kezelő eljárás közül 

összességében a  Swap metódus  rendelkezik  kedvezőbb tulajdonságokkal,  így végül  ennek 

használatát javasoltam.

3.2.2. Módosított Bakteriális Memetikus Algoritmus (MBMA)

Új  BMA típusú  algoritmust  javasoltam  Módosított  Bakteriális  Memetikus  Algoritmus 

(MBMA,  angolul:  Modified  Bacterial  memetic  Algorithm)  néven  fuzzy  szabálybázisok  

identifikációjára [26]  [19]  [7]. 

Az IBMA és a BMAM módszerekben alkalmazott új megközelítések az IBMA eljárásnál az 

optimalizáció korai szakaszában, valamint bonyolultabb szabálybázisok esetén; míg a BMAM 

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.

Szimulációkkal támasztottam alá, hogy az új eljárás fuzzy szabálybázisok identifikációja 

esetén az eredeti BMA-hoz képest (általában nagymértékben) javítja az azonos számú modell 

kiértékelés  és  futásidő  esetén  a  modell  hiba  értéket  (MSE),  továbbá  csökkenti  egy  adott 

modell fitnesz érték eléréséhez szükséges modell kiértékelések számát és futásidőt; továbbá 

azonos idő alatt (a tanítás kezdeti fázisa után) jobb modellminőséget ér el,  mint az eredeti 
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BMA eljárás.  Az új  algoritmus  egyértelműen  a  legjobb viselkedésű bakteriális  memetikus 

típusú algoritmusnak bizonyult.

Az  MBMA algoritmus folyamatábrája a  3.25. ábrán látható,  egy iterációjának lépései a 

következők:

1. A memetikus bakteriális mutáció alkalmazása az összes egyedre:

• Minden egyed kiválasztása egyesével.

• A kiválasztott egyed NClones db másolatának létrehozása („klónok”).

• A  klónok  azonos,  de  véletlenszerűen  kiválasztott  részének  vagy  részeinek 
mutációja  (egyetlen kivételével, amely változatlan marad ezalatt a mutációs 
ciklus alatt).

• Kisszámú (3-5) Levenberg-Marquardt iteráció futtatása minden klónon.

• A  Swap  (Felcserélés)  csomópontsorrend-sérüléskezelő  módszer  
alkalmazása minden LM iteráció paraméterfrissítése után

• A legjobb klón kiválasztása, és minden részének replikációja többi klón minden  
részének felülírásával.

• A fenti  rész-kiválasztás  –  mutáció  –  LM iterációk  –  Swap –  kiválasztás  – 
replikáció ciklus ismétlése, amíg az összes rész mutációja, és tesztelése meg 
nem történik.

• A legjobb egyed marad a populációban, az összes többi klón törlődik.

• Ez  az  eljárás  ismétlődik,  amíg  a  populáció  összes  egyede  át  nem  esik  a 
memetikus bakteriális mutáción.

2. Levenberg-Marquardt módszer végrehajtása minden egyedre (~10 iteráció/egyed).

• A  Swap (Felcserélés)  csomópontsorrend-sérüléskezelő módszer alkalmazása minden 
LM iteráció paraméterfrissítése után

3. Gén-átadás művelet alkalmazása a populáció egy részére.
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3.25. ábra. MBMA folyamatábra
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3.2.2.1. Az MBMA alkalmazásának eredményei fuzzy szabálybázisok 
identifikációjánál

Elkészítettem  az  MBMA algoritmus  számítógépes,  C/C++  nyelvű  implementációját, 

amellyel  kiterjedt  szimulációkat  futtattam,  és  megvizsgáltam  a  BMA, IBMA, BMAM és 

MBMA eljárások  konvergenciasebességét  Mamdani-típusú  fuzzy  szabálybázisos  modellek  

szabály identifikációja és optimalizálása esetén  [29] [19] [7]. A szimulációk során a BMAM 

eljárás  vizsgálatánál  (3.1.1.2.  alfejezet)  ismertetett  tesztkörnyezettel,  tesztfüggvényekkel, 

modell-, és algoritmusparaméterekkel dolgoztam. 

 A  szimulációk  során  azt  vizsgáltam,  hogy  a  Mamdani-típusú  következtető  gép  és 

különböző  (referencia-  és  tesztfüggvények  segítségével  generált)  egy-  és  többdimenziós 

tanítóminták  esetén  milyen  modell  jóság  (MSE érték)  érhető  el  a  különböző 

tanítóalgoritmusokkal történő tanítás során a modellkiértékelés-szám (lépésszám) és a futási 

idő  (clk)  függvényében.  Az alacsonyabb  MSE érték  jelenti  a  kisebb  modellhibát,  tehát  a 

nagyobb jóságú modellt. 

A szimulációkat  a  3.  fejezetben megadott  1iv,  2iv és  6iv (egy-,  két-  és  hatdimenziós) 

tesztfüggvényekkel  generált  mintaadatokkal  végeztem.  Az  algoritmusok  viselkedésének 

vizsgálata érdekében rendre 500.000, 500.000, valamint 400.000/100.000 modellkiértékelés-

számú  szimulációs  ciklusokat  futtattam  négy  bakteriális  memetikus  típusú  tanító 

módszerekkel. A hatdimenziós tesztfüggvény esetén a  BMA  és IBMA eljárásokkal 400.000, 

míg a  BMAM és  MBMA eljárásokkal 100.000 modellkiértékelés-számú ciklusokat futtattam, 

ugyanis ez esetben a BMAM és MBMA eljárás esetén egy modellkiértékelés átlagos ideje kb. 

négyszerese a BMA és IBMA-hoz képest, és így a futásidők tekintetében jól összehasonlítható 

mennyiségű adatot kaptam, viszont a BMAM és  MBMA a jóval kevesebb modellkiértékelés-

szám alatt is kedvezőbb hibaértéket produkált.

A szimulációk során az alábbi modell- és algoritmus paramétereket használtam: 

• 1iv tesztfüggvény (1iv)

y= f 1(x )=sin( x)⋅ecos (2.7⋅x) , x∈[0...3π]

Input változók száma: 1

Fuzzy szabályok száma: 3
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NPatterns = 100, NFuzzy_Rules = 3, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3

Maximális modellkiértékelés-szám: 500.000

Futtatások száma: 30

(Szimulációs eredmények: 3.7. táblázat, 3.26. és 3.27. ábra)

• 2iv tesztfüggvény (2iv)

y= f 2( x)=sin5
(0.5⋅x1)⋅cos(0.7⋅x2) , x1∈[0...3π] , x 2∈[0...3π]

Input változók száma: 2

Fuzzy szabályok száma: 3

NPatterns = 200, NFuzzy_Rules = 3, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3.

Maximális modellkiértékelés-szám: 500.000

Futtatások száma: 30

(Szimulációs eredmények: 3.8. táblázat, 3.28. és 3.29. ábra)

• 6iv tesztfüggvény (6iv)

y= f 3(x )=x1+ x2
0.5
+ x3⋅x 4+ 2⋅e2⋅( x5− x6)

x1∈[1...5] , x2∈[1...5] , x3∈[0...4] , x4∈[0...0.6] , x5∈[0...1] , x6∈[0...1.2]

Input változók száma: 6

Fuzzy szabályok száma: 5

NPatterns = 500, NFuzzy_Rules = 5, NPopulation = 7, NClones = 7, NGene_Transfers = 3.

Maximális modellkiértékelés-szám: BMA: 400.000, MBMA: 100.000

Futtatások száma: 15

(Szimulációs eredmények: 3.9. táblázat, 3.30. és 3.31. ábra)

A szimulációk tipikus eredményeit – 15-30 szimuláció futtatásának eredményeinek átlagát 

– a 3.7., 3.8., 3.9. táblázatokban és a 3.26.-3.31. ábrák grafikonjain jelenítettem meg. A három 

táblázat és hat grafikon a  BMA és az  MBMAM tanítóalgoritmusok teljesítményét hasonlítja 

össze a három különböző tesztfüggvény esetén. A táblázatokban és ábrákon feltüntettem az 
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IBMA és  BMAM tanítóalgoritmusok  eredményeit  is,  így minden eddig tárgyalt  bakteriális 

memetikus algoritmus eredménye együtt látható a grafikonokon és táblázatokban.

3.7. táblázat: MSE, modellkiértékelés-szám és idő eredmények összehasonlítása

az 1iv tesztfüggvény esetén

BMA BMAM IBMA MBMA változás

m.kiért-szám MSE MSE MSE MSE %

30000 9,11·10-2 6,39·10-2 8,92·10-2 5,73·10-2 -37%

100000 6,23·10-2 4,42·10-2 5,87·10-2 3,47·10-2 -44%

200000 5,29·10-2 3,80·10-2 4,55·10-2 2,48·10-2 -53%

350000 4,12·10-2 3,17·10-2 3,88·10-2 2,07·10-2 -50%

500000 3,99·10-2 2,72·10-2 3,43·10-2 1,66·10-2 -58%

MSE m.kiért-szám ~m.kiért-szám ~m.kiért-szám ~m.kiért-szám %

9,11·10-2 30000 10100 27700 10100 -66%

6,23·10-2 100000 32500 85800 26200 -74%

5,29·10-2 200000 60900 143100 38400 -81%

4,12·10-2 350000 135100 303400 74800 -79%

3,99·10-2 500000 147500 327700 78800 -84%

MSE időegység [clk] ~időegység [clk] ~időegység [clk] ~időegység [clk] %

9,11·10-2 4840 4410 4440 4410 -9%

6,23·10-2 16130 14190 13740 11430 -29%

5,29·10-2 32260 26580 22930 16780 -48%

4,12·10-2 56450 59010 48610 32640 -42%

3,99·10-2 80650 64420 52520 34390 -57%

Az egydimenziós tesztfüggvény esetén a MBMA eljárás a BMA-hoz képest:

• 84%-kal  kevesebb  (78.800)  modellkiértékelés  alatt  érte  a  BMA által  500.000 

modellkiértékelés során elért 3,99·10-2-es MSE értéket;

• 66-84%-kal  kisebb  modellkiértékelés-szám  alatt  érte  el  ugyanazt  az  modellhiba 

értéket;

• 37-58%-kal kedvezőbb MSE értéket ért el azonos számú modellkiértékelés esetén;

• 57%-kal  rövidebb idő alatt  érte  a  BMA által  500.000 modellkiértékelés  során elért 

3,99·10-2-es MSE értéket. 
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3.26. ábra. Az MSE értékek alakulása a 1iv (egydimenziós) tesztfüggvény esetén  
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3.27. ábra. Az MSE értékek alakulása a 1iv (egydimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.8. táblázat: MSE, modellkiértékelés-szám és idő eredmények összehasonlítása

a 2iv tesztfüggvény esetén

BMA BMAM IBMA MBMA változás

m.kiért-szám MSE MSE MSE MSE %

30000 3,95·10-2 2,68·10-2 2,89·10-2 1,87·10-2 -53%

50000 3,55·10-2 2,16·10-2 2,50·10-2 1,51·10-2 -58%

100000 3,04·10-2 1,50·10-2 2,02·10-2 1,16·10-2 -62%

250000 2,39·10-2 1,13·10-2 1,55·10-2 0,91·10-2 -62%

500000 1,98·10-2 0,95·10-2 1,37·10-2 0,79·10-2 -60%

MSE m.kiért-szám ~m.kiért-szám ~m.kiért-szám ~m.kiért-szám %

3,95·10-2 30000 10600 12300 5500 -82%

3,55·10-2 50000 13700 17200 7000 -86%

3,04·10-2 100000 21000 27400 9300 -91%

2,39·10-2 250000 42800 56500 17000 -93%

1,98·10-2 500000 58400 110300 27000 -95%

MSE időegység [clk] ~időegység [clk] ~időegység [clk] ~időegység [clk] %

3,95·10-2 17810 19440 7220 9940 -44%

3,55·10-2 29690 25240 10150 12710 -57%

3,04·10-2 59380 38660 16120 16790 -72%

2,39·10-2 148460 78790 33240 30820 -79%

1,98·10-2 296910 107440 64890 49600 -83%

A kétdimenziós tesztfüggvény esetén az MBMA eljárás a BMA-hoz képest:

• 95%-kal  kevesebb  (27.000)  modellkiértékelés  alatt  érte  a  BMA által  500.000 

modellkiértékelés során elért 1,98·10-2-es MSE értéket;

• 82-95%-kal  kisebb  modellkiértékelés-szám  alatt  érte  el  ugyanazt  az  modellhiba 

értéket;

• 53-62%-kal kedvezőbb MSE értéket ért el azonos számú modellkiértékelés esetén;

• 83%-kal  rövidebb idő alatt  érte  a  BMA által  500.000 modellkiértékelés  során elért 

1,98·10-2-es MSE értéket. 
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3.28. ábra. Az MSE értékek alakulása a 2iv (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.29. ábra. Az MSE értékek alakulása a 2iv (kétdimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.9. táblázat: MSE, modellkiértékelés-szám és idő eredmények összehasonlítása

a 6iv tesztfüggvény esetén

BMA BMAM IBMA MBMA változás

m.kiért-szám MSE MSE MSE MSE %

30000 52,4·10-2 28,5·10-2 45,7·10-2 22,9·10-2 -56%

50000 44,2·10-2 17,6·10-2 34,4·10-2 16,1·10-2 -64%

100000 28,8·10-2 11,1·10-2 24,2·10-2 8,63·10-2 -70%

250000 18,2·10-2 15,3·10-2

400000 14,1·10-2 13,3·10-2

MSE m.kiért-szám ~m.kiért-szám ~m.kiért-szám ~m.kiért-szám %

52,4·10-2 30000 12400 24400 9800 -67%

44,2·10-2 50000 16200 35600 12600 -75%

28,8·10-2 100000 29400 71200 22500 -77%

18,2·10-2 250000 46700 189300 41000 -84%

14,1·10-2 400000 68000 296600 59500 -85%

MSE időegység [clk] ~időegység [clk] ~időegység [clk] ~időegység [clk] %

52,4·10-2 1034500 1682500 830600 1317300 27%

44,2·10-2 1724100 2188900 1210600 1696200 -1,6%

28,8·10-2 3448300 3971900 2422800 3036500 -12%

18,2·10-2 8620700 6320900 6437500 5527600 -36%

14,1·10-2 13793100 9198800 10089600 8018600 -42%

A hatdimenziós tesztfüggvény esetén a MBMA eljárás a BMA-hoz képest:

• 85%-kal  kevesebb  (59.500)  modellkiértékelés  alatt  érte  a  BMA által  400.000 

modellkiértékelés során elért 14,1·10-2-es MSE értéket;

• 67-85%-kal  kisebb  modellkiértékelés-szám  alatt  érte  el  ugyanazt  az  modellhiba 

értéket;

• 56-70%-kal kedvezőbb MSE értéket ért el azonos számú modellkiértékelés esetén;

• 42%-kal  rövidebb idő alatt  érte  a  BMA által  400.000 modellkiértékelés  során elért 

14,1·10-2-es MSE értéket. 
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3.30. ábra. Az MSE értékek alakulása a 6iv (hatdimenziós) tesztfüggvény esetén
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3.31. ábra. Az MSE értékek alakulása a 6iv (hatdimenziós) tesztfüggvény esetén
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Az  új  algoritmus  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. Az új algoritmus a  BMA által 

elért legkisebb MSE értékeket 42-83%-kal kevesebb idő alatt érte el. 

A  vizsgált  kilenc  különféle  szempontból  nyolc  esetben  az  MBMA  produkálta  az 

optimalizáció  teljes ideje alatt a  legjobb  approximációs  eredményeket  (három különböző 

komplexitású feladat, a modellhiba, modellkiértékelés-szám és futásidő szerint). 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 (3.31.ábra).  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. 
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3.2.3.  2. Tézis

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.

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

teljesítményének  megállapítására  különböző  komplexitású  problémák  esetén.  
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Megállapítottam,  hogy  az  új  eljárások  –  különösen  az  MBMA  –  (általában  

lényegesen)  jobb  eredményeket  mutattak,  mint  az  eredeti  Bakteriális  Memetikus  

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

A 2.1. alfejezetben bemutatott, az irodalomban leggyakrabban szereplő fuzzy meszet és 

unió párokon kívül számos folytonos vagy nem folytonos, paraméteres vagy nem-paraméteres 

pár ismeretes melyek gyakorlati jelentősége  ezidáig csekély (pl. Fodor-féle nem asszociatív 

művelet, Jenei, Aczél-Alsina, Mayor-Torrens, Sugeno-Weber t-normák, [47]).

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  egyszerű  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  [30].  3.3.3.-ban 

megfogalmaztam a Trigonometrikus t-norma pár egy alternatív felírását is.

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)  [30]. A Trigonometrikus t-normát (aggregációs operátor) 

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 

szigorúan monoton, nem-paraméteres t-normák közül).
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3.3.1. A Trigonometrikus t-norma és tulajdonságai

A  Trigonometrikus t-norma bináris  művelet  az egységintervallumon és az alábbi  (3.9) 

függvénnyel adott:

T T : [0,1] x [0,1]→[0,1]

T T (x , y )=
2
π arcsin(sin (x π

2 )⋅sin( y π
2 )) (3.9.)

Egyszerűen  bizonyítható,  hogy minden  x , y , z∈[0,1] esetén  teljesül  az  alábbi  négy 

axióma (fuzzy halmaz metszet axiomatikus váza) és a folytonosság:

1. Kommutativitás:

T T (x , y )=T T ( y , x) (3.10.)

T T (x , y )=
2
π arcsin(sin(x π

2 )⋅sin( y π
2 ))=

2
π arcsin(sin( y π

2 )⋅sin (x π
2 ))=T T( y , x)

2. Asszociativitás:

T T (x ,T T ( y , z))=T T (T T ( x , y) , z ) (3.11.)

T T (x ,T T ( y , z))=
2
π arcsin(sin(x π

2 )⋅sin[ 2
π arcsin(sin (y π

2 )⋅sin(z π
2 ))⋅

π
2 ])=

=
2
π arcsin(sin(x π

2 )⋅sin (y π
2 )⋅sin(z π

2 ))
sin(arcsin (a))=a a a∈[0,1] intervallumon, itt a=sin( y π

2 )⋅sin(z π
2 )

T T (T T (x , y ) , z )=
2
π arcsin(sin[ 2

π arcsin(sin(x π
2 )⋅sin (y π

2 ))⋅
π
2 ]⋅sin( z π

2 ))=
=

2
π arcsin(sin(x π

2 )⋅sin (y π
2 )⋅sin(z π

2 ))
sin(arcsin (a))=a a a∈[0,1] intervallumon, itt a=sin( x π

2 )⋅sin( y π
2 )

3. Monotonitás:

Ha 0≤x1≤x2≤1 és 0≤ y1≤ y2≤1 , akkor 
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T T (x1, y1)≤T T (x2, y2) (3.12.)

0≤sin(x1
π
2 )≤sin(x2

π
2 )≤1 ; 0≤sin( y1

π
2 )≤sin( y2

π
2 )≤1 ;

mivel  az  f (x )=sin(x π
2 ) függvény  az  x∈[0,1]  intervallumon  szigorúan  monoton 

növekvő.

Ennek megfelelően:

0≤sin(x1
π
2 )⋅sin( y1

π
2 )≤sin(x2

π
2 )⋅sin (y2

π
2 )≤1 .

(Ha a , b ,c , d∈[0,1] és 0≤a≤b és 0≤c≤d , akkor ac≤bd )

A  g ( x)=
2
π arcsin (x )  függvény  az  x∈[0,1]  intervallumon  szigorúan  monoton 

növekvő, így minden 0≤e≤ f ≤1 esetén g (e)≤g ( f ) .

Alkalmazva e=sin(x1
π
2 )⋅sin( y1

π
2 ) és f =sin(x2

π
2 )⋅sin( y2

π
2 ) -t

 T T (x1, y1)≤T T (x2, y2)

4. Peremfeltételek:

T T (x ,1)= x (3.13.)

T T (x ,1)=
2
π arcsin(sin(x π

2 )⋅sin( π2 ))=
2
π arcsin(sin(x π

2 ))=
2
π⋅x⋅π

2
= x

T T (x ,0)=0 (3.14.)

T T (x ,0)=
2
π arcsin(sin(x π

2 )⋅sin (0))=
2
π arcsin (0)=0

5. Folytonosság:

Ha xn→ x , ym→ y és x , x n , y , ym∈[0,1] , akkor

T T (xn , ym)→T T (x , y) . (3.15.)

sin(xn
π
2 )→sin( x π

2 ) és sin( ym
π
2 )→sin( y π

2 ) ;

Az f (a )=sin(a π2 ) függvény folytonos, ha a∈[0,1] ,

sin(xn
π
2 )⋅sin( ym

π
2 )→sin(x π

2 )⋅sin( y π
2 )

A folytonosság fennáll, mivel a g (a)=
2
π arcsin (a ) függvény folytonos, ha a∈[0,1] .
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A 3.32. ábra az új t-norma karakterisztikáját ábrázolja.

3.32. ábra. A Trigonometrikus t-norma (fuzzy metszet, i(a,b) ) grafikonja

3.3.2. A Trigonometrikus t-konorma (s-norma) és tulajdonságai

A Trigonometrikus  t-konorma a  Trigonometrikus  t-norma  duális  műveletpárja,  bináris 

művelet az egységintervallumon és az alábbi (3.16.) függvénnyel adott:

S T : [0,1] x [0,1]→[0,1]

S T (x , y )=
2
π arccos(cos(x π

2 )⋅cos( y π
2 )) (3.16.)

Minden  x , y , z∈[0,1] esetén,  a  dualitás  miatt  a  kommutativitás,  asszociativitás, 

monotonitás és kommutativitás teljesül.

1. Peremfeltételek:

S T (x ,0)=x (3.17.)
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S T (x ,0)=
2
π arccos(cos(x π

2 )⋅cos (0))=
2
π arccos(cos(x π

2 ))=
2
π⋅x⋅π

2
=x

S T (x ,1)=1 (3.18.)

S T (x ,1)=
2
π arccos(cos(x π

2 )⋅cos( π2 ))=
2
π arccos (0)=

2
π⋅
π
2
=1

2. Dualitás:

S T (x , y)=1−T T (1− x ,1− y) (3.19.)

1−T T (1−x ,1− y )=1−
2
π arcsin(sin((1−x ) π

2 )⋅sin((1− y) π
2 ))=

=1−
2
π arcsin(sin (

π
2
−x π

2 )⋅sin (
π
2
− y π

2 ))=1−
2
π arcsin(sin (x π

2 )⋅sin( y π
2 ))=

=
2
π (π2−arcsin(cos(x π

2 )⋅cos( y π
2 )))=

2
π arccos(cos(x π

2 )⋅cos( y π
2 ))=ST (x , y )

sin(θ)=cos( π2−θ) ,arccos(θ)=π
2
−arcsin (θ)

A 3.33. ábra az új t-konorma karakterisztikáját ábrázolja.

3.33. ábra. A Trigonometrikus t-konorma (fuzzy unió, u(a,b) ) grafikonja
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3.3.3. A Trigonometrikus normapár egy alternatív felírása

Érdekes tény, hogy az alábbi módon definiált normapár a fentitől ((3.9.) és (3.16.)) nem 

különbözik, hanem annak matematikailag ekvivalens alternatív felírása ((3.20.) és (3.21.)).

T TT (x , y )=
1
π⋅arccos(1−(1−cos(x π))⋅(1−cos( y π))

2 ) (3.20.)

S TT (x , y )=1−
1
π⋅arccos(1−(1+cos( x π))⋅(1+cos ( y π))

2 ) (3.21.)

3.3.3.1. A Trigonometrikus t-norma és t-konorma deriváltjai

Meghatároztam  az  új  t-norma  és  t-konorma  pár  (parciális)  deriváltjait  a  későbbi 

alkalmazások  (pl.  Mamdani-típusú  fuzzy  szabálybázisos  modellek  tanítása  bakteriális 

memetikus algoritmusokkal – Levenberg-Marquardt módszer [25], Trigonometrikus J-K és D 

fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatok tanítása [30]). A deriváltak az alábbi függvényekkel 

adottak:

∂ iTrig( x1, x2)

∂ x1

=

cos(x1⋅
π
2 )⋅sin(x2⋅

π
2 )

√1−sin (x1⋅
π
2 )

2

⋅sin (x2⋅
π
2 )

2
 (3.22.)

∂uTrig(x1, x2)

∂ x1

=

sin(x1⋅
π
2 )⋅cos(x2⋅

π
2 )

√1−cos(x1⋅
π
2 )

2

⋅cos(x2⋅
π
2 )

2 (3.23.)
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3.3.4. A Trigonometrikus t-norma alkalmazása fuzzy 
szabálybázisok automatikus identifikációjában

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

rendszerekben  (2.2.1. alfejezet, 2. lépés) az (2.6.)  aggregációs operátorként  általánosan 

használt min t-norma helyett (2.37.), fuzzy szabálybázisok automatikus identifikációjánál 

[25].  Az új  t-norma alkalmazása  növelte  a  konvergenciasebességet  és  a  modelljóságot 

fuzzy  szabálybázisok  identifikációjánál,  különböző  tanítóalgoritmusok  (BEA, IBMA és 

MBMA) esetén. 

Ha  a  Trigonometrikus  t-normát  a  Mamdani-típusú  következtető  gép  aggregációs 

operátoraként  alkalmazzuk  és  a  modellparamétereket gradiens  alapú eljárással,  pl.  LM 

módszerrel, vagy bakteriális memetikus típusú algoritmussal optimalizáljuk, szükséges a 

(3.22.) derivált általánosabb alakban történő felírása. Három-, vagy többdimenziós input 

esetén a derivált (3.25) az alábbi módon határozható meg:

w1(μ11,μ12,μ13)=
2
π arcsin [sin(μ11⋅

π
2 )⋅sin(μ12⋅

π
2 )⋅sin(μ13⋅

π
2 )]  

w i=
2
π arcsin[∏

k=1

n

sin(μik⋅
π
2 )]=2

π arcsin [P i ] , (3.24.)

ahol P i=∏
k=1

n

sin(μik⋅
π
2 )

∂w i

∂μij
=

cos(μij⋅
π
2 )⋅

P i

sin(μij⋅
π
2 )

√1−P i
2

=

cos(μij⋅
π
2 )

sin(μij⋅
π
2 )
⋅

P i

√1−Pi
2

 

∂w i

∂μij
=cot(μij⋅

π
2 )⋅

Pi

√1−P i
2

(3.25.)

ha 0 < μij  és w i < 1 .

A Mamdani-típusú  rendszerekben  alkalmazott  aggregációs  operátorokra  vonatkozó 

vizsgálataimat  kiterjesztettem  más  szigorúan  monoton,  nem-paraméteres  t-normák 
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alkalmazására is, az ezekkel (és a Trigonometrikus t-norma alkalmazásával) kapcsolatos 

eredményeimet  részletesen  külön,  a  3.4.  (3.4.2.)  alfejezetben  tüntettem  fel. 

Megállapítottam,  hogy  a  vizsgált  t-normák  közül  az  új,  Trigonometrikus  t-norma 

alkalmazása  nyújtja  a  legnagyobb  konvergenciasebességet  és  modelljóságot  a  fuzzy 

szabálybázis identifikációs és optimalizációs folyamat során.

3.3.5. A Trigonometrikus fuzzy J-K flip-flop

Új típusú fuzzy J-K flip-flop-ra tettem javaslatot, az új fuzzy flip-flop a Trigonometrikus 

t-norma  és  t-konorma  párral  valósítja  meg  az  egységesített  fuzzy  J-K  flip-flop  (2.17.) 

egyenletében a fuzzy metszet és unió műveleteket, ezért Trigonometrikus fuzzy J-K flip-flop-

nak  neveztem  el  [30].  Az  új  fuzzy  J-K  flip-flop  definíciós  egyenlete  az  alábbi  (3.26.) 

függvénnyel adott, karakterisztikája a 3.34. ábrán látható:

QTrig J−K (t+1)=T T ( T T ( ST (J , 1−K ) , S T( J ,Q) ) , ST (1−K ,1−Q) ) (3.26.)

3.34. ábra. Trigonometrikus fuzzy J-K flip-flop karakterisztika

3.3.6. A Trigonometrikus fuzzy D flip-flop

Új típusú fuzzy D flip-flop-ra tettem javaslatot, az új fuzzy flip-flop a Trigonometrikus t-

norma és t-konorma párral valósítja meg a fuzzy D flip-flop (2.18.) alapegyenletében a fuzzy 
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metszet és unió műveleteket, ezért Trigonometrikus fuzzy D flip-flop-nak neveztem el  [30]. 

Az  új  fuzzy  D  flip-flop  definíciós  egyenlete  az  alábbi  (3.27.)  függvénnyel  adott, 

karakterisztikája a 3.35. ábrán látható:

QTrig D(t+1)=T T ( T T ( S T(D , D) , ST (D ,Q) ) , ST (D ,1−Q) ) (3.27.)

  

3.35. ábra. Trigonometrikus fuzzy D flip-flop karakterisztika

3.3.7. A Trigonometrikus t-norma és t-konorma pár alkalmazása 
fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatoknál

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 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). 

Elkészítettem  a  (fuzzy)  tárolók  működését  szimuláló,  és  az  ezeken  alapuló  F3NN-ket 

implementáló számítógépes  programot.  Ez  a  szimulációs  program  Matlab/Windows 

környezetben  készült  (Matlab2007b,  Windows  XP/Windows  7,  1  magos,  3  (4)  magos 

processzorok,  1.7-3.2GHz).  A  modellminőség  vizsgálatára  e  programmal  szimulációkat 

végeztem. A vizsgálat során különböző fuzzy művelet alapú F3NN-k BMAM eljárással történő 
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tanítása  végén  (30  generáció)  kapott  modellek  MSE értékeinek  mediánjait  hasonlítottam 

össze. 

A tesztek során a következő fuzzy műveletre épülő  fuzzy J-K és fuzzy D flip-flop alapú  

neurális  hálózatokat vizsgáltam:  Trigonometrikus,  algebrai,  Łukasiewicz,  Yager,  Dombi és 

Hamacher.  Az egyes  típusokhoz tartozó  optimális  rögzített  Qfix érték  és  a  fuzzy művelet 

paraméter a BMAM ezekre a paraméterekre is kiterjesztett változata ([62]) segítségével lett 

meghatározva  [30]. A vizsgálat  során a  3. fejezetben megadott  6iv,  2sin, 1sin,  2Dtrig2  és 

2Dtrig2 tesztfüggvényekkel generált tanítómintákat és a NiMH mintaadatokat használtam fel 

a különböző J-K és D típusú F3NN-k BMAM módszerrel történő tanítására [30]. A modellek 

átlagos jóságának mérésére a tanító ciklusok során kapott  MSE értékek (10-10) mediánjait 

használtam.

A  szimulációk  során  a  következő  függvény-,  modell-  és  algoritmus-paramétereket 

alkalmaztam:

• 1 szinuszhullám tesztfüggvény (1sin)

y= f 6(x )=sin (c1⋅x)/ 2+0.5 , c1=0.07 , x∈[0...1]

NPatterns = 100

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 4, 4 (1-4-4-1)

• Két szinuszhullám kompozíciója tesztfüggvény (2sin)

y= f 5(x )=sin(c1⋅x)⋅sin (c2⋅x )/2+0.5 , c1=0.2 , c2=0.07 , x∈[0...1]

NPatterns = 100

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 8, 8 (1-8-8-1)

• NiMH akkumulátor töltési karakterisztika (NiMH)

NPatterns = 543

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 2, 2 (1-2-2-1)

• Kétdimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 2 (2Dtrig2)

y= f 7(x )=(sin (c1⋅x1 )
5
⋅cos (c2⋅x2)

3)/2+0.5 , c1=5,c2=5 , x1 , x2∈[0...1]

NPatterns = 1600

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 20, 20 (1-20-20-1)
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• Kétdimenziós trigonometrikus tesztfüggvény 3 (2Dtrig3)

y= f 8(x )=e
−r 2

100⋅cos( r
2);ahol r=√x1

2+ x2
2 , x1 , x2∈[−20...20]

NPatterns = 1600

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 15, 15 (1-15-15-1)

• Hat input változós tesztfüggvény (6iv) 

y= f 3(x )=x1+x2
0.5
+ x3⋅x4+2⋅e2⋅(x5− x6 )

x1∈[1...5] , x2∈[1...5] , x3∈[0...4] , x4∈[0...0.6] , x5∈[0...1] , x6∈[0...1.2]

NPatterns = 200

Neuronok száma a rejtett rétegekben: 10, 10 (1-10-10-1)

• NGenerations = 30, NPopulation = 5, NClones = 5, NLM_in_bact_mut= 3, NLM= 7

Futtatások száma: 10

A 3.10. táblázat összefoglalja a különböző típusú fuzzy neuronok esetén használt rögzített 

(visszacsatolt)  belső  Q  értékeket  (Qfix) és  paraméteres  t-nomák  esetén  az  alkalmazott 

paraméterek (p) értékeit [30].

3.10. táblázat: Fuzzy neuronok optimális paraméter értékei

Fuzzy művelet

Fuzzy neuron típus

J-K D

Qfix p Qfix p

Algebrai 0,20 - 0,97 -

Łukasiewicz 0,30 - 0,18 -

Trigonometrikus 0,15 - 0,64 -

Yager 0,06 2,13 0,24 1,91

Dombi 0,24 5,00 0,22 5,24

Hamacher 0,29 5,72 0,45 5,45

A 3.11. és 3.12. táblázat a különböző fuzzy művelet alapú J-K és D F3NN-k, és különböző 

tanítóminták esetén mutatja a modellhibák (MSE értékeinek) mediánjait tanítás végén. Az első 

sor  a  Matlab  standard  transzfer  függvény  alapú  (tansig)  FFNN  tanításának  eredményeit 
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mutatja. Ez természetesen nem fuzzy flip-flop alapú neurális hálózat, csak referenciaként lett 

feltüntetve. A táblázatokban egy adott tesztfüggvény esetén a legjobb F3NN-hez tartozó érték 

–  azonos  nagyságrend  (2-es  arányszám)  esetén  a  legjobb értékek – ki  vannak emelve.  A 

Trigonometrikus fuzzy művelet alapú J-K F3NN minden esetben a legjobb, vagy a két legjobb 

között szereplő eredményt adta.

3.11. táblázat: J-K típusú F3NN-ek MSE eredményeinek mediánjai

Fuzzy művelet 1sin 2sin NiMH 2Dtrig2 2Dtrig3 6iv

tansig 1,88·10-9 1,19·10-8 1,32·10-5 9,07·10-7 4,26·10-7 1,12·10-4

Algebrai (AJKFF) 9,64·10-3 8,59·10-3 3,32·10-4 4,32·10-2 3,17·10-2 9,69·10-1

Łukasiewicz (LJKFF) 1,97·10-5 1,11·10-3 7,11·10-5 3,71·10-4 9,46·10-4 5,78·10-1

Trigonometrikus (GJKFF) 7,51·10-8 1,56·10-6 5,36·10-5 1,03·10-5 2,85·10-4 9,71·10-2

Yager (YJKFF) 1,14·10-4 1,62·10-3 1,47·10-4 1,53·10-2 1,49·10-2 5,92·10-1

Dombi (DJKFF) 1,51·10-7 4,51·10-6 3,52·10-5 8,75·10-6 1,76·10-4 2,98·10-1

Hamacher (HJKFF) 6,34·10-4 3,89·10-3 2,59·10-4 2,18·10-2 2,86·10-2 7,43·10-1

3.12. táblázat: D típusú F3NN-ek MSE eredményeinek mediánjai

Fuzzy művelet 1sin 2sin NiMH 2Dtrig2 2Dtrig3 6iv

tansig 1,88·10-9 1,19·10-8 1,32·10-5 9,07·10-7 4,26·10-7 1,12·10-4

Algebrai (ADFF) 2,11·10-3 4,35·10-3 1,38·10-4 2,71·10-2 2,94·10-2 6,56·10-1

Łukasiewicz (LDFF) 4,22·10-5 9,45·10-4 4,95·10-5 7,48·10-4 1,52·10-3 7,15·10-1

Trigonometrikus (GDFF) 4,81·10-5 2,31·10-3 1,52·10-4 8,85·10-3 5,46·10-3 8,25·10-1

Yager (YDFF) 1,46·10-5 1,82·10-3 1,09·10-4 8,21·10-3 1,86·10-2 1,45·10-1

Dombi (DDFF) 7,62·10-3 1,73·10-2 6,41·10-4 2,93·10-2 3,23·10-2 1,58·10-0

Hamacher (HDFF) 7,34·10-6 2,85·10-3 1,12·10-4 5,25·10-3 1,48·10-2 2,52·10-1

A 3.36-3.40. ábrák a szimulációk végén kapott egy-egy modell be- és kimeneti értékeinek 

grafikonjait ábrázolják. A grafikonok azt szemléltetik, hogy az egyes tesztfüggvények esetén 

a  táblázatokban  feltüntetett  hibák kb.  milyen  eltéréseket  jelenthetnek  a  (különböző  fuzzy 

művelet alapú F3NN-k) kimeneti értékek és a célértékek között. 
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3.36. ábra. Tipikus J-K és D F3NN szimulációs eredmények, 1sin

3.37. ábra. Tipikus J-K és D F3NN szimulációs eredmények, 2sin

3.38. ábra. Tipikus Dombi J-K és Yager D F3NN szimulációs eredmény, NiMH
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3.39. ábra. Tipikus tansig, Dombi J-K és Łukasiewicz D F3NN szimulációs eredmény, 2Dtrig2

3.40. ábra. Tipikus Dombi J-K és Yager D F3NN szimulációs eredmény, 2Dtrig3

Megállapítottam,  hogy  a  Trigonometrikus  t-norma  párt  alkalmazó  F3NN 

(Trigonometrikus  J-K típusú  fuzzy neuron,  Trigonometrikus  J-K F3NN)  –  a  Dombi-norma 

alapú J-K F3NN-nel együtt – a legjobban tanítható, a szimulációk során legjobb eredményeket 

(modell jóságot) produkáló fuzzy flip-flop alapú neurális hálózatnak bizonyult [30].
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3.3.8.  3. Tézis

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:

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, x2)

∂ x1

=

cos(x1⋅
π
2 )⋅sin(x2⋅

π
2 )

√1−sin (x1⋅
π
2 )

2

⋅sin (x2⋅
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  
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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 )⋅

Pi

√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 ) , S T( 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) ) , ST (D ,1−Q) )

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.
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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  [25] 

[24]. Az általában használatos minimum t-norma mellett alapos megfontolás után a következő 

t-normákat  vontam  be  a  vizsgálatokba:  algebrai,  Hamacher szorzat  (Hamacher  ν=0), 

Trigonometrikus.  A  kiválasztott  Hamacher  szorzat ekvivalens  a  Dombi t-normával  α=1 

paraméter esetén, ez az oka annak, hogy a megfelelő részeknél mindkét jelölést feltüntettem.

A t-normák kiválasztása a következő szempontok szerint történt: 

• ne  legyen  paraméteres,  mivel  ezek  az  előzetes  számítások  alapján  sokkal 

bonyolultabb deriváltakat és nagyobb számítási időt eredményeznek;

• ne legyen minimum vagy maximum művelet a számításokban, mivel az ezek miatt a 

grafikonon  kialakuló  jelentős  méretű  vízszintes  síkok  területén  a  deriváltak  0 

értékűek, ami jelentős mértékben rontja a lokális kereső eljárás hatékonyságát.

Meghatároztam a 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 

(3.1.1.2.).  A  programmal  szimulációkat  végeztem  a  különböző  t-norma  (aggregációs 

operátor) alapú modellek és eljárások teljesítményének mérésére. 1 input változós esetben a 

különböző aggregációs operátorok működése egyforma,  így egyáltalán nincs különbség az 

eredményekben.  Ez  az  oka  annak,  hogy  hiányoznak  az  egydimenziós  tesztfüggvénnyel 

végzett szimulációk.

A  szimulációk  során  a  BEA, IBMA és  MBMA algoritmusokkal,  valamint  következő 

tesztfüggvények segítségével generált mintaadatokkal végeztem a tanítást:
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• 2 input változós tesztfüggvény (2iv)

y= f 2( x)=sin5
(0.5⋅x1)⋅cos(0.7⋅x2)

x1∈[0...3π] , x 2∈[0...3π]

Minták száma (NPatterns) 200

T-normák: minimum, algebrai, Hamacher szorzat (Dombi α=1), Trigonometrikus

Tanító algoritmusok: BEA, IBMA, MBMA

• 6 input változós tesztfüggvény (6iv)

y= f 3(x )=x1+ x2
0.5
+ x3⋅x 4+ 2⋅e2⋅( x5− x6)

x1∈[1...5] , x2∈[1...5] , x3∈[0...4] , x4∈[0...0.6] , x5∈[0...1] , x6∈[0...1.2]

Minták száma (NPatterns) 500

T-normák: minimum, algebrai, Hamacher szorzat (Dombi α=1), Trigonometrikus

Tanító algoritmusok: BEA, IBMA, MBMA

Közös paraméterek: 

• Fuzzy szabályok száma (NFuzzy_Rules): 5

• Populáció mérete (NPopulation): 7

• Klónok száma (NClones): 7

• Gén-átadások száma generációnként ( NGene_Transfers): 3

• MSE értékek: 20 futtatás átlaga és mediánja

• BEA: 100.000 modell kiértékelés/futtatás

• IBMA, MBMA: 10.000 modell kiértékelés/futtatás

A szimulációkat a  3.1.1.2. alfejezetben leírtaknak megfelelően végeztem el.
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3.4.1. A memetikus tanító algoritmusok használatához 

szükséges deriváltak meghatározása

A memetikus algoritmusok lokális kereső eljárásaihoz –  BMA típusú algoritmusok esetén 

a  Jacobi-mátrix  meghatározásához  –  kulcsfontosságú  a  szükséges  analitikus  parciális 

deriváltak  maghatározása.  A  Jacobi-mátrix  (2.34.)  deriváltjai  –  a  t-normával  kapcsolatos 

(2.37.), (2.39.)és (2.40.) részek kivételével – a minimum t-norma alapúhoz hasonló módon 

számíthatóak ki (2.4.3.1.5. alfejezet).  A t-normák asszociativitásuk miatt  tetszőleges véges 

számú argumentumra kiterjeszthetők. 

Kiterjesztett számú argumentum esetén az argumentumok szerinti parciális deriváltak:

• a min t-norma esetén a 2.4.3.1.5. alfejezet (2.40.) szerint:

∂w i

∂μij
={1, ha μij=min

k=1

n

μik

0, egyébként

•  a Trigonometrikus t-norma esetén a 3.3.4. alfejezet (3.24.) és (3.25.) szerint

∂w i

∂μij
=cot(μij⋅

π
2 )⋅

Pi

√1−P i
2

, P i=∏
k=1

n

sin(μik⋅
π
2 )

3.4.1.1. Algebrai t-norma aggregációs operátor derivált

ba)b,a(i lgA ⋅= (3.28.)

w i=μi1⋅μi2⋅μi3=∏
k=1

n

μ ik=P i (3.29.)

i
ijij

i

ij

i w
1w ⋅

µ
=

µ
Ρ=

µ∂
∂

(3.30.)

ha 0w i > .
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3.4.1.2. Hamacher szorzat (Hamacher ν=0, Dombi α=1) aggregációs 

operátor derivált 

A Hamacher szorzat (Hamacher t-norma ν=0) operátor megegyezik a Dombi operátorral 

α=1 esetén.

baba

ba
)b,a(iHam ⋅−+

⋅= (3.31.)

131211131213111211

131211
i 2

w
µ⋅µ⋅µ−µ⋅µ+µ⋅µ+µ⋅µ

µ⋅µ⋅µ= (3.32.)

14131211141312141311141211131211

14131211
i 3

w
µ⋅µ⋅µ⋅µ⋅−µ⋅µ⋅µ+µ⋅µ⋅µ+µ⋅µ⋅µ+µ⋅µ⋅µ

µ⋅µ⋅µ⋅µ=

w i=
1

1−n+∑
k=1

n
1
μik

=
1
S i , S i=1−n+∑

k=1

n
1
μik

(3.33.)

∂w i

∂μij
=

1

μij
2⋅(1−n+∑

k=1

n
1
μik)

2=
1

μij
2
⋅S i

2
(3.34.)

∂w i

∂μij
=

1
μij

2⋅wi
2

(3.35.)

ha 0w i > .
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3.4.2. A szigorúan monoton, nem-paraméteres t-normák 

alkalmazásának eredményei FRBI esetén

3.13. táblázat: Modellhibák MSE értékei különböző t-normák alkalmazása esetén

t-norma Minimum Algebrai Hamacher szorzat Trigonometrikus kiértékelések

átlag medián átlag medián átlag medián átlag medián

2iv, BEA
javulás

3.148 3.01 3.064 3.07 3.24 3.38 2.88
-8%

2.9
-4%

81000/100000
-19%

2iv, IBMA 2.886 2.661 2.509 2.527 2.546 2.597 2.378
-18%

2.235
-16%

6000/10000
-40%

2iv, MBMA 1.844 1.809 1.338
-27%

1.38
-24%

1.519 1.515 1.528
-17%

1.374
-24%

7100/10000
-29%

6iv, BEA 86.42 86.98 53.12 50.21 53.34 53.58 45.32
-48%

40.49
-54%

36000/100000
-64%

6iv, IBMA 76.32 69.68 33.33 32.66 44.99 38.56 29.2
-62%

28.87
-59%

3500/10000
-65%

6iv, MBMA 52.85 50.82 13.02 16.04 24.45 23.77 10.29
-81%

7.158
-86%

2500/10000
-75%

A  3.13.  táblázatban  egy adott  tesztfüggvény és  tanítóalgoritmus  esetén  a  modellhibák 

átlagainak és mediánjainak legkisebb értékei ki vannak emelve, valamint a javulás százalékos 

mértéke is fel  van tüntetve.  A 12 kiemelt  értékből 11 esetben a  Trigonometrikus t-norma 

aggregációs operátor alapú Mamdani-típusú következtetőgép produkálta a legjobb eredményt. 

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 operátor) képest.

A  3.13. táblázat  utolsó oszlopa azt mutatja,  hogy a tanítás során a  Trigonometrikus t-

norma alapú következtető gép mennyivel kevesebb modellkiértékelés-szám és idő alatt érte el 

ugyanazt a modelljóságot, mint a  min alapú a tanítás végén; az eredeti megoldás által elért 

modelljóságot  29-75%-kal  kisebb  modellkiértékelés  szám  és  idő  alatt  érte  el.  A  nem 

memetikus Bakteriális Evolúciós Algoritmus esetén a javulás a 2 input változós esetben 4-8% 

volt  a modellhiba érték –, és 19% a modellkiértékelés-szám tekintetében;  míg a hat input 

változós  esetben  a  javulás  mértéke  jelentős,  a  bakteriális  memetikus  algoritmusoknál 

tapasztaltnál valamivel kisebb mértékű (48-54% és 64%). Az új t-norma használata tehát nem 
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csak a memetikus algoritmusoknál – a lokális kereső rész hatékonyabb működésével – javítja 

a konvergenciasebességet, hanem a következtető gép is hatékonyabban kombinálja az egyes 

bemenetek  szabályokra  való  illeszkedésének  mértékét  a  (szabály)  konzekvensek  tüzelési 

súlyának meghatározásakor. 

A különböző esetekben  a  Hamacher  szorzat és  különösen,  az  algebrai általában  jobb 

eredményt  adott  a  min aggregációs  operátornál,  a  Trigonometrikus t-norma  alkalmazása 

azonban mindig, mértékében pedig a legnagyobb javulást eredményezte. 

3.4.3.  4. Tézis

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.

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.

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.
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IV. fejezet

4. Összefoglalás és kitekintés

Doktori értekezésem témája a fuzzy modellek identifikációja és optimalizálása bakteriális 

típusú  algoritmusokkal.  Az  elmúlt  években  számos  megoldás  született  a  legelterjedtebb 

Mamdani-típusú  fuzzy  szabálybázisos  modellek  evolúciós  technikákkal  történő 

identifikációjára.  A  módszerek  fejlődésének  eredményeként  egyre  rövidebb  algoritmus 

futásidő  alatt  egyre  nagyobb  modelljóságú  megoldásokat  produkáltak  a  genetikus  –, 

bakteriális típusú, majd bakteriális memetikus algoritmusok.  Az értekezés célkitűzése új, a 

korábban  a  szakirodalomban  publikált  megoldásoknál  hatékonyabb  –  pontosabb, 

nagyobb konvergenciasebességű – módszerek kidolgozása volt. A kutatás kezdetén számos 

cikk alapján a Bakteriális Memetikus Algoritmus bizonyult  a leghatékonyabb megoldásnak 

erre  a  célra,  így  elsősorban  annak  továbbfejlesztésével,  módosításával  tettem  kísérletet  a 

konvergenciasebesség  és  pontosság  további  javítására.  Ez  irányú  vizsgálataim  során 

terjesztettem  ki  a  kutatást  először  a  fuzzy  flip-flop  alapú  neurális  hálózatok  tanításának 

lehetőségeivel kapcsolatos, majd a fuzzy műveletekkel – t-normákkal kapcsolatos irányba.

A kutatás eredményeképpen négy új bakteriális memetikus típusú algoritmust javasoltam,  

amely  az  eredeti  Bakteriális  Memetikus  Algoritmusnál  kedvezőbb 

konvergenciatulajdonságokkal  rendelkezik  (Javított  Bakteriális  Memetikus  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 vizsgált fuzzy flip-

flop  alapú  neurális  hálózatok  közül  –  a  legjobb  approximációs  képességűnek  bizonyult. 
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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, valamint nem támogatja az SSE2-nél fejlettebb utasításkészletű processzorok ezen 

kiterjesztéseit.  Az  egyszálon  futó  program  koncepciójának  feladásával  rendkívül  vonzó 

lehetőségek nyílnak meg az algoritmusok koncepcionális továbbfejlesztése és viselkedésének 

további vizsgálata előtt. 2009 végén adta ki az NVIDIA és az ATI az OpenCL 1.0 támogatású 

driver és SDK-t, ezzel megnyílt  az út, hogy megfizethető árú hardvereken is kihasználható 

legyen a grafikus kártyák jelentős számítási teljesítménye. Mivel az ezekre épülő matematikai 

függvénykönyvtárak   (MAGMA,  CULA)  napjainkban  már  biztosítják  a  SVD  és  egyéb 

mátrixműveletek  jelentős  mértékben  gyorsabb  végrehajtását  [14],  ezért  a  LM  módszer 

végrehajtási ideje várhatóan jelentősen lerövidülhet ezek használatával, miközben a modell 

kiértékeléssel és LM iterációkkal töltött idők aránya jelentősen javul. Várakozásaim szerint ez 

tovább javítja  az új  bakteriális  memetikus  algoritmusok konvergenciasebességét  a korábbi 

megoldásokhoz  képest  is,  ilyen  technológiákkal  viszont  egyelőre  nem  volt  lehetőségem 

szimulációkat elvégezni.

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 közeljövőben szándékozunk publikálni.
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