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1. Bevezetés 

A különböző minták, mint például kézzel írt gesztusok és karakterek felismerése széles 

körben kutatott terület, mellyel már az 1900-as évek közepe óta ipari és akadémiai résztvevők 

egyaránt foglalkoznak. Számos módszer és rendszer született ez idő alatt, melyek nagy 

pontossággal képesek géppel nyomtatott szövegek, vagy akár kézzel írt szövegek 

felismerésére, de gyakran ezek még így sem elégítik ki a felhasználói igényeket. Ennek oka 

például sebességük nem elfogadható, vagy annyira általános modellt alkalmaznak, hogy az 

egyedi jellemzőket nem képesek figyelembe venni, tanításuk pedig egyáltalán nem lehetséges, 

vagy nem kifizetődő, esetleg a felismerés hatékonyságának növelése érdekében hozott 

kompromisszumok, megkötések kényelmetlenné teszik azok használatát. 

A gesztusok eredeti definíciója szerint bármilyen nem verbális kommunikációs formára 

utalhatnak, melynek során az emberi test valamely része (arc, kéz stb.) használt, ez lehet 

egyszerűbb rajz, jelnyelv, mutatás. A számítástudomány területén ez jellemzően jóval 

szűkebben értelmezendő, az arckifejezésekre, a kéz illetve egyéb testrészek mozgására 

vonatkozik, beleértve valamilyen eszköz használatát. Az értekezésben a kézzel (íróeszköz 

használatával) alkotott mozdulatokat jelenti. 

Fontos megjegyezni, hogy a gesztusok és karakterek írása nem egyértelműen határolódik el 

egymástól, hiszen mindegyik mögöttes tartalommal rendelkezik, lényegében egy-egy jel 

reprezentációs formái, a kontextus függvényében értelmezendőek, előállításuk módja és főbb 

jellegzetességeik megegyeznek, céljuk a gondolataink kifejezése, rögzítése, melyhez 

meghatározott kézmozdulatok (tollvonások) sorozata szükséges. Az írás és az azt alkotó 

karakterek fejlődését ismerve elmondható, hogy a karakterek is lényegében speciális, rögzített 

szabályokkal rendelkező gesztusok (a rajzok egyszerűbb „leszármazottjai”), melyek bár 

jellemzően komplexek, de akár önmagukban, vagy sorozatot alkotva együttesen 

értelmezendőek. Jól látszik a különböző írásrendszereken és ábécéken, hogy valójában a 

meghatározó tényező mindegyik esetben a közös megegyezésen alapuló értelmezés. 

Ahhoz, hogy a gépek számára is értelmezhetőek legyenek a kézzel írt gesztusok és karakterek, 

először azok megkülönböztetésére, megfelelő felismerésére van szükség, melyhez 

jellegzetességeik megfogalmazása elengedhetetlen. Ezzel a területtel a pen computing, az 

ember-gép interakció területe foglalkozik, ahol a géppel való kommunikáció során valamilyen 

mutató eszközt (akár digitális tollat, vagy egy ujjat) használ a felhasználó. Eredetileg ez 

szorosan a kézírás kezelésével kapcsolatos feladatok megoldását jelentette, de mára már 
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tágabb értelemben bármilyen eszközzel előállított kézzel (pontosabban kézmozdulattal) 

generált bemenet feldolgozását jelenti. 

Ezen egy-, illetve többvonású kézzel generált minták topológiai jellegzetességekkel 

rendelkeznek, de nem teljesen rögzítettek, így felismerésük azon komplex matematikai 

problémák közé sorolható, melyekre nincs zárt matematikai formula és nagyfokú 

bizonytalanság jellemzi, mely jelentős kihívás elé állította a területen dolgozó kutatókat és 

fejlesztőket. Az egyes írásjelek és azok írásának módja nem csak ábécénként térhetnek el, de 

az idő (rövid és hosszú távon egyaránt), illetve az adott terület (az ott elterjedt oktatás) 

jellegzetességei is befolyásolják. Az írásnál használt eszközök és az író személy egyéni 

jellegzetességei is nagyban növelik az egyes szimbólumok változatosságát, mely magyarázza, 

hogy miért nem lehet egyetlen, átfogó matematikai modellel leírni az írásjeleket még azonos 

ábécé esetén sem. További megmérettetést jelent a problémával kapcsolatban a valós 

felhasználói elvárásoknak való megfelelés, mint például az elfogadható felismerési arány és 

válaszidő elérése, valamint a rendszer tanulása, időbeni fejlődése. Mivel a hagyományos 

algoritmusok nem képesek hatékonyan kezelni a felmerülő problémát, így a mesterséges 

intelligencia és a számítási intelligencia területén használt eszközök széles körben elterjedté 

váltak. Számos módszer (mint például mesterséges neurális hálózatok, rejtett Markov-

modellek, Bayes-hálók) és nézőpont (például gépi látás és jelfeldolgozás) alakult ki a fenti 

problémák kezelésére, melyek felismerési hatékonysága és erőforrásigénye nagymértékben 

függ egyaránt a problémára vonatkozó megszorításoktól és választott módszerektől. 

Jelen értekezés közvetlen előzményeként a szerző MSc diplomamunkájában egyvonású 

karakterfelismerő rendszerekkel szemben támasztott alapkövetelmények megfogalmazása és 

egy ezeket teljesítő modell megalkotása volt a cél. Online típusú írásfelismerőknél (ahol a 

felismerés az írás folyamata közben, esetleg közvetlenül utána történik) fontos az 

írásfelismerés sebessége, hogy a felhasználónak ne kelljen várakoznia az eredményre. Ehhez 

hatékony eljárásokra van szükség az írásfelismerés minden lépésénél. További követelmény a 

magas felismerési arány, mivel gyakori hibák (téves felismerések esetén) a felhasználók nem 

tartják elfogadhatónak a rendszer működését. A felismerési arány növelése érdekében a 

rendszernek képesnek kell lennie az egyén írásának egyedi jellegzetességeihez 

alkalmazkodni, tehát megtanulni azokat, azonban a felismerőnek egy kezdeti általános 

felismerési képességgel is kell rendelkezni, melyre építheti az új tudást. Ehhez arra van 

szükség, hogy az egyes karaktereket leíró modell (vagyis tudás) könnyen módosítható legyen. 

Az ábécé könnyű hangolásának és cseréjének további előnye, hogy a kontextus függvényében 

hatékonyan választhatóak meg azok az osztályok, melyekbe a bemeneti jel sorolandó. 
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A kiterjedő irodalomkutatást és az elterjedt módszerek megismerését követően egy egyszerű, 

fuzzy szabálybázison alapuló felismerő tervezése, annak elfogadható működésének vizsgálata 

lett a végső cél. 

Az ebben elért ígéretes eredmények megmutatták, hogy a számítási intelligencia eszközök 

nagyfokú hatékonysággal képesek kezelni az ilyen komplex feladatokat, valamint fényt 

derítettek számos kezelendő problémára is. A korábbi modell részletes kidolgozása, annak 

hangolása, valamint az újonnan felmerült kihívások kezelése jelen doktori kutatásban 

teljesedtek ki, szem előtt tartva az eredetileg megfogalmazott követelményeket és 

célkitűzéseket. Az alkalmazott új és újszerű megoldások a számítási intelligencia 

eszköztárára, ezen belül első sorban a fuzzy szabálybázisú modellekre, illetve különböző 

populáció alapú metaheurisztikai, kiemelten korszerű evolúciós típusú optimalizációs 

eljárásokra épülnek. 

Mind az egyvonású és többvonású karakterfelismerésnél az volt a cél, hogy a 

szakirodalomból ismert valamennyi eljárásánál jobb és a felhasználók számára elfogadható 

felismerési arányt, illetve kisebb hibaszázalékot biztosító olyan új algoritmusokra, illetve ezek 

alapjául szolgáló modellekre tegyen javaslatot, melyek könnyen kezelhetővé teszik a 

probléma jellegéből adódó bizonytalanságot, valamint lehetőséget nyújt a tárolt tudás 

egyszerű hangolására, így lehetővé téve a hatékony tanulást. A vizsgálatok során alkalmazott 

mintakészlettel mind egyvonású és többvonású esetben sikerült a kategóriában fellelhető 

szakirodalommal összemérhető, vagy annál jobb eredményt elérni. 

A következőkben ismertetem az értekezés felépítését. A bevezetésben röviden összefoglaltam 

és megfogalmaztam a minta felismerés problémáját, annak jelentősebb kihívásait. A 2. fejezet 

tartalmazza az elérhető szakirodalom alapján áttekintésre kerültek az értekezéshez kapcsolódó 

számítási intelligencia módszerek. A 3. fejezetben ismertetem az egy- és többvonásos 

karakterfelismerő módszercsaláddal kapcsolatos, a módszerek főbb jellemzőinek 

ellenőrzésére szolgáló kutatási eredményeim, továbbá ebben a részben megfogalmazom a 

területen elért eredményeket összefoglaló tézist és altéziseket. Az eredmények bemutatásakor 

kitérek azok jelentőségére hivatkozva az irodalomból megismert módszerekre. A 4. fejezet 

tartalmazza a javsolt egy- és többvonásos karakterfelismerő módszercsalád paramétereinek 

hangolásának területén végzett kutatásom eredményeit és ismertetem az azok alapján 

megfogalmazott tézist és kapcsolódó altéziseket. Az 5. fejezetben az egy- és többvonásos 

karakterfelismerők paramétereinek hangolásánál alkalmazott metaheurisztikai 

algoritmusokkal kapcsolatos kutatásom eredményeit foglalom össze, melynek végén azok 

lényegét megfogalmazó tézist és altéziseket ismertetem. A 6. fejezet tartalmazza az 
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értekezésben található eredmények összefoglaló értékelését, valamint ismerteti a további 

kutatások lehetséges irányát, azok további jelentőségét. Végezetül az irodalomjegyzék 

tartalmazza a felhasznált forrásokat, továbbá a hivatkozott, saját közleményeim. 
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2. Módszertani háttér áttekintése a szakirodalom alapján 

2.1. Számítási intelligencia egyes területeinek áttekintése 

2.1.1. A számítási intelligencia 

A számítási intelligencia (Computational Intelligence, CI) eredetileg a mesterséges 

intelligencia (Artificial Intelligence, AI) egyik ága volt, melyek a későbbiek során 

különváltak, ebből kifolyólag a két terület nehezen különböztethető meg egymástól. Számos 

módszer és megcélzott probléma megegyezik, jellemzően inkább csak a problémák 

kezelésének nézőpontjában térnek el. A megkülönböztetést tovább nehezíti, hogy a számos 

definíció létezik mindkettőre. 

A különböző meghatározások alapján a számítási intelligencia lényegét alábbi módon lehetne 

összefoglalni [1-6]: A számítási intelligencia a természet által inspirált módszereket alkalmaz, 

célja intelligens megoldások létrehozása komplex problémák megoldására. Három alappillére 

a fuzzy logika, az evolúciós módszerek és a mesterséges neurális hálózatok. A problémákat 

főként numerikus, empirikus adatokra támaszkodva közelíti meg. 

A következő alfejezetekben a számítási intelligencia főbb területeinek [7–40] publikációk 

alapján készült összefoglaló jellegű áttekintése olvasható. 

2.1.2. Fuzzy rendszerek 

Fuzzy halmazok és tulajdonságaik 
A fuzzy halmazok fogalmát L. A. Zadeh vezette be 1965-ös „Fuzzy sets” (vagyis fuzzy 

halmazok) című művében [7]. Az alábbiakban a fuzzy halmazok alapfogalma és lényegi 

tulajdonságaik kerülnek bemutatásra a [7, 8] művek alapján. A fuzzy halmazok lényegében a 

klasszikus (fuzzy kontextusban crisp) halmazok általánosításának tekinthetőek abban az 

értelemben, hogy egy az X univerzumba tartozó tetszőleges x elem egy az alaphalmazon 

értelmezett A halmazba nem csak teljesen (1 értékkel), vagy egyáltalán nem (0 értékkel) 

tartozhat, hanem tetszőleges [0;1] intervallumbeli mértékkel. Egy adott halmazba tartozás 

fokát tagsági értéknek nevezzük, ennek megfelelően egy fuzzy halmaz leírása az úgynevezett 

tagsági függvénnyel adható meg (a crisp halmazok karakterisztikus egyenletével analóg 

módon), formálisan: 

  1;0X:A  , (2.1) 

vagy másképp 
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  1;0X:A  . (2.2) 

Egy az X alaphalmazon (univerzumon) értelmezett A fuzzy halmaz magasságán (height) az 

azt leíró tagsági függvény szuprémumát értjük, azaz: 

        xsupxmaxAheight A
x

Ax
 , (2.3) 

ahol 

 Xx . (2.4) 

Egy az X univerzumon értelmezett A fuzzy halmaz tartóján azon alaphalmazbeli elemeket 

értjük, melyekre teljesül, hogy a hozzájuk rendelt tagsági érték nagyobb, mint 0, vagyis: 

     0xxAsupp A  . (2.5) 

Egy az univerzumon értelmezett A fuzzy halmaz normális, ha magassága 1, formálisan: 

   1Aheight  . (2.6) 

Egy az alaphalmazon definiált A fuzzy halmaz szubnormális, ha annak magassága kisebb, 

mint 1, azaz: 

   1Aheight  . (2.7) 

Ha a fuzzy halmaz magassága 0, akkor az adott halmaz tartója üres halmaz, formálisan: 

      Asupp0Aheight . (2.8) 

Egy az X univerzumon értelmezett A fuzzy halmaz magján (core, kernel) azon alaphalmazbeli 

elemeket értjük, melyekre a tagsági függvény 1 értéket vesz fel, vagyis formálisan: 

     1xxAkernel A  . (2.9) 

Ha az adott fuzzy halmaz szubnormális, akkor a magja következésképp üres halmaz lesz, 

mivel nincs olyan alaphalmazbeli elem, melynek tagsági értéke egy lenne, azaz: 

   Aernelk . (2.10) 

Egy az X univerzumon definiált A fuzzy halmaz α-vágatán azon alaphalmazbeli elemeket 

értjük, melyekre teljesül, hogy a tagsági érték nagyobb, vagy egyenlő, mint a megadott α 

érték, formálisan: 

    xxA A . (2.11) 

Az α értéknek értelemszerűen [0;1] intervallumba kell tartoznia, hiszen az egy adott tagsági 

fokot jelöl. Az α-vágat és a mag definíciójából egyértelműen látható, hogy egy fuzzy halmaz 

magja tulajdonképpen nem más, mint az α = 1 értékű α-vágata, vagyis azon alaphalmazbeli 

elemek, melyek tagsági értéke nagyobb, vagy egyenlő, mint 1. Természetesen az 1 értéknél 

nagyobb tagsági érték nem megengedett, így csak az egyenlőség teljesülhet. 
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Az α-vágathoz hasonlóan a szigorú α-vágat alatt egy az X univerzumon értelmezett A fuzzy 

halmaz azon alaphalmazbeli elemeit értjük, melyekre teljesül, hogy a tagsági érték nagyobb, 

mint az adott α érték, azonban itt az egyenlőséget nem engedjük meg, vagyis: 

    xxA A . (2.12) 

A fentiek alapján könnyen belátható, hogy az α = 0 értékű szigorú α-vágat nem más, mint az 

adott fuzzy halmaz tartója. 

Egy az X univerzumon értelmezett A fuzzy halmaz akkor és csakis akkor konvex, ha minden 

α-vágata (tetszőleges α értékre) klasszikus értelemben véve konvex. Másképp megfogalmazva 

tekintsük az X alaphalmazt egy n-edfokú valós univerzumnak, vagyis: 

 nRX  , (2.13) 

ekkor az ezen definiált A fuzzy halmaz akkor és csakis akkor konvex, ha minden 

 Xy,x   (2.14) 

és 

  1;0  (2.15) 

esetén teljesül, hogy 

        y,xminy1x AAA  . (2.16) 

Műveletek fuzzy halmazokon 
Jelen értekezés az alábbiakban három alapvető fuzzy halmazokon értelmezett műveletet mutat 

be, név szerint a komplemens, a metszet és unió operátorokat (utóbbiakat nevezik t-normának 

és t-konormának [9–10]). Az alábbi összefoglalás a [7–15] művek alapján készült. Az egyes 

függvények formális definícióján felül a rájuk vonatkozó megszorítások (axiómák) mellett 

néhány jellegzetes típus és tulajdonság is ismertetésre kerül. 

A fuzzy halmazokon értelmezett c komplemens függvény formálisan az alábbi módon adható 

meg: 

    1;01;0:c  , (2.17) 

jelölése 

     xcx AA  , (2.18) 

ahol 

 Xx . (2.19) 

A komplemens függvényre vonatkozó axiómák, vagyis annak axiomatikus váza az alábbi 

módon írhatóak fel: 
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1. axióma: a peremfeltételek, melyek biztosítják, hogy a komplemens függvény a 

peremértékeken a Boole-féle negáció művelettel megegyező eredményt adjon, tehát: 

   10c   (2.20) 

és 

   01c  . (2.21) 

2. axióma: a c komplemens függvény monoton, vagyis: 

  1;0b,a   (2.22) 

esetén, ha 

 ba  , (2.23) 

akkor 

    bcac  . (2.24) 

A komplemens függvényre vonatkozóan további, úgynevezett kiegészítő axiómák is 

megadhatóak, melyekkel tovább szűkíthetőek a lehetséges komplemens függvények köre. 

Ezek a megszorítások az alábbiak: 

1. kiegészítő axióma: a c függvény folytonos 

2. kiegészítő axióma: c komplemens függvény involutiv, vagyis minden 

  1;0a  (2.25) 

esetén teljesül, hogy 

    aacc  . (2.26) 

A komplemens függvényt Zadeh az alábbi módon definiálta [7]: 

  1;0a  (2.27) 

esetén 

   a1ac  . (2.28) 

Az egyik jellegzetes komplemens függvény osztályt a Sugeno-féle komplemensek [11] 

alkotják, mely az alábbi módon írható fel: 

 
a1

a1c



 , (2.29) 

ahol 

   ,1 . (2.30) 

Másik gyakori komplemens függvények a Yager-féle komplemensek osztálya [12], mely 

formálisan megadva: 

     w
1w

w a1ac  , (2.31) 
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ahol 

   ;0w  (2.32) 

és 

  1;0a . (2.33) 

 

Az X univerzumon definiált A és B fuzzy halmazokon értelmezett metszet, vagy más néven t-

norma (trianguláris norma) egy két (tagsági érték) bemenetű függvényként értelmezhető az 

egységnégyzet felett, formálisan: 

      1;01;01;0:t  , (2.34) 

jelölése 

     x,xt BABA   , (2.35) 

ahol 

 Xx . (2.36) 

A t-normákra vonatkozó axiómák az alábbiak: 

1. axióma: a peremfeltételek: 

   11,1t   (2.37) 

és 

       00,0t1,0t0,1t  . (2.38) 

2. axióma: t kommutatív, vagyis: 

    a,btb,at  , (2.39) 

ahol 

  xa A , (2.40) 

  xb B , (2.41) 

 Xx  (2.42) 

és 

  1;0b,a  . (2.43) 

3. axióma: asszociativitás, mely szerint: 

      c,b,attc,bt,at  , (2.44) 

ahol 

  1;0c,b,a  . (2.45) 

4. axióma: a t függvény monoton: 

ha 
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 aa   (2.46) 

és 

 bb  , (2.47) 

akkor 

    b,atb,at  , (2.48) 

ahol 

  1;0b,a,b,a  . (2.49) 

A t-normákhoz megadható további, kiegészítő axiómák az alábbiak: 

1. kiegészítő axióma: A t függvény folytonos. 

2. kiegészítő axióma: A t függvény idempotens, vagyis 

   aa,at  , (2.50) 

vagy szubidempotens, tehát 

   aa,at  , (2.51) 

ahol 

  1;0a  . (2.52) 

 

Az idempotencia túl szigorú feltétel lenne a t-normák számára. Megmutatható, hogy az 

egyetlen idempotens t-norma a Zadeh által definiált t-norma, vagyis a minimum függvény 

[15]: 

    b,aminb,atZadeh  , (2.53) 

míg minden további t-norma szubidempotens. 

A Zadeh által definiált unió műveleteken felül számos t-normát definiáltak már, melyek közül 

két gyakori a Yager osztály [13], mely formálisan 

        





  w

1wwY
w b1a1,1min1b,at , (2.54) 

ahol 

   ;0w  (2.55) 

és 

  1;0b,a  , (2.56) 

valamint a Hamacher osztály [14], amely az alábbi módon írható fel: 

     abba1
abb,atH


 , (2.57) 

ahol 
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   ;0  (2.58) 

és 

  1;0b,a  . (2.59) 

Az X univerzumon definiált A és B fuzzy halmazokon értelmezett unió művelet, más néven s-

norma, vagy t-konorma (trigonometrikus társnorma) egy az egységnégyzeten értelmezett két 

bemenetű függvényként adható meg az alábbiak szerint: 

      1;01;01;0:s  , (2.60) 

jelölése 

     x,xs BABA   , (2.61) 

ahol 

 Xx . (2.62) 

A fuzzy halmazokra definiált unió műveletekre (s-normákra) vonatkozó axiómák formálisan 

az alábbiak szerint foglalható össze: 

1. axióma: peremfeltételek 

   00,0s  , (2.63) 

valamint 

       11,1s1,0s0,1s  . (2.64) 

2. axióma: s kommutatív, vagyis 

    a,bsb,as  , (2.65) 

ahol 

  xa A , (2.66) 

  xb B , (2.67) 

 Xx  (2.68) 

és 

  1;0b,a  . (2.69) 

3. axióma: s asszociatív, azaz 

      c,b,assc,bs,as  , (2.70) 

ahol 

  1;0c,b,a  . (2.71) 

4. axióma: s monoton, tehát 

ha 

 aa   (2.72) 
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és 

 bb  , (2.73) 

akkor 

    b,asb,as  , (2.74) 

ahol 

  1;0b,a,b,a  . (2.75) 

Az előző (fuzzy halmazokon értelmezett komplemens és metszet) műveletekhez hasonlóan az 

s-normákra vonatkozóan is megadhatóak további, kiegészítő axiómák, melyek az alábbiak: 

1. kiegészítő axióma: az s függvény folytonos. 

2. kiegészítő axióma: s idempotens, vagyis 

   aa,as  , (2.76) 

vagy s szuperidempotens, miszerint 

   aa,as  , (2.77) 

ahol 

  1;0a  . (2.78) 

A Zadeh-féle t-normához hasonlóan az s-normákról is megállapítható, hogy az egyetlen 

idempotens unió művelet a Zadeh által definiált s-norma, vagyis a maximum függvény [15]: 

    b,amaxb,asZadeh  , (2.79) 

míg minden tovább s függvény szuperidempotens. 

A t-normákhoz hasonlóan az s-normákra megadott Yager osztály [13] az alábbi módon néz 

ki: 

   




  w

1wwY
w ba,1mins , (2.80) 

ahol 

   ;0w  (2.81) 

és 

  1;0b,a  , (2.82) 

míg a Hamacher osztály [14] így adható meg: 

  
 ab11

ab2basH




 , (2.83) 

ahol 

   ;0  (2.84) 
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és 

  1;0b,a  . (2.85) 

Fuzzy relációk és relációs alapműveletek 
A fuzzy és crisp halmazok mintájára definiálhatóak a fuzzy relációk, miszerint két vagy több 

halmaz elemei közötti kapcsolatot nem kizárólagosan 0 („nincs”), illetve 1 („fenn áll”) 

értékekre értelmezett, mint a klasszikus (vagy crisp) relációk esetén, hanem bármely [0;1] 

intervallumba eső tetszőleges mérték (tagsági érték) megadható. Egy adott n darab halmazból 

képzett X univerzumon (szorzathalmazon) definiált R crisp reláció az alábbi módon 

definiálható [8]: 

   n1n1 XXX,,XR   , (2.86) 

ahol az univerzumot jelentő szorzathalmaz, melynek elemeire vonatkozik a reláció az alábbi 

módon írható fel: 

 n1i

n

1i
XXX 


 . (2.87) 

Egy crisp reláció megadása a halmazokhoz hasonlóan történhet karakterisztikus függvénnyel, 

formálisan: 

  


 


                egyébként0

Rx,,xha,1
x,,xR n1

n1


 . (2.88) 

Hasonlóképp adható meg egy R fuzzy reláció is, azonban a karakterisztikus függvény helyett 

tagsági függvényt kell megadni, mely tetszőleges [0;1] intervallumbeli értéket felvehet, 

vagyis: 

    1;0x,,x n1R   . (2.89) 

Tehát az R fuzzy reláció ennek megfelelően formálisan: 

    n1Rn1 x,,xx,,xR   , (2.90) 

ami leírja, hogy x1, …, xn elemekre milyen mértékben áll fenn a (relációs) kapcsolat. 

Gyakorlati szempontból az egyik legfontosabb fuzzy relációkon értelmezett művelet a 

projekció, melynek során egy szűkebb halmazcsaládjára „vetítjük” a relációt. Vagyis 

formálisan adott egy R fuzzy reláció az X (szorzathalmazként előálló) univerzumon [16–17]: 

  n1 XXR  , (2.91) 

ekkor az R fuzzy reláció Y halmazcsalád direktszorzatából előálló univerzumra vett 

projekciója az alábbi fuzzy reláció lesz: 

     xmaxyYR Ryx



, (2.92) 
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ahol 

   iNini xNixx
n

 , (2.93) 

   jJjj xJjyy

 , (2.94) 

 nNJ  , (2.95) 

y x részsorozata akkor és csakis akkor, ha 

 jj xy:Jj  , (2.96) 

 xy  . (2.97) 

A második legfontosabb fuzzy relációkon értelmezett művelet a hengeres kiterjesztett, mely 

bizonyos fokig az előzőekben bemutatott projekció inverz műveletének tekinthető, azonban 

nem minden esetben nyerhető vissza az egyes projekciókból az eredeti reláció. Ha egy R 

fuzzy relációt, mely az Y halmazcsalád szorzathalmazán definiált terjesztjük ki az X 

halmazcsaládra, az alábbi módon írható fel formálisan [16–17]: 

     yxYXR R , (2.98) 

ahol 

 XY  , (2.99) 

valamint minden x-re, melyre teljesül, hogy 

 xy  . (2.100) 

Mamdani és Larsen módszerek 
A fuzzy relációk jelentősége abban rejlik, hogy Zadeh az irányítási problémákra tett 

javaslatában a már elterjedt „ha-akkor” típusú szabályokat fuzzy halmazokkal ötvözte, az így 

kapott modell n-dimenziós állapotterét egy általános relációra vezette vissza [18]. A Zadeh 

által bevezetett nyelvi változók lehetővé tették az emberek számára is könnyen értelmezhető 

szabályok megalkotását, például egy légkondicionáló esetén „HA [a] hőmérséklet MAGAS, 

AKKOR [a] motor [sebessége] GYORS”. Egy szabály bemenetét antecedensnek, míg 

kimenetét konzekvensnek nevezzük. 

Később Mamdani javasolt egy módszert, mely a modellt leíró fuzzy reláció ortogonális 

projekcióin alapult [19], ezzel jelentősen csökkentve az efféle rendszerek komplexitását. Az 

így kapott modellt egy gőzmotoros rendszer irányítására sikerrel alkalmazta. A fuzzy 

irányítási rendszerek tipikusan négy részből állnak: 

az illeszkedési mértéket meghatározó egység, amely a crisp bemenetekhez meghatározza a 

megfelelő fuzzy tagsági értékeket; 
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a fuzzy szabálybázis, amely a problémát írja le (szabályok formájában); 

a fuzzy következtetőgép, ami az illeszkedési mértékek és szabályok felhasználásával 

meghatározza a következtetést (mely ekkor még jellemzően fuzzy halmaz); 

a defuzzifikációs egység, amely a kimeneti fuzzy halmazt crisp értékké alakítja. 

Mamdani módszer esetében a fuzzy szabályok általános alakja a következőképp néz ki: 

 iinn1i1i ByAKKORAxÉSÉSAxHA:R   , (2.101) 

ahol i a szabály sorszáma, x1, …, xn a bemenetek, Ai1, …, Ain az X alaphalmazon értelmezett 

antecedens halmazok az, y a kimenet, Bi pedig az Y alaphalmazon értelmezett konzekvens 

halmaz. Legyen r darab fenti formában megadott szabály és A* egy n-dimenziós 

megfigyelésvektor, ekkor az illeszkedés mértékét az alábbi módon lehet felírni formálisan: 

 n1
* XXA   , (2.102) 

melyre az i-edik szabály j-edik dimenziójában az illeszkedés mértékét kifejező súlyfaktor az 

alábbi módon számítható ki: 

      jijj
*
jxij xA,xAminmaxw

j

 , (2.103) 

ahol 

  n;1j . (2.104) 

Ebből az i-edik szabály illeszkedésének mértéke, (vagyis az, hogy az adott megfigyelés az 

adott szabály esetén milyen mértékben „befolyásolja” a végső következtetést) az alábbi 

módon határozható meg: 

  ij

n

1ji wminw


 . (2.105) 

Ennek megfelelően a Bi konzekvens halmazt levágjuk, vagy csonkoljuk a wi illeszkedési 

mérték magasságában, formálisan: 

     yB,wminyB ii
*
i  . (2.106) 

Az egyes szabályokra meghatározott konzekvens halmazok uniója adja a rendszer konzekvens 

halmazát a teljes szabálybázisra, azaz: 

 *
i

r

1i

* BB


  . (2.107) 

A Larsen módszer egy másik ismert fuzzy következtető gép, amely [20] annyiban tér el a 

Mamdani módszertől, hogy a konzekvens halmazt nem csonkolja, hanem skálázza, vagyis: 

    yBwyB ii
*
i  . (2.108) 

A súlytényező és a teljes szabálybázisra vonatkozó következtetés kiszámítása a Mamdani 

módszerrel megegyező módon történik. 
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Mivel ezen rendszerek kimenete fuzzy halmaz, ami a gyakorlati irányítási rendszereknél 

jellemzően nem megfelelő, így a kimenetből crisp értéket kell képezni. Erre a feladatra 

szolgálnak az úgynevezett defuzzifikációs módszerek. 

Átfogó ismertető található a defuzzifikációs módszerekről Hellendoorn és Thomas [21], 

valamint Leekwijck és Kerre munkájában [22]. Az egyik legnépszerűbb technika a súlyponti 

módszer (vagyis center-of-gravity, COG), melynek lényege, hogy az irányítási rendszer 

kimenetein kapott részkonklúziók (szabályok kimeneteként meghatározott fuzzy halmazok) 

súlypontjainak átlagát adja vissza, mint crisp eredmény, vagyis formálisan kifejtve: 

 

 
 

 
 












*
i

*
i

Bpsupy

*
i

Bpsupy

*
i

*
i dyyB

dyyBy

y , (2.109) 

  
 





*
iBpsupy

*
i

*
i dyyBw , (2.110) 

 









 r

1i

*
i

r

1i

*
i

*
i

COG

w

wy
y , (2.111) 

ahol yi
* a Bi

* az i-edik szabályhoz tartozó részkonklúzió súlypontja, wi
* a hozzá tartozó 

súlyozási faktor, míg r a szabályok száma. Egyszerűbb közelítése a súlyponti módszernek az 

alábbi módon adható meg: 

  
 

 

 


max

min

max

min
y

y

*

y

y

*

*
COG

yB

yBy
BCOGy . (2.112) 

Másik két népszerű módszer az első maximum (azaz first of maxima, FOM), illetve az utolsó 

maximum (azaz last of maxima, LOM) módszerek. Ezek a módszerek kizárólag a teljes 

kimeneti fuzzy halmaz legmagasabb tagsági értékeihez (vagyis a kimeneti fuzzy halmaz 

magasságával megegyező tagsági értéken vett α-vágathoz) tartozó első és utolsó értéket adja 

vissza eredményül, vagyis: 

     *
Bheight

*
FOM *BinfBFOMy


 , (2.113) 

illetve 

     *
Bheight

*
LOM *BsupBLOMy


 . (2.113) 
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A komplex, időérzékeny feladatoknál használt fuzzy irányítási rendszereknél komoly 

problémát okoz a szabálybázis mérete. Az összetett folyamatok kezelése nagyszámú szabályt 

feltételez, így a következtetés meghozásához nagymennyiségű számításra lehet szükség. 

Ennek a problémának kiküszöbölésére javasolták a hierarchikus szabálybázisokat [23, 24], 

ahol a problémát felosztják aldoménekre, majd az egyes doménekhez kiválasztják azon 

szabályokat, melyek szükségesek az adott részfeladat kezeléséhez. A következtetés 

meghozásakor így az adott problémához köthető kisebb méretű szabálybázist kell a 

rendszernek kiértékelnie, ezzel csökkentve a szükséges számítások mennyiségét. Ahhoz, hogy 

meghatározható legyen, hogy egy aktuális helyzetben melyik aldoménhez tartozó 

szabálybázist, úgynevezett meta–szabályok bevezetése szükséges, melyek száma jellemzően 

elhanyagolható a szabálybázis méretéhez viszonyítva. 

A hierarchikus szabálybázis modelljét a 2.1 ábra szemlélteti, ahol p a domén kiválasztásához 

vizsgált paramétert, míg a Pd1, Pd2, …, Pdn azt határozzák meg, hogy a p milyen értékei esetén 

kell a D1, D2, …, Dn doménekhez tartozó szabálybázisokat kiértékelni. Rn pedig az n–edik 

szabályt jelképezi. 

 

2.1 ábra A hierarchikus szabálybázis sematikus ábrája 

Sugeno módszerek 
1985–ben M. Sugeno egy új fuzzy irányítási módszert ismertetett [25], melyet társaival a 

későbbiekben tovább finomítottak [26–27]. Az új modell lényege, hogy az egyes szabályok 

kimenete nem egy fuzzy halmaz, hanem egy tetszőleges crisp funkcionális reláció, vagyis a 

szabályok általános alakja az alábbi módon írható fel formálisan: 

  n1iiinn1i1i x,,xfyAKKORAxÉSÉSAxHA:R   , (2.114) 
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ahol fi az i-edik szabály kimenetét leíró függvény. A függvény bonyolultságától függően 

megkülönböztetjük a Sugeno módszerek egyes típusait. Amennyiben fi konstans függvény, 

vagyis: 

   in1i cx,,xf  , (2.115) 

ahol ci tetszőleges, i-edik szabály kimenetét leíró konstans, akkor nulladrendű Sugeno 

irányítónak, ha fi a függvény bemeneteinek valamilyen lineáris függvénye, vagyis: 

   inin11in1i cxaxax,,xf   , (2.116) 

ahol ai1, …, ain és ci az i-edik szabály kimeneti függvényénél alkalmazott konstansok, akkor 

elsőrendű Sugeno irányítónak, míg ennél bonyolultabb, magasabb rendű függvények esetén 

általános Sugeno irányítónak nevezzük. 

A Sugeno módszer lépései részben megegyeznek az előző alfejezetben tárgyalt Mamdani 

módszer első lépéseivel, melyek a fuzzifikáció és a szabályok kiértékelése. Lényegi eltérés, 

hogy Sugeno típusú irányítási rendszerek esetén a szabályok kimeneteinek aggregálását 

követően nincs szükség defuzzifikációs lépésre, hiszen a szabályok következmény része nem 

fuzzy, hanem valós érték. Ennek megfelelően az egyes szabályokra meghatározott 

illeszkedési mértéket és a konzekvensben szereplő függvényeket felhasználva az alábbi 

módon írható fel a rendszer következtetésének meghatározása: 

 









 r

1i
i

r

1i
ii

w

wy
y , (2.117) 

ahol r a szabályok száma, wi az i-edik szabály illeszkedési mértéke, yi pedig az i-edik szabály 

kimeneti függvényének értéke, vagyis másképp az fi(x1, …, xn). 

A Sugeno típusú irányítási rendszerek egyik nagy előnye a Mamdani és Larsen módszerekkel 

szemben, hogy mivel a szabályok konzekvense nem fuzzy halmaz, hanem tetszőleges valós 

függvény, így nincs szükség a kimenetek defuzzifikálásra, elegendő az egyes szabályok 

kimeneteit aggregálni. Amennyiben a konzekvensekben szereplő függvények nem túl 

komplexek, vagyis alacsonyabb rendű függvények, akkor ez akár jelentős csökkenést 

eredményezhet a számítási időben és a modell bonyolultságában. 

2.1.3. Metaheurisztikai módszerek 

A metaheurisztikai módszerek főbb csoportjai 
A kereső algoritmusok, azon belül a konvencionális optimalizáló algoritmusok, mint az 

egyszerű hegymászó algoritmus [28] determinisztikusak. Ezzel szemben a heurisztikus, 
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valamint metaheurisztikus algoritmusok a sztochasztikus optimalizációs módszerek közé 

tartoznak, melyek működésében nagy szerepet játszanak a véletlen számok [29]. A 

metaheurisztikai algoritmusoknak nincs egységes meghatározása, azonban alapvetően felsőbb 

heurisztikát jelent, valamint [28–30] alapján az alábbi módon foglalható össze: iteratív 

folyamatok irányítására szolgáló stratégiák, melyek célja (kvázi)optimum megoldásokat 

találni a keresési tér hatékony felderítése révén. 

Mivel az algoritmusok e családja nagyszámú, tagjai eltérő jellemzőkkel rendelkezhetnek, így 

ennek megfelelően számos csoportosítási lehetőség is fellelhető a szakirodalomban. A [30] 

szerint a metaheurisztikai algoritmusok 5 fő csoportba sorolhatok a különböző jellemzőik 

alapján. Az egyik ilyen jellemző az algoritmus koncepciójára vonatkozik, miszerint 

megkülönböztetjük a természet és a nem természet inspirálta módszereket. A második 

jellemző a módszer által egy időben tárolt megoldás jelöltek száma alapján lehet populáció 

alapú, vagy egypontos keresés. A célfüggvény időbeni változásától függően lehet dinamikus, 

vagy statikus célfüggvényű módszer. Egy szomszédsági struktúrájú algoritmusról, míg 

amennyiben a fitnesz topológia nem változik a keresés során, egyébként változó 

szomszédsági struktúrájú algoritmusról beszélünk. Az utolsó csoport szerint 

megkülönböztetjük a memóriát használó algoritmusokat, amelyek a keresési folyamat lépéseit 

tárolja, illetve memóriamentes algoritmusokat, melyek nem tárolnak visszamenőleges 

adatokat. 

A következőekben jelen értekezésben összefoglalt tudományos eredményeknél alkalmazott 

metaheurisztikai módszerek kerülnek bemutatásra. Az algoritmusok kiválasztás során nagy 

jelentőséget tulajdonítottam annak, hogy a vizsgálatok során alkalmazott módszerek minél 

eltérőbb tulajdonságokkal és a szakirodalom alapján komplex rendszerek optimalizálásánál jó 

eredményekkel rendelkezzenek. 

A bakteriális evolúciós algoritmus 
A bakteriális evolúciós algoritmus közvetlen elődjének az 1997–ben N. E. Nawa, 

T. Hashiyama, T. Furuhashi és Y. Uchikawa által bemutatott pszeudo-bakteriális genetikus 

algoritmus [31] tekinthető, melyet fuzzy logikai vezérlők generálására alkottak meg. A 

genetikus algoritmusokhoz [32] képest annyiban volt új a módszer, hogy a klasszikus 

(genetikus algoritmusoknál alkalmazott) mutációs operátor helyett bevezették az úgynevezett 

bakteriális mutációt. A bakteriális evolúciós algoritmust 1999–ben N. E. Nawa és T. 

Furuhashi publikálták, céljuk fuzzy rendszerek optimális paramétereinek keresése volt [33], 

melyhez a baktériumok fejlődésének koncepcióját alkalmazták. Ez az új algoritmus a 
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pszeudo-bakteriális genetikus algoritmusnál alkalmazott bakteriális mutáción felül a 

génátadás, vagy más néven a géntranszfer operátort alkalmazza. Az alábbiakban az algoritmus 

[33] és [34] alapján készített összefoglalása olvasható. 

Az egyes baktériumok, vagy egyedek nem mások, mint kódolt (megoldás) jelöltek az adott 

probléma megoldására. Az egyes egyedek valamely tulajdonságait az úgynevezett gének 

tárolják, azok értékei az allélok. Az egyes baktériumok jóságának, vagy alkalmassági 

mértékének meghatározására nincs szükség külön alkalmassági, vagy más néven fitnesz 

függvényre, mivel az adott probléma kiértékelése használatos erre a célra. Az egyedek 

összessége alkotja a baktérium populációt, melyek közül az azonos időben létező egyedek 

képezik az egyes generációkat. 

A bakteriális evolúciós algoritmus lépései pszeudo kóddal: 
Kezdeti populáció létrehozása /*Baktériumok 

véletlenszerű generálása*/ 

Generáció = 0 

Amíg a terminálási feltétel nem teljesül /*Az aktuális 

generáció szám kisebb, mint a megengedett maximális 

generációk száma*/ 

 Minden egyedre 

  Bakteriális mutáció 

 Amíg el nem érjük a maximális génátadások számát 

  Génátadás 

 Generáció += 1 

A bakteriális mutáció egy olyan operátor, amely az adott generáció minden egyedén külön-

külön kerül végrehajtásra. 

Az operátor első lépése, hogy az adott baktériumot lemásoljuk, vagy másképp klónozzuk 

előre megadott példányszámban. A klónok alléljai kezdetben teljesen megegyeznek a 

kiindulási baktérium alléljaival. 

A következő lépésben minden klónban egy kiválasztott részt véletlenszerűen 

megváltoztatunk, míg a kezdeti baktériumot érintetlenül hagyjuk. Ezt követően kiválasztjuk 

azt az egyedet a klónok és a kiindulási baktérium közül, amely a legjobb alkalmassági 

értékkel rendelkezik. Az így kiválasztott egyed ezt a véletlenszerűen módosított részét átadja 

a többi klónnak (és az eredeti baktériumnak, ha nem az volt a legjobb). Ez a lépés garantálja 

azt, hogy a mutáció során megváltoztatott egyedek a kiindulási baktérium jóságával 

megegyező, vagy annál jobb jósággal rendelkeznek, ugyanis, ha a mutációt követően minden 
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klón alacsonyabb jósági értékkel rendelkezik, mint a kiindulási baktérium, akkor az eredeti 

baktérium lesz a legjobb egyed és „visszaállítja” az eredeti értéket. 

A mutációs lépéssorozatot addig kell ismételni, amíg az egyedek minden része kiválasztásra 

(és módosításra) nem került. Ezt követően az eredeti baktérium és a klónok közül kiválasztjuk 

azt, amelyik a legnagyobb jóság értékkel rendelkezik, azt visszahelyezzük a generációba, a 

többit pedig megszűntetjük. 

A bakteriális mutáció operátor leírásából jól látható, hogy az, az egyes egyedeket önállóan 

optimalizálja, populáció egyedei között információcsere nem történik, azt a génátadás, vagy 

géntranszfer operátor biztosítja az algoritmusban. 

A génátadás művelet első lépése, hogy az adott generáció egyedeit azok jósága alapján sorba 

rendezzük, majd egy előre meghatározott pont mentén ketté osztjuk, így létrehozva a jó 

baktériumok és a rossz egyedek halmazát. 

A második lépésben a jó és rossz egyedek halmazából véletlenszerűen kiválasztunk egy-egy 

baktériumot, melyek közül a jó baktérium lesz a forrás, míg a rossz egyed a célbaktérium. 

Az operátor utolsó lépésében a jó baktérium egy véletlenszerűen kiválasztott allélját átadja, 

vagyis felülírja a rossz baktérium azonos részével (változó méretű egyedek esetén nem csak 

felülírhatja, hanem kibővítheti, vagy törölheti is azt). 

A géntranszfer lépéseit egy előre meghatározott (infekciók maximális száma) paraméter 

alapján meghatározott alkalommal ismételjük. 

A részecskesereg optimalizációs algoritmus 
A részecskesereg optimalizációs algoritmust (particle swarm optimization) R. Eberhart és 

J. Kennedy publikálták 1995–ben [35], céljuk nemlineáris függvények optimalizációja volt, 

melyre két paradigmát is javasoltak, illetve vizsgáltak. A cikkben szereplő egyik paradigma a 

globálisan, míg a másik paradigma a lokálisan orientált részecskesereg módszer. Az 

alábbiakban ezen módszer [35] és [36] szerinti bemutatása olvasható. 

Az algoritmus részecskék mozgásának az analógiáját alkalmazza az optimalizálás során, tehát 

a füst gomolygásához hasonlóan lehet elképzelni az egyes egyedek (részecskék) mozgását, de 

nagyon hasonlít például a madarak és a halak csoportjainak összehangolt mozgására. Ennek 

megfelelően a részecskesereg optimalizációs algoritmus egyaránt közel áll a mesterséges élet 

(artificial life), a genetikus algoritmusok, evolúciós számítás és evolúciós stratégiák 

területeihez. Az egyes részecskék a probléma térben található megoldás jelölteket jelképezik, 

amelyek a keresési térben mozognak. 
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A részecskesereg optimalizációs algoritmus lépései pszeudo kóddal: 

Kezdeti részecskék létrehozása a D dimenzión 

/*Részecskék pozícióinak és sebességeinek 

véletlenszerű generálása*/ 

Amíg a terminálási feltétel nem teljesül, addig minden 

részecskére 

 A kiválasztott minimalizálási függvény 

kiértékelése a D változókra 

 Ha a részecske aktuális értéke jobb, mint a 

részecske legjobb értéke, akkor 

  A legjobb értéket az aktuális értékre 

cseréljük 

 Ha a részecske legjobb értéke jobb, mint a 

globális legjobb érték, akkor 

  A legjobb globális értéket az aktuális 

részecske értékre cseréljük 

 Részecske sebességének frissítése 

 Részecske mozgatása az új pozícióba 

Az egyes részecskék kiértékelésekor az általa elért legjobb érték beállításához az alábbi 

formulát használja: 

 
 

 
   PCPdPPBVx

PCVPPBV
AKKORPPBVPCVHA





, (2.118) 

ahol PCV jelöli a részecske aktuális értékét, PPBV[] a részecske addigi legjobb értékét jelöli, 

PPBVx[][d] a részecske addigi legjobb értékéhez tartozó pozíció, míg a PCP a részecske 

aktuális pozíciója a D–dimenziós hipertérben. 

Az egyes részecskék kiértékelése a csoporthoz viszonyítva az alábbi módon történik: 

 
 

PCIGB
AKKORGBPPBVPCVHA




, (2.119) 

ahol PCV (az előzőhöz hasonlóan) a részecske aktuális értéke, GB a részecskecsoport legjobb 

részecskéjének indexe, PPBV[GB] a legjobb globális részecske addigi legjobb értéke, PCI az 

aktuális részecske sorszáma (indexe). 
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A részecskék sebességének frissítése az alábbi képlettel írható le: 

 
              

        dPxdGBPPBVxrAC
dPxdPPBVxrACdVdV




, (2.120) 

ahol V[][d] az aktuális részecske sebessége, AC a gyorsulási konstans, r() egy véletlen értéket 

előállító függvény, PPBVx[][d] a részecske addigi legjobb értékéhez tartozó pozíció, Px[][d] 

az aktuális pozíció, PPBVx[GB][d] a részecskecsoport legjobbjának pozíciója a D-dimenziós 

hipertérben. 

A részecskék új pozíciója az alábbi formulával határozható meg: 

      dVdPx  , (2.121) 

ahol Px[][d] a részecske aktuális pozíciója, V[][d] annak az aktuális sebessége a D-dimenziós 

hipertérben. 

A fentiekből jól látható, hogy az egyes részecskék mozgása függ a részecske addigi legjobb 

pozíciójától, valamint a részecskék összességének legjobb pozíciójától is. A módszer jelentős 

előnye, hogy a számítások egyszerűek, könnyen implementálhatók. Az algoritmus számos 

további változata elérhető a szakirodalomban, de ezek alapkoncepciója hasonló. 

Az ősrobbanás – nagy reccs algoritmus 
Az ősrobbanás – nagy reccs (vagy Big Bang – Big Crunch) algoritmust O. K. Erol és I. Eksin 

publikálták 2005–ben, mellyel céljuk egy általuk fejlesztett újszerű optimalizációs módszer 

bemutatása volt [37]. Az alábbiakban a [37], [38] és [39] alapján kerül összefoglalásra az 

algoritmus működése és főbb jellemzői. 

Az algoritmus lényege az univerzum fejlődési analógiájára épül, név szerint az ősrobbanás 

(ahol egyetlen pontból tágulással jött létre az ismert univerzum) és a nagy reccs (ahol az 

univerzum egyetlen pontba roskad) elméleteken alapul. Az univerzum maga a probléma 

keresési terét, míg az univerzum egyes pontjai (az égitestek) az egyes egyedek, vagyis a 

probléma megoldás jelöltjei. Az ősrobbanás – nagy reccs algoritmus lépései pszeudo kóddal: 
Kezdeti populáció véletlenszerű létrehozása /*Egyedek 

generálása a probléma keresési terében*/ 

Amíg a terminálási feltétel nem teljesül, addig 

 Minden egyedre 

  Jóság kiszámítása 

 Súlypont meghatározása az egyedek alapján 

 Új egyedek létrehozása a súlypont körül /*Az 

iterációnként módosított keresési térben*/ 
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A jóság kiszámítsa valamilyen előre megadott fitnesz függvény alapján történik, az 

univerzum keletkezésének analógiájára ez jelképezi a világegyetemben (keresési térben) 

található égitestek (egyedek) tömegét. Ez alapján a súlypont az alábbi formulával határozható 

meg: 

 









 N

1i i

N

1i
i

i
c

f
1

x
f
1

x , (2.122) 

ahol xc a súlypont koordinátái, xi az i-edik egyed koordinátái az n-dimenziós térben, N az 

egyedek (égitestek) száma, fi az i-edik egyed jósága, vagy fitnesze (vagyis a tömege). A 

szerzők ajánlása alapján a súlypont meghatározása helyett a legmagasabb jósági értékkel 

rendelkező egyed is kijelölhető, mint súlypont. 

Az univerzum mérete, vagyis a keresési tér a ciklus minden lefutását követően csökken, 

ennek megfelelően az új egyedek (égitestek) létrehozásra az alábbi képlet alkalmazható: 

  
k
rlxx cu


 , (2.123) 

ahol xu az új egyed koordinátája, xc a súlypont koordinátája az n-dimenziós térben, l a 

paraméter felső korlátja, r() egy véletlen számot generáló függvény, k a ciklusszámláló. 

O. K. Erol és I. Eksin benchmark jellegű tesztben összehasonlították algoritmusukat egy 

genetikus algoritmussal, az eredményeik alapján az új módszer több esetben felülmúlta a 

genetikus algoritmus által hozott eredményeket. 

Az algoritmusnak azóta több változata is létezik, az egyik módszer, a hibrid ősrobbanás – 

nagy reccs algoritmus [39], amely az előző alfejezetben ismertetett részecskesereg 

optimalizációs algoritmussal kombinálja ezt a módszert annak érdekében, hogy javítsa a 

globális keresési képességeit.  

Az imperialista kompetitív algoritmus 
Az imperialista kompetitív algoritmust E. Atashpaz-Gargari és C. Lucas publikálta 2007–ben 

[40], céljuk egy a birodalmak versengésének analógiájára épített optimalizációs algoritmus 

létrehozása volt. Az alábbiakban a módszer [40], [41], [42] és [43] alapján készített 

összefoglalása olvasható. 
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Az imperialista kompetitív algoritmus lépései pszeudo kóddal: 

Kezdeti országok véletlenszerű létrehozása /*Egyedek 

generálása a probléma keresési terében*/ 

Minden országra 

 Költség függvény kiszámítása 

A birodalmak és gyarmatok kiválasztása 

Amíg a terminálási feltétel nem teljesül, addig 

 Minden gyarmatra 

  Mozgatás a birodalma irányába 

 Minden gyarmatra 

  Ha a gyarmat erősebb, mint a birodalma, 

akkor 

   Gyarmat és birodalom felcserélése 

 Minden birodalomra 

  A birodalom teljes erejének meghatározása 

/*A birodalom és a gyarmatai együttes, aggregált 

ereje*/ 

 A leggyengébb birodalom vagy birodalmak 

leggyengébb gyarmatának, vagy gyarmatainak 

kiválasztása 

 A kiválasztott gyarmat(ok) véletlenszerű átadása 

valamely birodalomnak, vagy birodalmaknak /*A 

birodalmak ereje alapján eltérő valószínűséggel 

kaphatják meg a gyarmato(ka)t*/ 

 Az erőtlen birodalmak eliminálása, gyarmataik 

szétosztása 

Az algoritmusban az egyes országok jelképezik a probléma egy-egy megoldását a keresési 

térben, vagyis az egyedeket. Az országok két csoportra oszthatóak, az erősebbek a birodalmak 

(imperialists), míg a gyengébbek a gyarmatok (colonies). A gyarmatok a különböző 

birodalmak között szétosztásra kerül. 

Az egyes országok erősségének meghatározására a költség függvény (cost function) szolgál, 

ami a fitnesz függvényhez hasonlóan az egyedek jóságát mutatja meg, de a működése eltér. 

Minél alacsonyabb a költségfüggvény értéke egy adott országra, az annál erősebb. Az 
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algoritmus nem csak az egyes egyedek önálló költség függvényét határozza meg, hanem az 

egyes birodalmak és azok kolóniáinak együttes költség függvényét is felhasználja. 

Az egyes birodalmakat a gyarmataik az algoritmus lépései során elkezdik megközelíteni. Az 

országok mozgása következtében azok költség függvény értéke változhat és jobb lehet a 

hozzájuk tartozó birodaloménál, vagyis az egyes gyarmatok erősebbé válhatnak, mint a 

föléjük rendelt birodalom. Az ilyen esetekben az adott gyarmat „átveszi a hatalmat” és a 

gyarmatból lesz a birodalom, míg a birodalomból a gyarmat. 

A birodalmak közötti versengés során a gyengébb birodalmak elveszíthetik a gyengébb 

gyarmataikat és azok erősebb birodalomhoz kerülhetnek. 

Az erőtlen birodalmak akár össze is omolhatnak, azok eltűnnek és a gyarmatai szétosztásra 

kerülnek a többi birodalom között. 

A szerzők benchmark jellegű tesztekkel vizsgálták az algoritmus működését és 

teljesítőképességét, továbbá összehasonlították genetikus és részecskesereg optimalizációs 

algoritmusokkal. Az eredmények azt mutatták, hogy a tesztek során az imperialista 

kompetitív algoritmus elérte a globális minimumot az egyes feladatoknál. Az új módszer a 

genetikus algoritmussal közel megegyező iterációs szám alatt érte el a globális minimumot, 

míg a részecskesereg optimalizációs algoritmusnak a tesztek során nem sikerült elérnie azt. 

2.2. Alakzatok felismerése (gesztusok, karakterek) 

2.2.1. A felismerés, mint jelfeldolgozás 

J. M.F. Moura, az IEEE Signal Processing Society (az IEEE jelfeldolgozási közössége) 2008 

és 2009 közötti elnöke 2009 végén egy az IEEE Signal Processing Magazine–ban („What is 

signal processing?”, vagyis „Mi a jelfeldolgozás?” címmel) leközölt egy oldalas üzenetében 

szólította meg a szakembereket, hogy vitára bocsássa, hogy pontosan milyen módon 

definiálható a jelfeldolgozás, mely területek tartoznak alá [44]. A kérdés megválaszolására azt 

két egyszerű, alapvető kérdésre bontotta és azokra általa adott válaszok alapján próbálta 

definiálni a jelfeldolgozást. A két alapkérdés, melyeket megfogalmazott: 1) „Mit értünk jel 

alatt?”; 2) „Mi a feldolgozás meghatározása?”. A kérdésekre adott válasza magyarra fordítva 

az alábbi módon foglalható össze: 

„[…] Évekkel ezelőtt a jel alatt valamilyen időben és/vagy térben változó 

információ fizikai manifesztációját értettük. […] de más szimbolikus vagy 

absztrakt információs formátumokkal is számolnunk kell […]. Jel lehet például 
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audio, video, beszéd, nyelv, kép, multimédia, érzékelő, kommunikáció, geofizikai, 

szonár, radar, biológiai, kémiai, molekuláris, genomikus, orvosi, zenei, adat, vagy 

tulajdonságok, numerikus értékek sorozata […]. 

Míg a feldolgozás magába foglalja jelek ábrázolását, szűrését, kódolását, 

továbbítását, becslését, érzékelését, következtetését, felfedezését, felismerését, 

szintézisét, felvételét, vagy reprodukálását analóg vagy digitális eszközök, 

technikák vagy algoritmusok révén szoftver, hardver, vagy förmver formájában 

[…].” 

Eredeti nyelvű forrás: J. M.F. Moura, What Is Signal Processing?, IEEE Signal 

Processing Magazine, 26(6), p. 6, 2009. 

Ezek alapján a jelfeldolgozás (signal processing) szemszögéből az írás, mint az absztrakt 

információ időben és térben változó jelei, míg az írás felismerése e jelek feldolgozásának 

tekinthetők. Lényegében minden (írás közben rögzített) karakter egy három (vagy több) 

dimenziós horizontális és vertikális tollmozgások (és egyéb információk, mint például 

dőlésszög, nyomás stb.) időbeni sorozatából álló jelnek tekinthető, mely a 2.2 ábrán került 

szemléltetésre. 

 

2.2 ábra Az írott kis „a” betű, mint háromdimenziós jel különböző vetületekből 
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Az írásfelismerés az osztályozás azon formájának tekinthető, ahol az egyes osztályok hasonló 

entitások (jelek, vagy karakterek) csoportja és a feladat, hogy egy megfigyelés (bemeneti jel, 

vagy karakter) esetén meghatározzuk, hogy az melyik osztályba tartozik. 

2.2.2. A felismerők főbb csoportosítási lehetőségei 

A gesztus és írásfelismerők 
Nehéz meghúzni az egyértelmű határt a gesztusok és az írás között. A gesztus általános 

definíció alapján valamilyen nem verbális kommunikációs forma, amihez a testünk valamely 

részét (arc, kéz stb.) használjuk, míg a számítástechnikában valamilyen felhasználói 

bemenetre utal, mely lehet valamilyen arckifejezés, karmozdulat, de akár egy 

mutatóeszközzel (stílussal, vagy tollal) végrehajtott mozdulat (stroke, vagy vonás) is. Ezek 

alapján az írás a gesztusok egy speciális csoportját is képezhetik, ahol a karmozdulatainkat 

valamilyen íróeszköz segítségével vonásonként rögzítjük. 

A kézírásnak (az adott nyelv szimbólumaitól függetlenül is) számos formája lehet, melyek 

közül a leghétköznapibb a kurzív, vagyis folyóírás, ahol az egyes szavakat alkotó betűk 

összekötve, egybe írva jelennek meg, a blokkírás, vagy kézzel írt nyomtatott betűs írás, ahol a 

betűk önállóan, külön kerülnek rögzítésre, valamint a géppel nyomtatott szöveg. Nem 

feltétlenül minden nyelvben található meg az első két írásforma, például a japán nyelvre a 

hétköznapokban a blokkírás a jellemző, de találhatóak (főként régebbi) szövegek, ahol az 

egyes írásjelek (hiraganák, katakanák, vagy kandzsik) összekötve szerepelnek. 

További, kevésbé ismert hivatalos, speciális formái is vannak az írásnak, melyeket például a 

gyorsírók alkalmaznak, ahol speciális jeleket rögzítenek a megszokott (latin) betűk helyett, 

mégis egyértelműen átalakíthatóak az általánosan ismert betűírásra. Ezek a gyórsírók által 

használt jelek, felfoghatóak akár speciális ábécéként, de akár különleges betűket reprezentáló 

gesztusokként is. Ebből is látható, hogy lényegében a gesztus akkor válik írássá, ha 

valamilyen közös megegyezés alapján egyértelmű jelentést rendelünk hozzá, ezzel is elmosva 

a határt a két jelrendszer között. 

A gyorsírók ábécéjének mintájára alkotta meg [45] az unistroke (single-stroke, vagy 

egyvonásos) ábécét, amely a gyors gépi kézírás és annak felismerésének egyszerűbbé tételére 

irányult. Az egyes betűket jelölő szimbólumok kialakítása az adott betű gyakorisága alapján 

került kiválasztásra. Ezt követően hasonló egyvonásos szimbólumokból álló ábécét dolgozott 

ki a Palm Graffiti [46] rendszeréhez, amely az unistroke ábécével ellentétben már a latin 

ábécé betűihez nagyon hasonló gesztusokkal reprezentálta a karaktereket. 
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Az írás felismerésére nemcsak betűnként (vagy szimbólumonként) van lehetőség, vannak 

módszerek, amelyek az egyes szavakat nem bontják fel karakterekre, hanem a teljes szó 

egészét próbálják felismerni. 

Ennek megfelelően kijelenthető, hogy akkor beszélünk gesztusfelismerésről, ha annak célja 

nem valamilyen szöveg rögzítése, ellenkező esetben írásfelismerésről van szó még akkor is, 

ha a betűket egyszerűbb gesztusokkal jelölik, folyóírással, vagy blokkírással készült. 

Átfogó irodalomkutatást végeztem az írásfelismerők, azon belül kiemelten a 

karakterfelismerők területén használt módszerekről, eredményekről. Az e kutatás során 

feldolgozott irodalmak [47–102] alapjául szolgáltak számos az értekezés alapját képező 

kutatás során meghozott döntésnek és az alábbi alfejezetekben olvasható elméleti 

áttekintésnek. 

Az online és offline felismerők 
A felismerés online, offline tulajdonsága arra utal, hogy annak feldolgozása azonnal, 

közvetlenül a betűk, vagy szó beírása után, vagy „passzív” módon, jelentősen később történik. 

Az online írásfelismerők [57–59, 61, 62, 64, 67–69, 74, 78] jellemzően úgynevezett digitális 

tinta (digital ink) technikát alkalmazzák, ahol a beviteli eszköz (ami lehet akár az ujjunk, vagy 

speciális mutatóeszköz, mint egy stílus) mozgásának (esetenként az írás egyéb jellemzőinek, 

mint a digitális toll dőlésszöge, vagy az írófelület érintésének ereje) folyamata kerül 

feldolgozásra, vagyis rendelkezésre áll az írás képzésének módja is. Ebbe a csoportba 

jellemzően a mobileszközöknél alkalmazott kézírást felismerő beviteli eljárások tartoznak, 

mint a már említett Palm Graffiti [46], az Apple Newton írásfelismerője [47, 48], vagy 

például a $1 felismerő [49]. 

Offlinenak [58, 60–63, 67–74, 78, 82–84, 88, 92] azon írásfelismerőket tekintjük, ahol az 

egyes betűk végleges formájában, az írás befejeztével kapott betűk képét használjak fel, azon 

felül nem rendelkeznek további információval. Legelterjedtebb példaként az optikai 

karakterfelismerőket (OCR) [62, 72, 78, 83, 84, 86–89, 92], vagy a rendszámfelismerőket 

lehet felhozni, melyeket különböző területeken használnak, mint például postai levelek (akár 

kézzel írt) címzéseinek (vagy egyes részeinek) felismerése [60], kézzel kitöltött űrlapok 

feldolgozása [51], azonban a legelterjedtebbnek (vagyis a legtöbbek számára elérhetőnek) a 

nyomtatott dokumentumok digitalizálásakor (lapolvasóval készített) képből gépi szöveggé 

való alakítása révén ismert [52]. 
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Az általános és személyre szabott felismerők 
A felismerők aszerint is csoportosíthatóak, tetszőleges felhasználótól származó gesztust, vagy 

írást képesek felismerni, vagy egy adott felhasználó egyedi, jellegzetes írásának 

feldolgozására van kialakítva [62, 74]. 

Az előbbi (általános felismerő) rendszereket általános írásfelismerőknek nevezzük, előnyük, 

hogy bizonyos megszorítások (például ábécé, vagy a betűk adott írásmódjának megkötése) 

mellett bárkinek az írását képesek felismerni. Ezen rendszerek számára komoly kihívást 

jelentenek a különböző írásstílusok, illetve az egyénre jellemző egyedi írásmódok pontos 

felismerése, így jellemzően megnő a számítási igényük. Az ilyen megoldásokat olyan esetben 

alkalmazzák, amikor több eltérő stílussal rendelkező felhasználó írásának felismerésére van 

szükség, mint például űrlapok, vagy postai címzések feldolgozásánál. Ahhoz, hogy ezek a 

rendszerek minél többféle írásmódot képesek legyen felismerni, előfordul, hogy szükség van 

az időközbeni tanulásra, de nem elengedhetetlen. A korábban említett Palm Graffiti [46] 

rendszere ebbe a kategóriába sorolható. 

A személyre szabott felismerők (ahogy a neve is utal rá) egy konkrét felhasználóra szabva, 

annak egyéni írásjegyeihez alkalmazkodva próbálnak magasabb felismerési arányt elérni. 

Ahhoz hogy ez lehetséges legyen, a rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy megtanulja 

ezeket az egyedi írásjellemzőket, tehát az egyes betűk modelljeinek módosítására is képesnek 

kell lennie [53], mely jellemzően történhet a rendszer első indítása során egy előre 

meghatározott tanítószöveg felhasználásával, mint a korábban említett Apple Newton–nál 

használt írásfelismerőnél [48], vagy folyamatosan, használat közben (esetleg a kettő módszert 

együttesen alkalmazva). Amennyiben egy ilyen rendszert nem az a személy próbálja 

használni, akinek az írását megtanulta a felismerő, előfordulhat, hogy a hibásan felismert 

betűk száma megnövekszik. 

2.2.3. A karakterfelismerők főbb kihívásai 

Az elő-feldolgozás 
A leggyakoribb kihívások közé tartozik a bemeneti jel rossz minőségének kezelése, mely 

eredhet például a környezeti hatásokból (például az író eszköz és felület minőségétől, 

helyzetétől), az író személytől és a mintavétel gyakoriságától. Az így adódó zaj egy részét 

jellemzően elő-feldolgozás során különböző módszerekkel próbálják redukálni és kezelni. 

Továbbá egyes algoritmusok csak adott típusú és jellemzőkkel rendelkező bemenetet képesek 

kezelni (például fekete-fehér képeket), így az ezek számára átadott adatokat normalizálni, 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.004



 32 

kondicionálni kell. Számos elő-feldolgozási eljárással lehet találkozni a szakirodalomban, 

melyek tárgyalása meghaladja jelen munka terjedelmét, így néhány jellegzetes példán 

túlmenően ezek nem kerülnek tárgyalásra. Az alábbi áttekintő összefoglalás a [57, 58, 62, 68, 

69, 72–75, 78–81] publikációk alapján készült. 

Az írásfelismerés során számos zaj kerülhet a rendszer bemenetére, mely származhat az írás 

körülményeiből, mint az írófelület és az író maga, ami különösen az online felismerőknél 

jellemző. Lehet más forrása is a zajnak, mint például a papírlapok digitalizálása során 

keletkező képhibák, mint a háttér és a szöveg között megjelenő foltok, ez az optikai 

karakterfelismerőknél jelent problémát. Az OCR–ek esetében gyakran használnak különböző 

küszöbölést [68, 73, 79], ahol a feldolgozandó kép hátterét próbálják elválasztani a szövegtől, 

így egy fekete-fehér binarizált [58, 69, 75, 78] képet szolgáltatva a további lépések számára. 

A küszöbölés előtt és után egyaránt használnak (főként képi) zajszűrési [58, 62, 68, 69, 78–

80] eljárásokat, melyekkel jellemzően a feldolgozandó képen megjelenő szemcséket, illetve 

elmosódásokat próbálják eliminálni. Mivel a felismerő módszerek jellemzően nagyon 

érzékenyek a zajra és a felismerési folyamat több lépését is megzavarhatják, így ezek az elő-

feldolgozási módszereket gyakran használják, illetve kombinálják. 

Az optikai karakterfelismerőkre jellemző az úgynevezett vékonyítás [73, 75, 79, 81] is, mely 

arra szolgál, hogy a felismerő számára szolgáló képi bemenet háttértől elválasztott szöveget 

leíró vonások vastagságát adó képpontokat eliminálják, ezzel (ahogy a neve is utal rá) 

elvékonyítva az egyes betűket. Erre jellemzően olyan esetekben van szükség, mikor a 

nyomtatás vagy a digitalizálás során a betűk képe akár jelentősen torzul, megvastagodik, ami 

ronthatja a felismerő hatékonyságát. Az így kapott (immár vékony) betűképek már 

egységesebbek. 

Online és offline felismerőknél számos esetben előfordul, hogy az egyes betűk hiányosak. 

OCR–ek esetén ezt leggyakrabban a nyomtatás, vagy digitalizálás során esett hiba okozza, 

míg online felismerőknél a használt eszközök (például az érintőképernyő, digitális toll, stb.) 

korlátai, melynek során az írás folyamata során küldött képpont koordináták nem folytonosak. 

Az ilyen jellegű hibák orvoslására különböző interpolációs [57, 62] eljárásokat alkalmaznak, 

melynek során a hiányzó részeket próbálják pótolni. Több felismerő módszer esetén nincs 

szükség a betűk teljes (folytonos) képére, csak annak néhány referencia pontjára, így az 

interpoláció akár szükségtelenné is válhat, sőt egyes pontok eltávolítása, a betűt alkotó 

képpontok ritkítására akár szükség is lehet. Erre a feladatra valamilyen (újra)mintavételezési 

[57, 58, 62, 74] módszert alkalmaznak. Előfordulnak olyan esetek is, ahol a mintavételezés 
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előtt elengedhetetlen az interpolációs lépés is, mivel a hiányzó betűrészek fontosabb 

referenciapontok hiányához vezetnének, ezzel rontva a felismerhetőséget. 

További problémát okozhat a felismerés során az egyes betűk dőlése, ami online esetben 

származhat akár a dőlt írásból, vagy az írófelület helyzetéből, míg offline esetben a 

digitalizálás során az egyes lapok elfordulásából, elhajlásából. Mivel az egyes betűk képe 

jelentősen eltérhet a dőlt változataiktól, (sőt akár más betűkre is hasonlíthatnak) így ez egy 

jelentős hibaforrás a felismerők esetén. Alapvetően két stratégiát alkalmaznak a hiba 

kiküszöbölésére, melyek közül az egyik, hogy maga a felismerő számára továbbított bemenet 

független a betű képének orientációjától, míg a másik a betű képének elforgatása [69, 73, 79]. 

Mindkét módszer egyaránt alkalmazható online és offline esetben is, azonban a 

képpontonkénti elforgatás akár jelentős számítási igénnyel is járhat. 

Egyes felismerők nagyon érzékenyek az egyes betűk geometriai jellemzőire, mint például a 

méret, így gyakran használt elő-feldolgozási módszerek közé tartozik a skálázás [70], a 

normalizálás [58, 62, 74, 75, 78] is. 

A szegmentálás 
További problémát jelenthet a szöveg részeinek egymástól való elhatárolása, vagyis 

szegmentálása. Folyóírás esetén elkerülhetetlen (kivéve szófelismerők egyes változatainál), 

hogy az egyes karaktereket kinyerjük az egybe írt szavakból, de nyomtatott betűs kézírás 

esetén is gyakori hiba az egyes karakterek átfedése, esetleges egybeírása, vagy ligatúrák 

használata. Az egyvonásos ábécével rendelkező rendszerek előnye, hogy nincs szükség 

szegmentálásra, hiszen minden tollvonás külön-külön értelmezendő, beleértve a vezérlő 

gesztusokat is, melyek csak az egyes vonások „jelentését” változtatja meg, de a felismerés 

függetlenül történik. Az alábbi áttekintő összefoglalás a [59, 64, 69, 71, 73, 82–91] 

publikációk alapján készült. 

A szegmentálás különböző szinteken történhet [69, 71, 84, 88, 91], mint például 

dokumentum, sor, szó, karakter, vagy akár tollvonás. Dokumentumszegmentálás során 

jellemzően a szöveges területek behatárolása a cél. A sorok szegmentálásakor (ahogy a neve 

is utal rá) az egy sorba tartozó szövegrészek kiválasztása a cél, mivel a szövegsorok gyakran 

ferdék lehetnek, vagy akár „hullámozhatnak” is (főként) kézírás esetén, így ez a feladat nem 

feltétlenül triviális. Egyes felismerők számára elegendő az önálló szavak képét adni a 

bemenetre, nincs szükség további szegmentálásra, azonban más módszerek esetében az így 

kapott szavak további felbontására is szükség lehet. 
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A betűkre bontás problémájának megoldására gyakran a felhasználói interfészen alkalmazott 

megszorításokat alkalmaznak, mint például az úgynevezett ping-pong interfészek, ahol az 

írófelület két jól elhatárolható részre válik és az egyes karaktereket a két területre felváltva 

kell írni. Így lényegében az írásra használt terület váltása jelzi, hogy mely vonások tartoznak 

egy-egy karakterhez. Másik hasonló megoldás, amikor az írófelületen (akár nyomtatásban, 

akár digitális eszközön) jól elhatárolt blokkokat, úgynevezett dobozokat [69, 83] jelölnek ki, 

melyekben egyetlen karakter szerepelhet [84]. 

Gyakori szegmentációs megoldás az írás dinamikájának vizsgálata, mint például a toll 

felemelése [59, 73, 83], a vonások vége és kezdete közötti távolsági, az írás sebessége, illetve 

az eltelt idő. Ezek a módszerek csak online felismerőknél alkalmazhatóak, mivel offline 

esetben ilyen jellegű adatok nem állnak rendelkezésre. 

Online és offline felismerők esetén is gyakran használt szegmentálási megoldások közé 

tartoznak a betűk közötti (üres) tereket (betűköz) vizsgáló [59, 83] módszerek, valamint a 

különböző projekciókat, vagy hisztogramokat [73, 83, 85] használó technikák, ahol például az 

egyes sorokban (jellemzően vertikálisan) található képpontok számának változásait vizsgálva 

próbálják meghatározni a szavak, illetve betűk kezdő és végpontját. 

A szakirodalomban számos további megoldás lelhető fel, mint például a szabályalapú [82], a 

Gabor transzformáción alapuló [86], a Log-Gabor szűrőn alapuló [87], a rejtett Markov 

láncokat használó [89], vagy a mesterséges neurális hálózatokon alapuló [92], amely első 

lépésben „túlszegmentálja” (a valósnál lényegesen több szegmensre bontja) az írott szöveget, 

majd a neurális hálózat segítségével kiválasztja a legjobban illeszkedőket, a többit eldobja. 

A jellemzők kinyerése 
A gépi írásfelismerés egyik legnagyobb problémájának a karaktereket leíró jellemzők 

(features) kiválasztása és azok kinyerése tekinthető. Ezen jellemzők megválasztásakor ügyelni 

kell arra, hogy azok az azonos karaktereknél keletkező zaj és egyéb torzítások hatására is 

lehetőleg invariánsak legyenek, miközben a lehető legjobban megkülönböztetik az eltérő 

betűket. Az alábbi áttekintő összefoglalás a [67, 83, 85, 86, 80, 82–102] publikációk alapján 

készült. 

A szakirodalomban több (jellemzően online típusú) felismerő módszer is fellelhető, amely a 

betűképzés során megjelenő irányváltozásokkal [80, 94] írja le a szimbólumokat. 

Offline és online rendszerek esetén egyaránt fellelhető olyan megoldás, amely a betűkben 

található egyeneseket és metszéspontokat, valamint a betűk képében keletkező „lyukakat” és 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.004



 35 

konkávokat [73, 92, 95] használják fel a betűk leírására, melyet továbbítanak a felismerő 

motor bemenetére. 

Számos módszer esetén használnak még geometriai, invariáns momentumokat [73, 76, 92, 93, 

95, 99] az egyes betűk leírására. Gyakoriak még a szegmentálásnál alkalmazott projekciós, 

valamilyen hisztogram alapú [73, 92, 93, 95, 99, 102] megoldások alkalmazása is. 

Elterjedt megoldások közé sorolhatók a rácsokon, vagy más néven zónákon alapuló 

módszerek, melynek számos változata lelhető fel a szakirodalomban [67, 73, 75, 92, 95–102]. 

A legalapvetőbb zónázási módszerek esetén az egyes betűket részterületekre osztják fel. Ez 

jellemzően valamilyen a betűkre rajzolt rácsozást jelent, melyek közül gyakoriak a betűt 

befoglaló négyzet (vagy téglalap) egységes oszlopokra és sorokra bontása (melyek száma 

lehet eltérő vagy azonos), majd a betűt alkotó pontok (vagy referenciapontok) számát 

vizsgálja a rácsozás celláiban, soraiban, vagy oszlopaiban [67, 73, 96]. Ezen technikák egyik 

továbbfejlesztett változatánál rácsozás leírására fuzzy halmazokat használnak, ezzel elmosva 

a cellák határait, így (részben) kiküszöbölve az egyes képpontok bizonytalan helyzetéből 

adódó pontatlanságot [75, 96, 98, 99]. Fellelhetőek olyan módszerek is, ahol nem szabályos 

rácsozást alkalmaznak, hanem előre meghatározott, de eltérő méretű (nem uniform) cellákra 

osztják a betűt befoglaló területet [96, 98, 99]. A zónázási módszerek között található olyan 

is, ahol a betűk képének felosztása nem téglalap alakú cellákra, hanem teljesen szabálytalan 

területekre „pókháló” jellegű területekre történik [98, 99, 101]. 

A szimbólumkészlet 
Másik problémát a szimbólumkészlet, vagy ábécé változatossága jelenti, mely 

nyelvterületenként és a kontextustól függően is eltérő lehet, gondoljunk például kínai 

írásjelekre, latin ábécére, a magyar ábécére, a hangjegyekre, vagy a matematikai jelekre, 

számokra [75, 80, 102]. Az ábécé méretével a lehetséges osztályok és ezzel a hibalehetőségek 

száma is megnő. 

Fix, vagy statikus ábécével (szimbólumkészlettel) rendelkező írásfelismerők esetén az egyes 

betűk felismerése során nem veszi figyelembe a kontextust, valamint nem képes 

megváltoztatni a lehetséges szimbólumok körét, így mindig ugyanazon ábécében szereplő 

betűk (esetleg írásjelek) között keresi a jelöltet. 

A dinamikus ábécével rendelkező írásfelismerők vagy lehetővé teszik a felhasználó számára 

új szimbólumok definiálását (akár meglévő szimbólum újféle írásmódjának megadását), vagy 

valamilyen módon figyelembe veszik a bemenet kontextusát, ez akár történhet a felismerő 

számára direkt módon szolgáltatott információ lévén, például a rendszer jelzi a felismerő 
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motor számára, hogy csak számokból álló szöveget fogad el, vagy milyen nyelvű a bevitel, 

így az ábécét ennek megfelelően tudja módosítani a felismerő. Ezeknél a módszereknél 

ügyelni kell arra, hogy a teljes szimbólumkészletet képző betűk modelljei közül tetszés szerint 

kiemelhetőek legyenek az adott kontextusba illő karakterek leírása. Az ilyen típusú 

rendszerek előnye lehet, hogy bizonyos esetekben (például a már említett szám típusú 

bemeneti mezőknél) csökken az ábécé mérete, ezzel jelentősen csökkenthető a számítási 

igénye, illetve a tévedések száma. 

Egyes megoldások esetén az írófelületet az adott terület által feldolgozott szimbólumkészlet 

szerint osztják fel, mint például a Palm Graffiti, ahol a betűk és a számok bevitelére külön-

külön régió áll rendelkezésre [46]. 

A felismerés 
Nem elhanyagolható kihívás maga a felismerés, ahol a (jellemzően már elő-feldolgozott és 

szegmentált jelekből) kinyert, a bemenetet leíró paraméterek alapján osztályozni, vagyis 

felismerni kell azt a felhasználók által elfogadható sebességgel és pontossággal [103–111]. Az 

alábbi áttekintő összefoglalás a [60, 61, 63–78, 80, 82, 85, 87, 90, 92–95, 97, 99, 100, 102] 

publikációk alapján készült, mely átfogja az alapvető felismerő módszereket, azokkal 

szemben támasztott általános elvárásokat. 

Talán a legelterjedtebb megoldások közé a mintaillesztésen alapuló felismerők tartoznak, 

melyeknél minden az ábécébe tartozó betűhöz egy etalon mintát tárolnak. A felismerésre váró 

bemeneteket összehasonlítják a tárolt mintákkal és a legjobban illeszkedő jelölttel térnek 

vissza. Ezen rendszerek közé tartozik a $1 felismerő is, amelyik minden (bemeneti és 

mintaként tárolt) gesztust adott számú 2-dimenziós térben elrendezett pontra bontanak, majd a 

felismerendő betűt jelképező és a mintákban tárolt pontok (euklideszi) távolságát páronként 

meghatározva visszatérnek azzal, amelynél ez minimális [49]. A megoldás gyengesége, hogy 

jellemzően érzékenyek a bemeneti jel torzulásaira (mint például a dőlésszög, méret stb.). 

Gyakoriak még a különböző mesterséges neurális hálózatokon [54, 55, 56] alapuló 

megoldások [60, 61, 64, 66, 67, 69, 71–73, 76, 77, 82, 94, 95, 99, 102]. Az ilyen rendszerek 

nagy előnye, hogy az ábécét egy mintakészlet segítségével viszonylagosan könnyedén meg 

lehet tanítani a neurális hálózatnak, nem igényel külön előkészítést. Hátrányuk lehet, hogy 

amennyiben nem külön hálózatban tárolják az ábécé részeit (mint például a számok és betűk), 

akkor ezek kontextustól függő különválasztása nehézzé válik, valamint új szimbólumok 

bevezetése esetén hosszabb ideig is eltarthat azok betanítása. 
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A legegyszerűbb felismerők közé a különböző illeszkedést (matching) vizsgáló módszerek 

tartoznak [62, 67, 69, 71–73, 92], melyeknél jellemzően egy vagy több mintát (template) 

tárolnak az ábécé minden betűjéhez. A felismerendő bemeneti jelölteket valamilyen 

módszerrel, például az azokat és a mintákat alkotó referenciapontokat (azok közötti 

távolságot) összeveti, majd a legkisebb eltérést mutató tárolt minta által reprezentált betűvel 

tér vissza az adott bemenetre. Az ilyen jellegű megoldások különösen érzékenyek a betűk 

geometriai torzulásaira, mint a dőlés vagy a méret, továbbá jellemzően ügyelni kell arra is, 

hogy minden esetben azonos számú pont alkosson egy-egy betűt. 

A szakirodalomban gyakoriak a Markov modellen alapuló [61, 63, 64, 68–73], illetve 

tartóvektor-gépeket (support vector machine, vagy SVM) [61, 69, 75–77, 99] használó 

megoldás. Számos további [74], valamint a fentiek valamilyen kombinációját alkalmazó 

hibrid technika is fellelhető a szakirodalomban [65, 66, 72, 77], melyeknek célja az egyes 

módszerek gyengeségeinek kiküszöbölése, ezzel fokozva a felismerési arányt, azonban e 

rendszerek bonyolultsága természetükből adódóan jellemzően nő. 
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3. Új, fuzzy rendszerű alapuló egy- és többvonásos 

karakterfelismerő módszerek 

3.1. Új, fuzzy rendszerű egyvonásos karakterfelismerő 

3.1.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

A fő cél egy olyan modell kidolgozása és vizsgálata volt, mely további kutatás és fejlesztés 

révén alkalmas a gyakorlatban is jól használható többféle felismerő rendszer létrehozására, 

megfelel a felhasználók által állított jelenlegi látens és nem látens feltételeknek, modern, 

felhasználóbarát interfészek alapjául szolgálhat. Ennek megfelelően minden döntés négy 

alapvető célra vezethető vissza: 

1. Felhasználói elfogadhatóság feltételeinek való megfelelés, mind válaszidőben, mind 

felismerési arányban 

2. Alacsony számítási komplexitás, korlátozott erőforrásokkal rendelkező eszközökön 

való futtatás lehetősége 

3. Egyszerű szimbólumkészlet váltás a kontextus függvényében, dinamikus ábécé 

4. Egyszerűen személyre szabható szimbólum reprezentáció, a tanulás képessége 

Számos a gép-ember interakcióval foglalkozó szakirodalomban [103, 108, 109] fellelhető 

olyan kutatások eredményei, melyekben a felhasználó által végzett akciók és azokra adott 

reakciók közötti idő hosszának hatását a felhasználók viselkedésére. J. Nielsen 1994–ben 

megjelent használhatósággal (usability) foglalkozó művében [103] három fő időintervallumot 

különböztetett meg. Ahhoz, hogy a felhasználó azonnalinak (valósidejűnek) érezze a géppel 

folytatott interakciót, ahhoz a rendszernek 100 milliszekundumon belül reagálnia kell a 

bemenetre. Amennyiben a válasz 100 milliszekundumnál több, de 1.000 milliszekundumnál 

kevesebb idő alatt áll rendelkezésre, akkor a felhasználó már észleli a rendszer válaszának 

késését. Ez az idő nem elég ahhoz, hogy a figyelme elterelődjön, de a közvetlen interakció 

érzése elveszik. Az OCR–ek és egyéb offline felismerőknél több idő is rendelkezésre állhat a 

bevitel és annak felhasználása között, mint például egyszerűbb, kismennyiségű digitalizált 

dokumentumok gépi szöveggé alakítását megcélzó szoftverek esetén, melyek lapolvasókhoz 

mellékelt szoftvercsomagokban találhatók (jellemzően egyéni felhasználók által használt). 

Azonban ipari felhasználás, mint például postai címzések, rendszámtáblák felismerése, vagy 

gyártás során használt termékazonosítók esetén a feldolgozás sebessége kihat az egyes 
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folyamatok sebességére. Az azonnali eredményre még az online gesztus, vagy kézírásos 

interfészek esetén is nagy szükség van, hogy a felhasználó folyamatosnak érezze az 

interakciót. Ezek alapján 1.000 milliszekundum alatt, de lehetőleg a 100 milliszekundumhoz 

minél közelebbi időn belül kell feldolgozni a bemenetet és megjeleníteni az eredményét az 

interfészen, ami egy betű vagy szó online felismerő esetén, hogy az a felhasználók által 

elfogadható legyen. Offline felismerő esetén a felhasználástól függően a felismerendő szöveg 

mennyisége is jelentősen változó, így ez a feldolgozási intervallum sokkal tágabb, az igények 

területenként eltérőbbek, de a rövidebb feldolgozási időtartam több szempontból is előnyös 

(mint például a feldolgozható adat mennyisége egységnyi idő alatt, vagy a szükséges 

számítási kapacitás és az ahhoz szükséges infrastruktúra). Ez az időtartam körül-belül 

megfelel az emberek átlagos írással, olvasással kapcsolatos képességeinek, mint például a 

szegmentálás [104], motoros rendszer [105], szófelismerés [107]. 

Ezek alapján úgy ítéltem meg, hogy a tervezett modellnek képesnek kell lennie olyan rendszer 

alapját képezni, amely ezen időtartamon belül feldolgozza az adatokat, de legalább alkalmas 

legyen annak elérésére esetleges további fejlesztések, mint például párhuzamosítás, egyéb 

számítási igényt csökkentő módszerek alkalmazása révén. A számítási komplexitás és ezzel a 

számítási idő igényének alacsonyan tartása érdekében hozott döntések kihatással voltak a 

bemenet elő-feldolgozásánál alkalmazott eszközökre, a használt paraméterek (features) körére 

és kinyerésük módjára, valamint a felismerőnél használt módszerek kiválasztására. Ezen 

döntések és azok indoklása a kidolgozott modell prototípusának ismertetésénél, a következő 

alfejezetben kerülnek kifejtésre. 

A felismerők esetén a felhasználói elfogadhatósághoz a felismerési arány is meghatározó 

tényező. Az írásfelismerők felismerési arányának hatását a felhasználói elfogadottságra több 

kutatás is vizsgálta [110, 111], melyek közül M. J. LaLomia IBM kutató megállapította [111], 

hogy az éppen végzett feladattól függően változik a felhasználóktól elvárt felismerési arány. 

Amennyiben a feladat jellegéből adódóan az esetleges hibák következménye nagyobb, mint 

például hivatalos levelek esetén az esetlegesen az ellenőrzésen átjutó hibákból eredő kínos 

szituáció megnövelte az elvárást. Ezekben az esetekben 99%, vagy afeletti felismerési arányt 

tartották elfogadhatónak. Személyes használatnál, például feljegyzések készítése során 

alacsonyabb pontosságot is elfogadhatónak tartottak a felmérésben résztvevők, összességében 

a 97% és 99% közötti felismerési arányt már nagyon jóra értékelték, de már a 97%–ot 

elfogadhatónak tartották. Fontos megjegyezni, hogy a 90% és 95% közötti pontosságot még 

nagyon rossznak ítélték meg, így akár egy nagyon kismértékű javítás a felismerési arányban 

már jelentős hatással lehet egy rendszer sikerére. 
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Úgy gondolom, hogy ezen eredmények alapján egy kereskedelmi termék számára a 97% 

százalék, de lehetőleg 99%–os, vagy annál magasabb felismerési arányt kell kitűzni célul. A 

jelen fejezetben ismertetett modell tervezése és az annak ellenőrzésére szolgáló rendszer 

fejlesztése során az evolúciós szoftverfejlesztési modellt választottam, tekintettel az elérhető 

erőforrásokra, beleértve a rendelkezésre álló időt, a (rendszeres) vizsgálatok eredményének 

bizonytalanságát és a modellen, valamint rendszeren végzett folyamatos változtatások 

követhetőségét. Ez a modell gyakori az ilyen jellegű kutatások és kereskedelmi rendszerek 

fejlesztésénél egyaránt. Az elvárt magas felismerési arány ellenére az előző fejezetben 

feldolgozott szakirodalomban a 80% körüli eredmény volt jellemző. Ennek megfelelően 

alakítottam ki elvárásaimat a rendszertől elvárható eredményekkel szemben. A kezdeti cél a 

modell ellenőrzése, a megfelelő paraméterek hangolása, továbbá a további kutatások 

kijelölőse volt, így már egy ennek megfelelően egy 80% feletti eredményt is elfogadhatónak 

tartom az adott irányba való további kutatások alapjául. 

Ahhoz, hogy az elvárt felismerési idő mellett tartható legyen az elvárt pontosság még a 

korlátozott erőforrásokkal rendelkező rendszereken is, mint például a beágyazott rendszerek, 

hordozható eszközök, mint az okostelefonok, tabletek, vagy a fejlesztők körében népszerű 

hardvereknél, mint a single-board-computerek (SBC), fokozottan ügyelni kell a felismerőnél 

használt módszerek számítási igényére. A modellben ennek megfelelően törekedtem (1) a 

komplex műveletek minimalizálására, mint például a komplex geometriai transzformációk; 

(2) a felismerés során használt és feldolgozandó adatok méretének, mennyiségének, 

reprezentálási módjának és kezelési lehetőségeinek megfelelő kiválasztására; (3) továbbá a 

felismerési folyamatnál használt modell, eszközök egyszerűségére, könnyű 

implementálhatóságára. Az ezzel kapcsolatos döntéseket, a kiválasztott módszerek és 

eszközök körét, a felhasznált tesztadatokat, valamint az elvégzett méréseket a modellalkotást 

és implementálást megelőző, a kiterjedt irodalomkutatás alapján hoztam meg, melyet az előző 

fejezetben foglaltam össze. Ezen döntések a megalkotott modellre épített prototípus 

modelljének ismertetésénél, a következő alfejezetben kerülnek kifejtésre. 

Ahhoz, hogy a tervezett felismerő motor általánosan, széles körben felhasználható legyen, 

mint például gesztusfelismerés, offline, vagy online típusú írásfelismerés, több esetben is 

szükség lehet az ábécé módosítására az adott kontextustól függően. A gesztusfelismerők 

általános felhasználási köre a felhasználói interfészek, mint például az egyes alkalmazások 

egyszerűbb mozdulatokkal való vezérlése, melyből számos példa fellelhető a böngészők és 

video lejátszók irányítására. Ezen rendszerek esetén az adott helyzetben elfogadható 

gesztusok száma eltérő lehet az aktuális kontextustól függően. Mivel törekedni kell a 
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minimális feldolgozási időre és felismerési arányra, így logikus döntés figyelembe venni a 

modell alkotás során azokat az előnyöket, amiket a felismerendő szimbólumok, például 

gesztusok, betűk csoportjának csökkentése ad, ezzel minimalizálva a felesleges számításokat 

és az esetleges félreismerések kockázatát. A modell kiválasztása során ügyelni kell arra is, 

hogy az ábécé váltására minimális számítási igény mellett elfogadható időn belül képes 

legyen. 

A szimbólumkészlet kontextushoz való igazodása mellett annak egyszerű finomhangolása, 

tanulásának lehetősége is számos előnnyel jár, mint például a széleskörű felhasználhatóság, 

könnyű testreszabhatóság, a felismerési pontosság növelése. A tanulás képessége számos 

felismerőre jellemző, beleértve például a kézzel írt postai levelek címzésének felismerését 

végző automatizált rendszereket, illetve a mobileszközöknél alkalmazott írásfelismerő 

interfészeket, de gyakoriak például a statikus modellel rendelkező OCR–ek is. Mivel a minél 

magasabb elfogadhatósági arány elérése is a célok közé tartozik, így véleményem szerint 

logikus lépés arra törekedni, hogy a modell tervezésénél kiválasztott módszerek lehetővé 

tegyék a szimbólumkészlet felhasználási körében fellelhető változatos, zajos bemenetekhez 

való igazodást, mint például a jellegzetes írásmódokhoz való alkalmazkodást. A rendszerben 

tárolt szimbólummodellek egyszerű hangolása több szempontból is fontos, ahhoz, hogy az 

alkotott modell alapján létrehozott rendszerek az első használat előtt elfogadható felismerési 

arányt érjenek el, szükség van a szimbólumok modelljének kezdeti inicializálására, melyek 

megalkotása a gyors hangolásnak köszönhetően kisebb erőforrás mellett kivitelezhető lehet. 

Mivel az offline rendszereknél több, a felismerő teljesítményének mérését befolyásoló 

tényező merül fel, mint a például a bemenet minősége, az ebből adódó zaj, a komplex 

szegmentálás, a sor dőlésének követése. A tervezés során úgy döntöttem, hogy olyan modellt 

tervezek, mely egyaránt képes az online felismerőknél alkalmazott digitális tinta alapú 

bemenetet fogadni, de alkalmas lehet az offline feldolgozóknál alkalmazott képi adat 

kezelésére is. A prototípus implementálásakor olyan online felismerőt készítettem, amely 

digitális tinta típusú bemenetet dolgoz fel, de egyszerűbb módosítások révén alkalmassá 

válhat az offline szimbólumok feldolgozására is. A felismeréshez közvetetten kapcsolódó 

feladatok például sor, szó és betűszegmentálás, élesítés, zajszűrés, vékonyítás e módon 

történő eliminálása lehetővé teszik a modell vizsgálatára és a prototípuson végzett mérések 

eredményeire ható torzítások csökkentését. 

Mivel a szegmentálás szükségessége és módja, így a vele járó számítási és erőforrásigény 

jelentősen eltérő lehet a felhasználástól függően, így a tervezett modellnél próbáltam a 

szegmentálási feladat hatását csökkenteni a felismerési eredmények vizsgálatára, ezúttal 
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fókuszálva a felismerési módszerre, illetve az általa használt bemeneti adatokra, azok elő-

feldolgozására. A modell megalkotásánál úgy döntöttem, hogy egyvonásos (single-stroke, 

vagy unistroke) szimbólumkészletet használok a prototípusnál. Mivel az egyszerűbb 

gesztusfelismerők jellemzően egyvonásosak, illetve fellelhető számos speciális egyvonásos 

írásfelismerő is, így úgy gondoltam, hogy egy ilyen modell megfelelő eredmények mellett 

már valós felhasználás lehetőségét is felveti. Továbbá abból indultam ki a döntéshozatal 

során, hogy ezzel jelentősen csökken a kezdeti prototípus létrehozásának ideje, a 

komplexitása, alapjául szolgálhat későbbi kutatásoknak is, mivel az egyvonásos szimbólumok 

alakjának és felismerésének komplexitása felérhet akár a latin betűs ábécék kezelésének 

bonyolultságával is. Ennek megfelelően, ha egyvonásos bemenet felismerésénél alacsony 

felismerési arányt sikerült volna elérni, az a modell jelentős újragondolását indokolta volna, 

míg egy jobb felismerési arány elérése esetén minimális módosítások is elégségesek lehetnek 

szignifikáns javulásra a rendszer eredményében. 

A Palm Graffiti [46] online írásfelismerő olyan egyvonásos ábécét használ, melyben a 

szimbólumok alakja és képzésének módja nagymértékben hasonlít az írott betűkére, ezáltal a 

felhasználók könnyen képesek megtanulni azt, minden vonás önállóan kerül feldolgozásra, 

így minden toll felemelés egy szimbólum írásának és a szegmensnek végét egyaránt jelöli. A 

betűket reprezentáló vonások komplexitása is közelítőleg megfelel a gesztusfelismerőknél és 

egyszerűbb írásfelismerőknél alkalmazott szimbólumokénak, így logikusnak gondoltam a 

Palm Graffiti 26 (angol ábécé) latin betűjét reprezentáló vonásokat választani 

szimbólumkészletnek a prototípus rendszer vizsgálatára. Előnyt jelent még, hogy a 

szakirodalomban fellelhető mérések segítik a fejlesztett rendszerrel elért eredmények 

megítélését is. 

Mivel nem találtam ingyenesen elérhető adatsort a Palm Graffiti egyvonásos írásmintákkal, 

ezért azok begyűjtésére, annak körülményeinek megtervezésére is szükségem volt. A minták 

gyűjtésekor az írást befolyásoló biológiai folyamatok, zavarok kiküszöbölése érdekében úgy 

döntöttem, hogy a kísérletben résztvevők számára nem szavakat reprezentáló vonások írását, 

hanem egy–egy betűt reprezentáló szimbólum sorozatának képzését tűztem ki célul. Minden 

mintagyűjtés előtt az adott vonás képzésének módját bemutattam és az adott kísérleti alany 

saját megítélése szerinti kisszámú gyakorlási lehetőséget is biztosítottam. Ennek ellenére több 

résztvevő is hibát vétett, a visszajelzések és vizsgálatok alapján ezek mindegyike 

visszavezethető a digitalizáló toll formája miatt érzett szokatlan fogásra és az azon elhelyezett 

gombok véletlenszerű megnyomására. Az egyvonásos karakterek, valamint az írott betűk 

közötti nagyfokú hasonlóság, így az egyvonásos karakterek megszokása is problémát okozott, 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.004



 43 

mivel sok esetben a résztvevők hajlamosak voltak a betű többvonásos megfelelőjét írni. Mivel 

az ilyen jellegű hibák a felhasználói gyakorlat hiánya, az eszköz ergonómiai korlátai miatt 

keletkeznek, így úgy gondoltam, hogy a felismerőn végzett vizsgálatokra fókuszálva azokat a 

mintákat nem vettem fel az adatbázisba, amelyek a hibás képzésből fakadtak, mivel külső 

tényezőnek tekinthetőek abból a szemszögből, hogy nem az egyén írásmódja miatti eltérésből 

fakad, hanem a hardver eszközökből és az újszerű írásmód megtanulására rendelkezésre álló 

időből. Azonban szándékosan felvettem a vizsgálatba olyan mintákat is, amelyeknél jelentős 

torzulások (például dőlés, összenyomás, vagy remegés) figyelhetőek meg a vonások 

képzésénél, egyes esetekben olyan mértékű, hogy még számomra is nehezen felismerhetőek 

voltak. Ezt a döntésem azzal indoklom, hogy ezek a torzulások akár részét képezhetik az 

egyén egyedi írásjellemzőinek. A felméréshez a Széchenyi István egyetem 12 önkéntes 

magyar, illetve szlovákiai magyar bal, illetve jobbkezes női és férfi hallgatója is szolgáltatott 

mintát, ezzel növelve a minták változatosságát. Minden szimbólumhoz gyűjtött mintából 

összesen 180 darabot használtam fel a prototípussal végrehajtott tesztek során. A korábbi 

fejezetben említett szakirodalmakban fellelhető több kisebb, tízes nagyságrendű mintaszám 

feldolgozásával működő rendszer is, de olyanok is, melyek több száz, vagy akár ezer minta 

alapján dolgozik. Úgy gondoltam, hogy a 180 minta elegendő lehet a prototípusnál használt 

betűk kezdeti modelljének kialakítására, illetve a mérések végrehajtására is. Ha a rendszer 

képes kis mintaszámmal létrehozott kezdeti szimbólumleírások alapján magas pontosságot 

elérni, akkor az eltérő ábécék létrehozása, inicializálása, illetve hangolásuk minimális 

számítási igény mellett kivitelezhető lehet. 

A mintagyűjtés és a prototípus fejlesztése során egy Intel Celeron M 420–as, 1,6 GHz–es 

egymagos processzorral, 2 GB memóriával szerelt Fujitsu-Siemens AMILO Pro V2055 típusú 

notebookot használtam. Az implementálást és a felmérést Microsoft Windows XP Pro 32 

bites változatán futtatva végeztem. A program létrehozására Microsoft Visual Studio .Net 

2003–as fejlesztői környezetet használtam, mely asztali és mobil eszközökön egyaránt 

futtatható alkalmazás létrehozására is alkalmas. A forráskód Visual Basic .Net–ben készült. 

Az írott minták gyűjtése egy USB 2.0–ás buszon csatlakoztatott Trust TB-7300 Wide Design 

Tablet digitalizáló tábla segítségével történt. Az eszköz 1–1 leképezést tett lehetővé a 

számítógép képernyője és a tábla írófelülete között. Mivel a használt tábla nem rendelkezik 

kijelzővel, így a felhasználók segítése érdekében, a digitalizáló tábla felületén megjelölésre 

került az a körül–belül 4*4 cm–es terület, amely a számítógépen futó prototípus bemenetének 

feleltethető meg, elkülönítve azt azoktól a részektől, amelyek nem képesek a tollal képzett 

szimbólumok fogadására, mint például státusz információk. Az írófelület méretének 
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kiválasztásánál figyelembe vettem az írásfelismerésre alkalmas mobileszközöknél elérhető 

jellemző képernyőméretet és az írásnál használt racionális betűméret lehetőségeket. További 

előnyt jelent, hogy a bemeneti szimbólumok mérete kisebb határok között változhatott e 

közvetett irányítás révén. A szimbólum íróterület kijelölt keretein belül eltérő mérettel és 

pozícióban is bevihető volt a felmérésben résztvevő felhasználók számára. 

A kísérlet során keletkező adatokat statikusan, az elérhető hardver által szolgáltatott 

képpontok kétdimenziós koordinátáinak időben rendezett sorozataként, digitális tinta 

formájában rögzítettem. Mivel ezek a paraméterek az offline felismerők számára bemenetként 

szolgáltatott betű képekből (az idő paramétert leszámítva) kinyerhetőek, valamint egyszerűbb 

hardverek által is elérhetőek, ellentétben az íróeszköz dőlésszögével, illetve az írófelületre 

gyakorolt nyomás erejével, így arra a következtésre jutottam, hogy a kapott eredmények 

általánosabban vonatkoznak az eltérő felismerőre, amennyiben a felhasznált adatok köréből az 

utóbbiakat elhagyom annak ellenére, hogy a felhasznált digitalizáló alkalmas ezek 

szolgáltatására is. A modell alkotás során törekedtem arra, hogy a tervezett írásfelismerő 

motor könnyen módosítható legyen úgy, hogy az alkalmazható legyen offline felismerők által 

kezelt adatok feldolgozására is. 

Mivel az előzőekben ismertetett módon rögzített adatok alkalmasak a minták online 

képzésének és offline képének reprodukálására is, így a változó modell paraméterek mellett 

elvégzett kísérletek során lehetőségem volt teljesen azonos bemeneteket biztosítani, valamint 

későbbi vizsgálatok alkalmával újra felhasználni, ezzel pontosabb összehasonlítási alapot 

képezni azok között. További előny, hogy elegendő volt a minták egyszeri gyűjtése, nem volt 

szükség a tesztalanyok többszöri felkeresésére, mely fokozta volna a vizsgálatok 

kivitelezésének nehézségeit. 

Mivel az online rendszer minden bemenet utáni tanítása kihatással lenne a felismerőnél mért 

pontosságra, így ezt a funkciót nem építettem be a prototípus e változatába, de ügyeltem arra, 

hogy ettől függetlenül a modell alkalmas legyen rá. Lényegében ezzel biztosítom azt a 

lehetőséget, hogy minden a tesztelésre szánt bemeneti jel felismerése egymástól függetlenül, 

úgy történjen, hogy az eredmények a rendszer inicializálási, kiindulási szimbólum modelljei 

által elért átlagos felismerési arányt tükrözzék függetlenül attól, hogy az egyes validációs 

minták milyen sorrendben kerülnek bevitelre. A betűnkénti átlagos felismerési arány, vagy 

pontosság (accuracy, A) egy-egy betűre a helyesen felismert betűk számának (true positive, 

TP) és a helyesen fel nem ismert betűk számának (true negative, TN), valamint az összes 

minta számának (sample, S) hányadosa. Az összes minta a TP, TN, valamint a hibásan fel 

nem ismert (false negative, FN), valamint a hibásan felismert (false positive, FP) karakterek 
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számának összege. A felismerőre vonatkozó átlagos felismerési arány, vagy pontosság pedig 

a betűnkénti átlagos felismerési arányok átlagaként került meghatározásra. 

A kontextus–függő dinamikus ábécé egyszerű kivitelezhetőségét is szem előtt tartottam a 

modell tervezése során, a későbbi alfejezetben több lehetőséget is felvetek különböző 

szempontok alapján, azonban ezek önálló vizsgálatát nem végeztem el. Azért nem tartottam 

szükségesnek, mivel a felmérésben használt 26 angol ábécébeli egyvonásos gesztust úgy 

ítéltem meg, hogy megfelelnek a valós körülmények között felismerni kívánt jellegzetes 

gesztusok és betűk képzési bonyolultságának, az ezeknél képződő zajnak, bizonytalanságnak, 

az egymáshoz viszonyított hasonlóságuknak, továbbá a kontextusonként elvárható méretű 

szimbólumkészletnek. Ennek megfelelően az elvégzett tesztek eredményei önmagukban is 

kellő információt nyújtanak a modell és a prototípus képességeinek megítélésére, továbbá a 

csökkentett számú szimbólum készletet használó rendszertől várható felismerési arány akár a 

teljes ábécére vonatkozó felmérési eredmények vizsgálata alapján megbecsülhető. A gyűjtött 

adatok segítségével a későbbiek során pontosabb vizsgálatok is elvégezhetőek. 

3.1.2. A fejlesztett rendszer modellje 

Főbb jellemzők, korlátozások 
Az új (Fuzzy-based character recognizer, röviden FUBAR) modellcsalád kidolgozásának 

során az előző fejezet alapjául szolgáló irodalomkutatásban fellelt eszközök és módszerek 

szolgáltak. Ahhoz, hogy a modellel kapcsolatos döntéseket meghozzam, több kisebb, feltáró 

jellegű vizsgálatot is folytattam, melynek keretében létrehoztam egy-egy crisp és fuzzy 

rácsozást használó egyvonásos fuzzyalapú karakterfelismerőt, a FUBAR-1C-t és a FUBAR-1-

et. Ennek révén alapos ismeretekre tettem szert a kezelendő adatokról, valamint az egyes 

módszerekről. Az első feladatnak a szimbólumkészlet megválasztását tartottam fontosnak, 

ezáltal pontosabb képet alkotva a rendszerrel szemben támasztott követelményekről az előző 

alfejezetben tárgyalt célkitűzéseken túlmenően. 

Az előző alfejezetben tárgyalt célkitűzések során említésre került, hogy a Palm Graffiti 

egyvonásos ábécéjét választottam ki a tervezett modell prototípusának ellenőrzéséhez. Ezt a 

döntést azzal indokoltam, hogy az egyvonásos felismerők esetén a szegmentálási feladat 

jelentősen leegyszerűsödik, mivel elegendő a toll felemelést figyelni, hiszen minden tollvonás 

egy–egy bemeneti, felismerésre szánt szimbólum jelöltnek feleltethető meg. A szegmentálás 

efféle kiküszöbölésének révén kiküszöbölhető a szegmentálás felismerő modell mérésére 

gyakorolt hatása. További előny, hogy a szimbólumok bonyolultsága és mennyisége 
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megfeleltethető a gyakorlatban elvárt bonyolultságnak és számnak, valamint a szimbólumok 

képzésének módja csak kismértékben tér el az angol latin betűs ábécé szimbólumainak 

írásától, ezzel csökkentve a felhasználókra rótt terhet és az ebből adódó esetleges hibákat. A 

Palm Graffiti ábécéjét a 3.1 ábra szemlélteti. 

 

3.1 ábra A Palm Graffiti ábécéje 

Már a kísérlet korai fázisában két szimbólum („G” és „U”) esetén felmerült, hogy a tesztben 

résztvevő önkéntesek másképp képzik azokat. Véleményem szerint ennek oka visszavezethető 

arra, hogy az adott szimbólumok írásmódja kis mértékben tér el a valóságban használttól, így 

ösztönösen a Graffiti ábécében szereplő egyvonásos reprezentáció helyett a megszokott (valós 

betűképzésre emlékeztető) írásmódot választották. Mivel a Palm Graffiti által használt 

szimbólumok az amerikai blokkírásra hasonlít, így a megfigyelt eltérést feltételezhetően a 

régióban elterjedt írásmódra vezethető vissza. Annak érdekében, hogy az egyvonásos 

írásfelismerő ábécéjének tanulása rövidebb időt vegyen igénybe, és hogy az ebből fakadó 

bemeneteket ne kelljen ismételten rögzíteni úgy döntöttem, hogy az érintett szimbólumokat a 

helyi szokásoknak megfelelő alakkal veszem fel a rendszerbe. A Palm Graffiti–től eltérő, a 

FUBAR egyvonásos felismerő által használt szimbólumok a 3.2 ábrán kerültek 

szemléltetésre. 

 

3.2 ábra Az ábécén elvégzett módosítások 
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A bemeneti jel és előfeldolgozás 
Az egyvonásos szimbólumok képzésén túl a döntések meghozatala érdekében megvizsgáltam 

azt is, hogy a fejlesztéshez elérhető hardver erőforrások és az azok által szolgáltatott adatok 

mennyire alkalmasak az efféle felhasználásra. Ehhez egy olyan prototípust fejlesztettem, 

amely mindössze a digitalizáló tábla által szolgáltatott vonásadatokat és az azzal kapcsolatos 

alapvető jellemzőket rögzítette, mint például a bemeneti szimbólum mérete, azt az alkotó 

vonás képpontjainak száma. Az elővizsgálatok során a betűk képzésével kapcsolatban azt 

vizsgáltam, hogy az írás sebessége, illetve a létrehozott bemeneti szimbólum mérete milyen 

jellegű és minőségű adatot eredményez. Az eredmények alapján a betű mérete nem volt 

hatással a fogadott bemenetre, azonban a képzés sebessége jelentős eltérést mutatott a gyűjtött 

adatokban. Minél nagyobb sebességgel történt egy szimbólum képzése, annál gyakoribbak 

voltak a hiányzó (nem lefedett) részek a digitalizáló tábla által szolgáltatott, az egyes 

vonásokat leíró koordinátasorozatokban, melyet a 3.3 ábra szemléltet. 

 

3.3 ábra A rögzített bemeneti adat jellege 

A betűket leíró koordináta vektorokban fellelhető hiányosságok két problémára voltak 

visszavezethetőek: (1) a digitalizáló tábla korlátaira; illetve (2) a számítógép korlátaira, 

melybe beleértendő a hardver és a szoftverkörnyezet egyaránt. A digitális tábla nagyon gyors 

mozdulatok esetén nem volt képes az összes koordinátát átküldeni a számítógép számára, 

ekkor a vonást alkotó képpont sorozatokban megnőtt a hiányos részek száma és mérete is. 

Ugyanilyen eltérést okoztak az olyan helyzetek, melyek során a teszteket futtató 

számítógépen az egyéb (rendszer szintű) szoftverek lefoglalták a hardver erőforrásokat, így a 

digitális táblától való adatlekérdezések közötti idő megnőtt. Megítélésem szerint a megfigyelt 

hiányok a vonás leírásában nem voltak jelentősek, a szabad szemmel való felismerhetőséget 

csak szélsőségesen nagy sebesség esetén befolyásolta, de ekkor már a betűk megformázása is 

nehéz volt. Mivel az ilyen jellegű folytonossági hiányosság kompenzálható az előző 
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fejezetben már ismertetett interpolációs módszerekkel, valamint hasonló szintű hibák 

felmerülnek offline felismerők digitalizálásánál is, ezért arra jutottam, hogy a hardvertől 

kapott információ elfogadható és felhasználható egy online felismerő vizsgálatára. 

Természetesen a bemeneti jel e jellegzetességeit is figyelembe vettem a tervezett modell 

kialakítása során, beleértve az elő-feldolgozást és a szimbólumokat leíró jellemzők 

kinyerésének módját. 

A következő lépésben az elő-feldolgozási módszereket vettem sorra, megvizsgálva azok 

szükségességét és hatását a modellre. A vonások hiányzó részeinek kezelésére a már korábban 

említett interpolációs módszerek alkalmasak lehetnek, azonban a használt interpolációs 

módszertől függően jelentős növekedés figyelhető meg a számítási igényben. A hiányzó 

részek lineáris interpolációjával való pótlását az előzetes vizsgálatok alapján szükségtelennek 

tartottam, mivel nem befolyásolták a szabad szemmel való felismerést, valamint az 

interpolációból eredhetnek további hibák. E szempontok alapján arra jutottam, hogy ilyen 

típusú elő-feldolgozást nem alkalmazok a kezdeti modellben, azonban a későbbiek során 

bármikor bővíthető vele. 

Mivel a jelfolytonosság hiánya azonos szimbólumok esetén nem ugyanazon a helyen 

jelentkezik, így zavaróan hathat a felismerési arányra, kezelése az interpoláción túl is 

elengedhetetlen. Ennek megfelelően arra jutottam, hogy a bemeneti vonást alkotó képpont 

koordináták listáját újra-mintavételezem, így az azt alkotó minden, időben egymást követő 

pont közötti távolság legalább egy előre definiált küszöb értékű, vagy annál nagyobb (ha a 

vonás folytonosságának megszakadása hosszabb volt az előre megadott távolsági értéknél). 

Bár a szimbólumokat leíró (egymást követő) pontok közötti távolság így sem egységes, ennek 

ellenére az így kapott betűkép jelentősen egységesebb, eltérő pozíciókban lévő hiányzó részek 

esetén is megközelítőleg hasonló. Az ilyen típusú elő-feldolgozás gyakori a szakirodalomban 

mind online, mind offline felismerők esetén. Számos előnye közül kiemelendő az, hogy a 

szimbólumokat reprezentáló pontok számának csökkenésével azok feldolgozási ideje is 

csökkenhet (beleértve a további, elő-feldolgozás során alkalmazott módszerek számítási 

igényét is, mint a forgatás). Továbbá ideális esetben alkalmas lehet az írás közben keletkező, 

jellemzően bizonytalan kézmozdulatokból, valamint az írófelület és eszköz mozgásából adódó 

zaj szűrésére is, melyet a 3.4 ábra szemléltet. Tekintettel arra, hogy az újra-mintavételezés 

már a vonás keletkezésének pillanatában is kivitelezhető (csak azokat a hardvertől érkező 

képpontokat tartja meg a szoftver, amelyek az előző megtartott ponttól legalább adott 

távolságban vannak), jelentősebb erőforrásigénnyel nem rendelkezik, ideális esetben 

csökkenti a zajt és egységesebbé teszi a bemenetet, ezért a modellbe elő-feldolgozási lépésébe 
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felvettem azt. Természetesen előfordulhat olyan szélsőséges eset is, melynek során az újra-

mintavételezési lépésnél megtartott pontok rosszabb minőségű jelet eredményeznek. 

 

3.4 ábra A bemeneti adat elő-feldolgozása 

A bemeneti jel újra-mintavételezésekor a vonást alkotó képpontok távolságának 

meghatározásához azok x, y koordinátáinak euklideszi távolságát használtam fel. A számítási 

igény csökkentése érdekében a távolság meghatározásából elhagyható a gyökvonás művelete, 

mindössze a távolsági küszöbérték meghatározásakor ennek megfelelő nagyságrendet kell 

alkalmazni. Az előzetes vizsgálat során arra jutottam, hogy a vonást reprezentáló képpontok 

közül a vonást alkotó utolsó koordináta megtartása nagyban javítja a szimbólum szabad 

szemmel való felismerését, így feltételezésem szerint a gépi feldolgozásban is jelentős szerepe 

lehet. Ez különösen olyan esetben hozott előnyt, amikor a vizsgálatban résztvevő felhasználók 

az egyéni írásmódjukból adódóan nem fejezték be a betű teljes alakját és a mintavételezés 

során az utolsó képpont kiesett. Ilyen volt például a „B” betű, ahol az alsó rész összekötése 

jellemzően nem volt teljes, így az elő-feldolgozást követően az újramintavételezett vonás 

képe sokkal inkább hasonlított az „R” betű képére, de megfigyelhető volt ehhez hasonló 

jelenség az „I” és „J” betűknél is. 

Mivel a kezdeti modell célja egy általános típusú felismerő alkotása, de a vizsgálat során 

online jellegű bemenetet kezel, így az offline módszereknél alkalmazott képélesség javításra, 

binarizációra, vékonyításra és hasonló megoldások alkalmazására nincs szükség. 

Természetesen offline használat esetén a bemenet minőségétől függően ezek beépítése 

elengedhetetlenné válhat. A bemeneti jelek elforgatása gyakori megoldás a felismerőknél, 

azonban tekintettel arra, hogy nem egybefüggő szövegek gyűjtéséből erednek a minták, 

hanem az egyvonásos betűk egyenkénti képzéséből, így feltételezhető az, hogy az írás során 

jelentkező dőlés természetes, a felhasználó stílusának jellegzetessége. Ez természetesen 

eredhet az eszközök tartásának módjából, de a tesztben résztvevő önkéntesek szándéka (a 

feladat alapján) egyértelműen az álló, elforgatás nélküli betűk képzése. Mivel egy forgatási 

lépés során a vonásokat alkotó pontok mindegyikét (jellemzően a betűkép középpontjából) 
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adott szöggel kell elforgatni, ezért ez jelentős számítási igényt is jelenthet. Ezek alapján arra 

jutottam, hogy az elő-feldolgozás során a modell nem használ forgatást, az esetlegesen ferdén 

írt vonások alakja részét képezi a bemenet bizonytalanságának. Természetesen a modell a 

későbbiek során egy egyszerű geometriai transzformációs lépés beiktatásával már képes lenne 

kezelni a betűk nem természetes dőlését (mely például nem vízszintes írásból ered). 

Betűk jellemzőinek kinyerése 
A szimbólumok reprezentációjára olyan jellemzők kiválasztását tűztem ki célul, melyek 

meghatározása minimális számítás mellett nyerhetőek ki és várhatóan kellő információval 

rendelkeznek azok megkülönböztetésére, egyaránt használható online és offline módszereknél 

is, mindezt összhangban a kitűzött alapcélokkal és a bemeneti jel jellegzetességeivel. 

Ezek alapján az egyik kiválasztott jellemző a betűkép méretein alapul. Mivel az írt betűk 

mérete eltérő lehet, így viszonyított szám kiválasztására volt szükség, ami továbbra is kellő 

információt ad a betűről. Alapvetően három típusú szimbólum különböztethető meg a méretei 

alapján. Ezek közül az első az álló, amikor a szimbólum köré rajzolt téglalap a kisebb oldalán 

áll, ilyen például az „I”. A második a fekvő, amikor a befoglaló téglalap a hosszabbik oldalán 

fekszik, mint a „W” esetében. Illetve a négyzetes, amikor a betű képének szélessége és 

magassága közelítőleg megegyezik, így négyzet rajzolható köré (például „O”). Mivel úgy 

gondoltam, hogy ezen információ jelentősen leszűkíti a felismerni kívánt szimbólumok 

lehetséges körét, így érdemes felhasználni. Az eltérő méretektől való függetlenítés érdekében 

a betűkép szélesség/magasság arányát használtam fel a modellben, mint a szimbólumokat 

reprezentáló egyik jellemző, mivel így az független a betűk egymáshoz viszonyított méretétől, 

csak az arányaiknak kell közelítőleg egyezni. Természetesen a méretarány eltérő lehet még 

azonos betűk esetén is, de ez a különbség viszonylagosan elhanyagolható, nem nagyobb 

mértékű, mint más a rendszerre ható zaj, vagy bizonytalanság. További érv volt e tulajdonság 

mellett az, hogy offline és online esetben is alkalmazható, illetve a tervezett modell esetén 

már az elő-feldolgozás során, a szimbólumot alkotó képpontok szűrésekor számítható 

értékekről van szó, elegendő a felvett képpontok legkisebb és legnagyobb x, illetve y 

koordinátáit meghatározni, melyek alapján könnyedén kiszámítható a szimbólum képének 

méretaránya. Mivel azonban ez nem szolgáltat elegendő információt az önálló betűkről 

(inkább csak azok csoportjairól), ezért további jellemzők kinyerése és használata indokolt. 

Az előző fejezetben említett, az irodalomkutatás során megismert szimbólumot leíró 

jellemzők közül a különböző rácsozási, vagy más néven zónázási módszerek hatékonynak 

bizonyultak számos felismerő esetén, a kinyeréshez szükséges erőforrások nem magasak. 
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Előnyei közé sorolható még, hogy online és offline felismerő esetén is alkalmazhatóak. Több 

esetben a rácsozásnál a betűképet befoglaló keret oszlopokra és sorokra való bontását 

követően az egyes oszlopokba és sorokba eső pontok számát használták fel, melyet a 3.5 ábra 

szemléltet. 

 

3.5 ábra Az egyvonásos karakter jellemzőinek kinyerése rácsozással 

Mivel a tervezett modell által használt, elő-feldolgozott bemenet esetén az azt alkotó pontok 

száma nincs rögzítve, eltérő lehet, így ilyen típusú jellemző esetén megnőhet a hibás 

felismerések száma. Ennek kiküszöbölése érdekében úgy gondoltam, hogy nem az egyes 

oszlopokba és sorokba eső pontok számát, hanem azok arányát használom fel, tehát az adott 

oszlopba (vagy sorba) eső pontok számát elosztottam az adott bemeneti szimbólumot alkotó 

összes pont számával. 

A rács alapú módszer hátránya, hogy az előzetes vizsgálatoknál felmerült dőlten írt betűk 

esetén az azt alkotó pontok eloszlása a jellemzők kinyerésére szolgáló rácsban eltérő lehet, 

melyet a 3.6 ábra szemléltet. Ez különösen olyan esetekben merült fel, ahol a képpontok a 

szimbólum köré rajzolt rács valamelyik éléhez közel kerültek és egyenes, illetve dőlt írás 

esetén eltérő oszlophoz (vagy sorhoz) tartoztak. 

 

3.6 ábra Példa a dőlt írásmód következményére 

Mivel ennek a hatását nem tudtam megbecsülni, ezért néhány mintára megvizsgáltam azt és 

esetenként jelentősnek, de nem feltétlenül kritikusnak találtam. A szakirodalomban fellelhető 
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fuzzy rácsozási módszerek logikus alternatívát nyújtanak, tekintettel arra, hogy elmossák a 

határokat az egyes oszlopok és sorok között, ezzel csökkentve a dőlt írásból adódó eltérések 

hatását, melyet a 3.7 ábra szemlélteti. 

 

3.7 ábra A fuzzy rácsok működési elve 

Az fuzzy rács oszlopainak és sorainak fuzzy halmazokkal való leírása esetén törekedtem arra, 

hogy a halmazok Ruspini-partíciót alkossanak, melynek révén egy a vizsgált vonást alkotó 

tetszőleges pont (különböző sorokhoz, vagy oszlopokhoz tartozó) tagsági értékeinek összege, 

mindig 1. Arra jutottam, hogy mivel a két módszer számítási igénye között nincs igazán 

jelentős eltérés, így a kezdeti kutatás során mindkét módszert megvizsgálom azonos feltételek 

mellett. A crisp rácsozást alkalmazó módszer a FUBAR-1C, míg a fuzzy rácson alapuló 

megoldás a FUBAR-1 néven kerül hivatkozásra jelen értekezésben. Több, az irodalomkutatás 

során feltárt módszer esetén, a rácsokon alapuló megoldás elfogadható jellemzőket 

szolgáltatott a felismerők számára, ennek megfelelően arra jutottam, hogy további 

tulajdonságok esetleges felvételét csak a kutatás eredményeinek függvényében szükséges 

mérlegelni. 

A betűk jellemzőinek kinyerésére szolgáló rács képzésénél a bemeneti szimbólum köré rajzolt 

négyzetet választottam, mivel téglalap alakú rácsok esetén az oszlopok és sorok szélessége és 

magassága eltérő lenne, így az azok közötti pontok eloszlása függene a betű alakjától. Mivel 

az egyes szimbólumok eltérő helyre és mérettel képezhetőek, így a rácsot (és annak 

felbontását) minden bemenet esetén külön kell meghatározni. A négyzet alakú zónák másik 

előnye, hogy a felbontás aránya a betűk méretétől függetlenül egységes maradhat. Mivel a 

szimbólumok eltérő méretűek lehetnek, így gondoskodni kellett arról, hogy azok pontjai 

minden bemenet esetén közelítőleg azonos helyre kerüljenek, melynek megoldására a 

szimbólum a köré rajzolt rács közepén helyezkednek el minden esetben. E módszer hátránya, 
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hogy nem tud különbséget tenni az azonos alakú, de eltérő pozícióba írt szimbólumok között, 

mint például a kötőjel („–”) és az alulvonás jel („_”), ez azonban a vizsgálat szempontjából 

nem okoz jelentősebb hátrányt, mivel a rendszernek csak egyetlen bemeneti jel feldolgozására 

kell alkalmasnak lennie, így amúgy sem rendelkezik a szükséges információval a két jel 

megkülönböztetésére. A későbbiek során a szimbólum köré rajzolt rács elhelyezésénél 

figyelembe lehet venni az adott sorba tartozó karakterek alapvonalának pozícióját, így ahhoz 

viszonyítva korrigálható az eltérés. 

Osztályozás 
A felismerést végző motor kiválasztásánál hozott döntés mellett számos érv szól, melyeket az 

alábbiakban foglalom össze. A kutatást megelőző irodalomkutatás során számos (nem csak a 

számítási intelligencia tárgykörébe tartozó) felismerő módszerrel találkoztam. A 

szakirodalomban fellelhető megoldások a legtöbb esetben a tartó-vektor gépeken, a rejtett 

Markov modelleken, a neurális hálózatokon, vagy valamilyen statisztikai osztályozókon 

alapulnak. Ezek jellemzően nem rendelkeznek kimagasló újdonságtartalommal, inkább a 

felismerők kezdeti koncepcióiból kiinduló módszerek hangolása, újszerű megközelítése, vagy 

eltérő megoldások kombinálásán alapul. Ezzel szemben a tisztán fuzzy alapú felismerők 

jelentősen kisebb számban lelhetőek fel annak ellenére, hogy több hasonló esetben jobban 

teljesítenek a konvencionális módszereknél [112–114]. 

A számítási intelligencia módszerek számos tulajdonsága teszi alkalmassá a felismerőknél 

felmerülő problémák kezelésére, melyeket az előző fejezetben részletesen kifejtettem. Ezen 

tulajdonságok közül kiemelendő a bizonytalanság kezelésének képessége, a zajos adatok 

tűrése, valamint az alacsony számítási igény (legalábbis az arra való törekvés). Két releváns 

módszert lehet kiemelni a számítási intelligencia módszerek közül, az egyik a mesterséges 

neurális hálózatok, a másik a fuzzy módszerek. A két módszer hasonló alapvető 

tulajdonságokkal rendelkeznek a komplex problémák (mint a felismerés) területén, azonban 

az előző fejezetben ismertetett, a felismerőkkel kapcsolatos problémakör területén a 

mesterséges neurális hálózatok alkalmazása bonyolultabb megoldásokat követel. Ezek közül a 

dinamikus ábécé kezelése különösen nehezen megoldható probléma, mivel jellemzően a 

tudásreprezentáció a neuronok és azok közötti kapcsolatok (vagyis a hálózati topológia) 

tárolja, így az abban tárolt szimbólum modellek kiválasztása a kontextus függvényében 

nehéz. Az egyik megoldás a problémára az lehet, hogy egy összetett hálózat különböző részei 

az egyes részábécékről tárolnak információkat és a rendszer csak az éppen szükségeseket 

használja, de ez a megoldás azonban számos további problémát vet fel, mint például amikor a 
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részcsoportok együttesét kell kezelni. Ez különösen hátrányos, mivel megnövelheti a 

fejlesztési és számítási ráfordításokat. További problémát jelent az egyes betűk modelljének 

hangolása, mivel a szimbólumok nem külön-külön hálózatokban kerülnek tárolásra, így azok 

egységes kezelésére van csak lehetőség, önálló hangolásokra azonban nincs. 

A mesterséges neurális hálózatokkal szemben a fuzzy szabályalapú megoldásoknak számos 

előnye van az alacsony számítási igényen és a bizonytalanság kezelésén felül. A fuzzy 

irányítóknál a tudás HA… AKKOR… típusú szabályokban kerül tárolásra, e szabályok 

könnyedén módosíthatóak, így a szimbólumok leírásának hangolása is könnyedén 

megoldható. A dinamikus ábécére megoldást jelenthet a kiértékelendő szabályok körének 

kontextustól függő kiválasztása, így csak a kiértékelendő szabályok száma módosul, de nincs 

szükség a rendszer komplexitásának növelésére. 

Az előzőek alapján a modell felismerésért felelős moduljának alapjául a fuzzy irányítási 

rendszereket, azon belül a fuzzy osztályozókat választottam a számítási intelligencia eszközei 

közül. A kialakított fuzzy rendszer modelljét, egyes részeit az alábbiakban foglalom össze. 

Az ábécé egyes szimbólumainak jellemzői egy-egy szabályban kerülnek tárolásra, ennek 

megfelelően a szabálybázis mérete megegyezik a szimbólumkészlet méretével és az 

előzőekben említett dinamikus ábécé problémája is könnyedén kivitelezhető így. Az egyes 

szabályok antecedense az általuk reprezentált betűk jellemzőit veszi figyelembe, míg a 

konzekvens rész egy a szabálybázis (és a szimbólumkészlet) méretével megegyező diszkrét 

(nem folytonos) értelmezési tartományon definiált fuzzy halmazok. Az antecedenst leíró 

fuzzy halmazok folytonosak, mivel az egyes paramétereknél felmerülő értékek az adott 

értelmezési tartományon belül bárhová eshetnek, továbbá trapéz alakúak, mert azok kellőképp 

közelítik a haranggörbéket, így közelítve a feltételezett eloszlási görbéket. A kimeneti fuzzy 

halmaz az értelmezési tartomány egyetlen, az általa reprezentált szimbólum sorszámával 

(vagyis a betű kódjával) megegyező pontjában (1–es magassággal) definiált diszkrét tagsági 

függvénnyel, vagyis singleton (egyke) fuzzy halmazzal rendelkezik. A fuzzy irányítási 

rendszerek működési elve alapján így az egyes szabályok kimenetei tükrözik az adott bemenet 

illeszkedését, tehát minél több paramétere egyezik a bemenetnek egy szabályban tárolt betű 

jellemzőivel, annál nagyobb értéket vesz fel a kimeneti tagsági függvény. Ennek megfelelően 

könnyedén meghatározható a rendszer végső következtetése, mivel a legnagyobb illeszkedési 

mértékkel (kimenettel) rendelkező szabály mutatja meg, hogy az adott bemenet jellemzői 

melyik betű leírásához hasonlít a legjobban. A végső következtetés meghatározása az összes 

szabály kiértékelését követően a kimeneti fuzzy halmazok uniójának defuzzifikációja adja 

meg. A defuzzifikációs lépés során a First–of–maxima módszert választottam, így azonos 
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eredmények esetén a kimeneti dimenzió értelmezési tartományán a legmagasabb tagsági 

értékkel rendelkező elemnek megfelelő első szimbólummal tér vissza a rendszer. Ezek alapján 

a modellnél alkalmazott szabályok általános alakját a 3.8 ábra szemlélteti.  

 

3.8 ábra Példa az osztályozásnál használt fuzzy szabályra 

Ri az ábécé i–edik betűjét leíró szabály, a μw/h, a μcol1, …, a μrowN az i–edik betű egyes 

jellemzőit leíró tagsági függvények, míg az si az i–edik betűhöz tartozó illeszkedést leíró, egy 

magas fuzzy singleton kimeneti halmaz. Az xw/h, az xcol1, …, az xrowN a rendszer bemenetére 

adott, felismerendő jelölt betű előző lépésben kinyert jellemzőinek értékei (azaz a szélesség és 

magasság aránya, valamint külön-külön az egyes oszlopokba és sorokba eső – fuzzy rácsozás 

esetén fuzzifikált – pontok és a vonást alkotó összes pont számának hányadosai). 

Ezek alapján a választott felismerést végző (osztályozó) módszer megfeleltethető a Mamdani, 

vagy Takagi-Sugeno típusú irányítók egy speciális változatának. Az ilyen típusú módszerek 

további előnyei közé tartozik, hogy a döntéshozás folyamata könnyedén magyarázható, 

átlátható, így az egyes problémák forrása könnyedén felderíthető. E rendszerek területén 

számos kutatás foglalkozik modell identifikációval is, így több módszer lelhető fel a 

szabálybázis hangolására, melyek közül kiemelném a különböző metaheurisztikai 

megoldásokat, melyek komplex rendszerek esetében hatékonyan képesek (kvázi)optimális 

megoldást találni, melynek köszönhetően a rendszer képes lehet a tanulásra is. 

A tervezett modell utófeldolgozási módszereket, mint például betűstatisztikán, vagy szótáron 

alapuló korrekciókat nem alkalmaz. Ezek és a tanulási lépés beiktatása torzítanák a felismerőn 

végzett mérés eredményét, így független vizsgálatukat láttam célszerűnek és kihagytam őket a 

modellből. Ennek ellenére ezek alkalmazási lehetősége nem korlátozott a rendszerben. 

A tervezett rendszer teljes modelljét a betűk írásának folyamatától a felismerésig a 3.9 ábra 

szemlélteti. 
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3.9 ábra A FUBAR egyvonásos karakterfelismerő sematikus ábrája 

Bár az így kapott modell online típusú felismerő, ennek ellenére könnyedén belátható, hogy 

apróbb módosítások révén egyszerűen átalakítható offline működésűvé. Ehhez mindössze a 

bemenet minőségétől függően további elő-feldolgozási módszerek (mint képélesség, 

vékonyítás) alkalmazása szükséges, azonban a betűk leírására használt jellemzők, azok 

kinyerésének módja és felismerés menete nem változik. 

3.1.3. Kezdeti paraméterek kiválasztása 

Mivel a szimbólumkészlet kiválasztására már a modell ellenőrzésére szolgáló prototípus 

fejlesztése előtt megtörtént, így a kísérlet során három, a rendszer teljesítését befolyásoló 

paraméter kiválasztása volt kulcsfontosságú: (1) az újra-mintavételezésnél használt küszöb 

érték, ami megadja, hogy a vonást alkotó képpontok között milyen minimális távolság legyen; 

(2) a szimbólum jellemzőinek kinyerésére használt rács sorainak és oszlopainak száma, 

valamint (3) a fuzzy szabálybázis antecedenseinek meghatározása. 

A mintavételezett pontok távolságának, illetve a rács méretének meghatározásánál az előző 

fejezetben bemutatott szakirodalmakra, valamint a gyűjtött adatokra vonatkozó saját 

megfigyeléseimre támaszkodtam. A mintavételezési pontok közötti minimális euklideszi 

távolságot 16 képpontban (bár a pixelek mérete hardvertől függően eltérhet, csak ezen 

információ állt rendelkezésre) határoztam meg, mely megfelel a szakirodalomban fellelhető 

pontsűrűségnek és szabad szemmel is kikövetkeztethetőnek ítéltem meg az egyes 
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szimbólumokat. A betűk jellemzőinek kinyerésére szolgáló rácsot 4 oszlopra és 4 sorra 

bontottam, mely gyakori konfiguráció e módszernél. Bár számos esetben a szakirodalomban 

fellelhető volt a 2*2–es és 16*16–os felbontás között több érték is, törekedtem a minél kisebb 

felosztásra, mivel az egy meghatározó tényező az elvégzendő számítási lépéseknél, de 

figyelembe vettem a gyűjtött mintákat is. 

A kezdeti szabálybázis kialakítására számos módszer létezik, a statisztikaitól a különböző 

komplex modell identifikációs eljárásokig. A probléma jellegéből adódóan és törekedve az 

egyszerűbb megoldások kiválasztására, arra jutottam, hogy a gyűjtött egyvonásos minták egy 

részét, betűnként 60 darabot használok fel, ezek elemzésével hozom létre a kiindulási 

szabálybázist. A tanítási minták kiválasztásakor igyekeztem a gyűjtött 180 mintából 

véletlenszerű kiválasztást alkalmazni, mivel a kezdeti szabálybázisnak nem egyetlen 

felhasználó írásmódjához kell alkalmazkodnia, hanem általánosnak kell lennie. A többi, 

tanításnál nem felhasznált mintát a modell ellenőrzésére használtam fel. Az ellenőrző minták 

is vegyesek, több felhasználótól származnak, ezzel a modell általános alkalmasságát tudtam 

mérni. 

Az antecedenseket alkotó halmazok kialakításához az egyes szimbólumokhoz tartozó tanítási 

mintákat leírő paraméterek minimumát, maximumát, valamint második és harmadik 

kvartilisét használtam fel. Utóbbi kettőt az antecedenseket leíró fuzzy halmazok magjának két 

határának (infimum és szuprémum) választottam, mivel ezek a legjellemzőbb értékek, ezért 

úgy gondoltam, hogy ezen esetekben a paraméter egyértelmű hasonlóságot tükröz, ennek 

megfelelően a magasságuknak is egynek kell lennie, hogy ne vágják le a kimenetet. A 

mintákra adott bemeneti paraméterre meghatározott minimum és maximum értékeket a trapéz 

két szárának kiszámításához használtam fel. Mivel ez a két pont még mindig az adott betű 

írásmódjához tartozik, de annak szélsőséges formái így 0–nál magasabb, de 1–nél 

alacsonyabb tagsági érték meghatározását tartottam logikusnak, ezt az értéket konstrukciós 

paraméternek (Pc) neveztem el. Ennek megfelelően a meghatározott minimum érték nem más, 

mint a fuzzy tagsági függvény Pc értékre vett alfavágatának infimuma, a maximum érték 

pedig a fuzzy tagsági függvény Pc értékre vett alfavágatának szuprémuma. Az így kapott 

pontok felhasználásával meghatározhatóvá vált a trapéz alakú tagsági függvény mind a négy 

töréspontja (azaz a 0–ás és 1–es tagsági értékhez tartozó infimum és szuprémum értéke). 

3.1.4. Eredmények 

A betűnként rendelkezésre álló 180 mintából kiválasztott 60 tanítási mintán túl újabb 60 

mintát különítettem el a modell ellenőrzésének céljából. Az előzőekben tárgyalt modell két, a 
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klasszikus (crisp) és fuzzy rácsokat használó változatát teljesen azonos (fent tárgyalt) 

feltételek között vizsgáltam meg. A modell által elért betűnkénti átlagos felismerési arányt 

mindkét esetben a 3.1 táblázat foglalja össze. 

3.1 táblázat. A FUBAR-1C és a FUBAR-1 által elért eredmények 

Átlagos felismerési arány (%) Szimbólum Klasszikus rácsok használatával Fuzzy rácsok használatával 
A 89,28571429 91,42857143 
B 52,4822695 65,95744681 
C 85,90604027 95,30201342 
D 53,79310345 79,59183673 
E 75,77639752 97,51552795 
F 98,58156028 100 
G 92,15686275 96,75324675 
H 89,87341772 100 
I 100 98,6013986 
J 96,17834395 99,35897436 
K 100 95,73170732 
L 85,71428571 100 
M 91,09589041 98,63013699 
N 42,30769231 88,46153846 
O 66,89655172 86,20689655 
P 98,63945578 99,31972789 
Q 98,66666667 98 
R 82,66666667 88,66666667 
S 65,56291391 86,09271523 
T 96,5034965 100 
U 87,16216216 100 
V 88,0794702 98,01324503 
W 86,09271523 100 
X 73,50993377 97,4522293 
Y 93,70629371 99,3006993 
Z 90,44585987 92,3566879 

ÁTLAG 83,88783709 94,33620257 
 

A 83,89% és a 94,34% átlagos felismerési arány egyike sem éri el a korábban említett 

felhasználói elfogadási rátát, azonban ahogy azt az előzőekben is megfogalmaztam, az 

elsődleges célja a kísérletnek a modell koncepciójának életképességének ellenőrzése volt. A 

kapott modell pontossága a szakirodalomban fellelhető rendszerekkel felér, esetenként 

meghaladja azokat. A betűnkénti átlagos felismerési arányból megfigyelhető, hogy az I–J, K–

X és O–Q betűpárok esetén a crisp rácsozást alkalmazó megoldás a betűpárok egy-egy felénél 

jobb eredményt ért el, mint a fuzzy rácsozást alkalmazó, míg a másik felénél a crisp rácsozás 

ér el rosszabb eredményt. Ennek oka a betűk képének nagymértékű hasonlóságára vezethető 
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vissza, amelyet a vonásokat reprezentáló pontok távolsága, illetve a felmérésben résztvevők 

írásmódja fokoz. 

A prototípus sebességére vonatkozó alapos vizsgálatokat nem végeztem, mivel ebben a 

fázisban még korainak ítéltem meg. Azonban az egyértelműen megfigyelhető volt, hogy 

egyetlen másodperc alatt több bemeneti jel kiértékelésére is képes a prototípus, ennek 

megfelelően a felhasználók elvárásainak képes lehet megfelelni. 

Ahogy az az eredményekből jól látható a fuzzy rácsokat használó megoldás átlagos 

felismerési aránya több mint 10%–kal magasabb a klasszikus rácsozást használó modellel 

szemben. Ennek megfelelően a továbbiakban ezt a modellt használtam fel a kutatások 

alapjául, a vizsgálatok irányát is befolyásolta. Az eredmények alapján a fuzzy rácsok 

jellemzőinek vizsgálatát, a modell számítási komplexitásának esetleges csökkentését, a 

felismerési arány javítását és a tanulás képességének ellenőrzését tűztem ki célul. 

Összehasonlításképp a Palm Graffitin végzett kísérletek során [115] annak átlagos felismerési 

pontosságát 91%–ban állapították meg, mely magasabb, mint a crisp ráccsal elért eredmény, 

de alacsonyabb a fuzzy rácsot használó modellhez képest. Fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy a Graffiti szimbólumkészlete bővebb, nem csak az angol ábécé betűit használja, mint a 

vizsgált modell, így az eltérés jelentősnek nem mondható, azonban mégis informatív. 

A másik viszonyításul szolgáló rendszer a $1 felismerő, mely 16 különböző egyvonásos 

gesztus esetén 99,02%–os eredményt ért el [49], mely szignifikánsan magasabb, mint a 

fejlesztett modellel elért eredmények. Ennek ellenére, ha kiválasztjuk a fuzzy alapú rácsot 

használó modell 16 legjobb átlagos eredményét produkáló szimbólumot, akkor hasonló 

felismerési arány érhető el. Természetesen ez csak becslés, ez alapján nem határozható meg 

egyértelműen melyik rendszer teljesítene jobban azonos feltételek mellett. A $1 felismerőnél 

használt tanítási minták száma jelentősen kisebb, mint a javasolt modellnél, azonban az 

előfeldolgozás folyamatának számítási igénye jelentősebb, hiszen minden szimbólumot 

elforgat, függetlenül azok dőltségétől, normalizálja a méretüket és egységes számú referencia 

pontot használ, majd egy adott bemenet referencia pontjait összeveti az összes 

szimbólumminta referenciapontjaival, azok távolsága közötti legkisebb eltéréssel rendelkező 

minta által reprezentált szimbólummal tér vissza. 

Ezek alapján nem jelenthető ki egyértelműen, hogy a megalkotott rendszer jobb lenne, mint a 

többi, azonban az eredmények figyelemre méltóak tekintetbe véve azt, hogy a vizsgálat 

kizárólag a modell ellenőrzésére szolgált és az előzetes elvárásoknak megfelelnek. 
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3.2. Új, fuzzy rendszerű többvonásos karakterfelismerő 

3.2.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az ebben az alfejezetben ismertetett kutatás fő célja egy általános többvonásos felismerő 

modelljének létrehozása (FUBAR-M), az alapján prototípus implementálása és azon 

vizsgálatok végrehajtása. A tervezett modellel szemben támasztott alapcélok megegyeznek az 

előző fejezetben ismertetett egyvonásos karakterfelismerőnél definiáltakkal, vagyis: (1) a 

felhasználók számára elfogadható felismerési arány és feldolgozási idő; (2) az alacsony 

számítási komplexitás; (3) a dinamikus ábécé lehetősége; (4) a tanulás képessége. 

Mivel az előző alfejezetben bemutatott FUBAR-1 felismerő az elvégzett tesztek alapján több 

szempontból is sikeresnek bizonyult, így a modell megalkotásánál azonos stratégiát követtem. 

A döntéseim egyaránt alapoztam a feldolgozott szakirodalomra és az előző alfejezetben és 

következő fejezetben ismertetett kutatásom során elért eredményekre. A modell megalkotása 

során törekedtem olyan modell létrehozására, mely minimális módosítások révén képes 

egyaránt online és offline felismerésre, ezzel lehetővé téve annak széleskörű felhasználását. 

Ennek megfelelően úgy döntöttem, hogy a tervezett többvonásos felismerési módszer (az 

előző fejezetben tárgyalt egyvonásos felismerővel megegyező módon) az online típusú 

rendszereknél alkalmazott digitális tinta bemenetek feldolgozására alakítom ki. A tervezett 

modell szimbólumkészletének elemeinek az angol ábécé betűit választottam, melynek révén 

az eredmények könnyedén összevethetőek az előző fejezetben ismertetett modell 

eredményeivel, továbbá egyéb, a szakirodalomban fellelhető megoldással, valamint kellő 

bonyolultságúak ahhoz, hogy a gesztusfelismerőknél használt szimbólumokkal 

összehasonlítható legyen. A modell tervezése során különös figyelmet fordítottam a 

többvonásos jelek kezelésére, beleértve azok előfeldolgozását és a jellemzőik kinyerését, míg 

a felismerést végző fuzzy szabályalapú osztályozó esetében inkább a bemeneti paraméterek 

körére koncentráltam. Mivel az utóbbi az előző fejezetben ismertetett egyvonásos felismerő 

modellen végzett vizsgálatok alapján kiemelkedően teljesített, így arra jutottam, hogy annak 

koncepcióját nem kívánom jelentősebben módosítani. 

Abból kifolyólag, hogy az online típusú egyvonásos karakterfelismerőknél alkalmazott 

blokkírásos mintakészlet nem volt elérhető a számomra, arra jutottam, hogy az előző 

fejezetben ismertetett módon és feltételek mellett önkéntesektől gyűjtök minden a tervezett 

rendszer által kezelni kívánt többvonásos szimbólumhoz mintát gyűjtök és a vizsgálatok során 

azt alkalmazom. Ezen döntés a két modell közötti összehasonlítás egységességét is segíti. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.004



 61 

Az új modell esetében az egyes szimbólumokat több vonás is alkothatja, így ennek 

megfelelően a szegmentálás, az elő–feldolgozás, a jellemzők kinyerése és az osztályozó 

módszer működése esetén is az új körülményeket figyelembe véve kellett a döntéseket 

meghozni. A bonyolultabb bemeneti jelek kezelése jelentős hatással lehet a modell 

komplexitására, így a vizsgálatok előtt elképzelhetőnek tartottam, hogy a számítási igény 

szignifikánsan megnőhet. Míg az összetettebb szimbólumok és a komplexebb modell kihathat 

a felismerő pontosságára is, ennek megfelelően arra számítottam, hogy jelentős csökkenés 

várható a rendszer átlagos felismerési arányában is. 

A minták gyűjtésére USB 2.0–ás buszon csatlakoztatott Trust TB-7300 Wide Design Tablet 

digitalizáló táblát használtam. A kutatás során végrehajtott vizsgálatokat Toshiba Satellite 

C660D-150 notebookon hajtottam végre, mely AMD E-350 1,6 GHz 2 magos processzorral, 

3 GB memóriával felszerelt és a Microsoft Windows 7 Professional 64 bites verzióját futtatja. 

A memóriából mindössze 2,6 GB volt elérhető, mert a többit a videokártya használja. 

Az egyvonásos felismerő modelljének megalkotásakor, az ott alkalmazott unistroke minták 

gyűjtésénél szerzett tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a rendszer 

által használt ábécé betűinek reprezentációját előzetes felmérés alapján kell kiválasztanom, 

mivel az előzőekben is megfigyelhetőek voltak a tesztben résztvevők egyedi írásjellemzőinek 

domináló hatása. Mivel az egyvonásos szimbólumok újak voltak a vizsgálatban résztvevők 

számára és azon betűk okoztak gondot, melyek hasonlítottak a latin ábécé betűinek alakjára, 

ennek megfelelően előzetesen önkéntesek segítségével papír alapú, valós írott betűmintákat 

gyűjtöttem és megfigyeltem azok képzésének módját, majd ezt felhasználva alakítottam ki a 

szimbólumok elvárt alakját és írásmódját. A szimbólumok kiválasztott írásmódját a 3.10 ábra 

szemlélteti, azonban fontos megjegyezni, hogy a vonások sorrendjére és irányára a tervezett 

módszer invariáns. 

 

3.10 ábra A FUBAR-M vizsgálatára gyűjtött szimbólumkészlet 

A tényleges (digitális) mintagyűjtésre csak ezt követően került sor, mely során 18 és 40 év 

közötti 10 férfi és 10 nő önkéntes részvételével történt. A balkezes írók száma a teszt 
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csoportban limitált volt, mindegyik résztvevő 20–20 mintát szolgáltatott mind a 26 ábécében 

szereplő szimbólumhoz. 

3.2.2. A fejlesztett rendszer modellje 

A modell megalkotása során első lépésben a szegmentálási problémával foglalkoztam. Az 

előző fejezetben tárgyalt egyvonásos felismerő modelljénél nem kellett különösebb figyelmet 

fordítani erre a fázisra, mivel minden vonás egy–egy önálló szegmenst alkotott. Ennek egyik 

előnye az volt, hogy a szegmentálásból eredő hibák nem voltak hatással a megalkotott modell 

mérési eredményeire. Ezt figyelembe véve arra jutottam, hogy a többvonásos modellnél is 

úgy alakítom ki a szegmentálás módját, hogy az ne hasson ki a modell által elért 

eredményekre. A minták gyűjtésére az előző fejezetben, az egyvonásos felismerőnél tárgyalt 

módon került sor, miszerint az egyes bemenetek külön–külön kerültek rögzítésre. Így azt a 

döntést hoztam, hogy a szegmentálási lépést a felhasználóra bízom, vagyis minden adott 

típusú bemenet esetén a rendszer figyeli a betű képzése során készült vonások számát, ha az 

elérte az adott szimbólum írásánál használt számot, akkor az egy több vonásból álló 

szegmenst alkot. Ez hasonlít a már korábban említett ping–pong interfészekre, azzal a 

különbséggel, hogy amennyiben a felhasználó ennél a módszernél az elvártnál kevesebb, vagy 

több vonást alkalmaz az adott szimbólum képzésére, akkor az adott bemenet hibásan kerül 

szegmentálásra. Mivel a kutatás célja a többvonásos felismerő modelljének a vizsgálata és 

nem a szegmentálási probléma megoldása, így ezt a megközelítést elfogadhatónak tartottam a 

felmérés szempontjából. Természetesen ennek következménye az, hogy a modell valós 

rendszerben való alkalmazása esetén a szegmentálás problémáját meg kell oldani (melyre 

számos megoldás fellelhető a szakirodalomban), valamint a hibás szegmentálásból adódó torz 

betűképek kihathatnak a modell átlagos felismerési arányára is. 

Mivel a többvonásos modell létrehozásánál is az egyik cél az volt, hogy a felismerő minimális 

módosítás révén képes legyen online és offline felismerésre is, így törekedtem arra, hogy a 

modell megalkotásánál a vonásokról ne használjak fel több információt, mint ami elérhető 

lehet egy offline megoldás esetén. Arra jutottam, hogy a szakirodalomban fellelhető 

megoldások közül azt a stratégiát alkalmazom, mely a többvonásos szimbólumokat egyetlen 

(összetett) vonásként kezeli. Ehhez hasonló módszert használ a $N többvonásos 

gesztusfelismerő [116], mely a $1 felismerő továbbfejlesztett változata. Ezen megoldások 

lényegében egy többvonásos betű esetén a különálló vonásokat úgy kezelik, mintha azok 

egyetlen vonásból állnának, csak nincs adat a részvonásokat összekötő részekről, így azt 

jellemzően valamilyen interpolációval pótolják, melynek révén az egymást követő vonások 
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egybefüggővé válnak. Mivel az ehhez szükséges információ, ami a részvonások kezdetét és 

végét adja meg offline esetben nem érhető el, így az interpoláció kivitelezése csak 

heurisztikák alapján történhet. Annak érdekében, hogy az elvárt tulajdonságoknak megfeleljen 

a tervezett modell, így e módszert úgy változtattam meg, hogy az egyes részvonásokat 

összeolvasztom, és egyként kezelem a betű képének megalkotásához, azonban az interpoláció 

lépését kihagyom. Ez a döntés számos szempontból is előnyös: (1) az interpoláció 

kihagyásával nem nő a számítási igény; (2) a módszer offline esetre is könnyen alkalmazható, 

mivel a vonások képe nem változik az összeolvasztást követően; (3) az így kapott egyvonásos 

szimbólumok lényegében csak a komplexitásukban térnek el az előző fejezetben ismertetett 

egyvonásos modellnél alkalmazottól, melynek révén a két rendszer modellje közötti eltérés 

minimálizálható, továbbá az új modell várható jellemzői közelítőleg megegyeznek az 

előzőével. 

A fenti megállapításokat, korábbi tapasztalatokat és az újonnan gyűjtött minták 

jellegzetességeit figyelembe véve vizsgáltam meg a további elő–feldolgozási lépések 

szükségességét és módját. A többvonásos minták gyűjtésénél is megfigyelhető volt az előző 

fejezetben ismertetett jellemzően a hardver szűk keresztmetszetéből adódó hiányos részek 

keletkezése, így a vonás mintavételezését szükségesnek ítéltem meg. Tekintettel arra, hogy az 

ebben a szakaszban rendelkezésre álló jel (a bonyolultságától eltekintve) megegyezik az 

egyvonásos modellnél alkalmazottal, ezért azt a döntést hoztam, hogy az annál használt 

képpontok közötti minimális távolság alapján való (újra)mintavételezés módszerét használom, 

mivel ez már bevált módszer, az offline felismerőknél könnyen helyettesíthető lépés. További 

előnyt jelentett a módszer kiválasztásánál, hogy az így létrehozott új, többvonásos modell 

megközelítőleg azonos feltételek mellett hasonlítható össze az előző fejezetben tárgyalt 

egyvonásos felismerőével. 

Az így kapott egyvonásúvá alakított, normalizált többvonásos betűk jellemzőinek 

kinyerésénél az egyvonásos felismerő modelljénél alkalmazott, (crisp változatához 

viszonyítva) kimagasló eredményeket produkáló fuzzy rácsok, valamint a betűk 

szélesség/magasság arányának használata mellett döntöttem. Ennek révén a két modell azonos 

koncepció alapján, egymásnak megfeleltethető jellemzőket használ, így az az új modell 

teljesítményére várhatóan azonos hatással van, az egyvonásosnál használt fuzzy szabályalapú 

osztályozó kialakításának módosítását szükségtelenné teszi. 

A fentiekből jól látható, hogy a modell számára azonos paraméterek állnak rendelkezésre, így 

az egyvonásos modell következtetőgépe, működésének logikája átvehető, vagyis minden 

szabály egyetlen (hozzá rendelt) betű kinyert jellemzőinek értékét használja fel az antecedens 
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bemeneteként, míg a kimenet egyetlen pontban, (a szimbólumkészlet méretével megegyező) 

diszkrét értelmezési tartományon definiált egyetlen pontban (1 tagsági értékű) fuzzy halmaz. 

Mivel a tanulási fázis és az eredmények utófeldolgozása e modell vizsgálati eredményeit is 

befolyásolná, így ezt a lépést a kísérletek során kihagytam, de az előző felismerőhöz 

hasonlóan ezek használatának lehetősége továbbra is adott. 

Összefoglalva a többvonásos felismerő modellje a használt ábécét és egyetlen lépést 

leszámítva megegyezik az egyvonásos felismerőével. Mivel a részvonások egyként való 

kezelése csak a vonások tárolásának módját befolyásolja, miszerint egy betű rögzítése akkor 

ér véget, ha az elérte az azt alkotó vonások számát és nem a toll felemelését követően, így az 

nem okoz jelentősebb növekedést a modell számítási igényében. 

3.2.3. A kezdeti paraméterek kiválasztása 

A tervezett többvonásos felismerő modelljének vizsgálatára kiválasztott paraméterértékeknél 

figyelembe vettem a szakirodalomban fellelhető gyakorlatot, az egyvonásos felismerő 

modellnél szerzett tapasztalatokat, valamint a két modell összehasonlíthatóságát. 

Ennek megfelelően a modell számára érkező bemenet mintavételezésénél 6 képpontos 

minimális távolságot választottam. A fuzzy rács alapjául a jel köré rajzolt négyzet szolgál, 

melyet 4 sorra és 4 oszlopra bontottam fel. A modell kezdeti szabálybázisának kialakításához 

a gyűjtött mintákból betűnként 60 darabot véletlenszerűen választottam ki, melyek statisztikai 

elemzése alapján (az egyvonásos modellnél alkalmazott módszerrel megegyező módon) 

meghatároztam az egyes szabályparamétereket leíró fuzzy halmazokat, a további mintákat a 

modell validációjára használtam fel. 

3.2.4. Eredmények 

Az új modell által elért 92,2008% átlagos felismerési arány alig több, mint 2%–kal 

alacsonyabb, mint az azonos felbontású fuzzy rácsot használó egyvonásos felismerő által elért 

94,3362%. Mivel az egyvonásos modellt a Palm Graffiti és $1 unistroke felismerőkkel 

hasonlítottam össze, így logikusnak tartottam, hogy a Palm Graffiti 2–t (mely a Graffiti 

kiterjesztése többvonásos szimbólumokra) [117] és a $N felismerőt (ami a $1 alapján készített 

többvonásos módszer) [116] veszem alapul a megalkotott többvonásos modellnél. A Palm 

Graffiti 2 86,03%–os átlagos felismerési arányt ért el a [117]–ben publikált vizsgált során, 

mely több mint 6%–kal alacsonyabb az új modellel elértnél. Fontosnak tartom megjegyezni, 

hogy a Graffiti 2 ábécéje jelentősen eltér a vizsgálataim során használt szimbólumkészlettől, 

mivel az nem csak a latin betűket tartalmazza, továbbá a többvonásos betűk képzése is jóval 
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korlátozottabb. A $N felismerő 20 különböző algebrai szimbólum felismerésénél 96,6%–os 

átlagos felismerési arányt ért el 15 tanító minta felhasználásával, míg 16, a $1 felismerőnél 

alkalmazott egyvonásos szimbólum esetén 96,7%–os eredményt ért el, mely eredmények 

mindegyike jelentősen kisebb mennyiségű szimbólumot különböztet meg, míg a felismerési 

arány alig 4,5%–kal jobb a saját modell által elérttől. Ez az eredmény magasnak tűnik, 

azonban fontos figyelembe venni a szimbólumkészlet méretét (ami a $1 esetén alig 61%-kát 

teszi ki a FUBAR szimbólumkészletének) és azok bonyolultságát, összetéveszthetőségét. 

A többvonásos felismerő modelljének vizsgálata során mért eredményeket a 3.2 tábla foglalja 

össze. 

3.2 táblázat. A FUBAR-M által elért eredmények 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 97,22222222 
B 90 
C 83,88888889 
D 97,22222222 
E 92,77777778 
F 98,33333333 
G 93,88888889 
H 97,77777778 
I 94,44444444 
J 92,77777778 
K 96,11111111 
L 98,88888889 
M 95,55555556 
N 92,22222222 
O 81,66666667 
P 92,22222222 
Q 96,66666667 
R 94,44444444 
S 83,33333333 
T 97,22222222 
U 91,11111111 
V 91,66666667 
W 88,88888889 
X 90 
Y 92,22222222 
Z 76,66666667 

ÁTLAG 92,2008547 
 

Figyelembe véve a szimbólumok eltérő bonyolultságát, valamint az egyvonásos modellnél 

gyűjtött tapasztalatokat, miszerint az optimális fuzzy rácsfelbontás a szimbólumoktól függ, az 
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egyvonásos változathoz viszonyítva elfogadható romlásnak tartom, így az elért eredmény a 

kezdeti elvárásoknak megfelel. Fontos kiemelni, hogy a többvonásos modell az előző 

fejezetben ismertetett egyvonásos felismerő összes jó (és rossz) tulajdonságával rendelkezik, 

miszerint könnyedén offline típusúvá alakítható, a szabályok hangolása könnyedén 

kivitelezhető, alacsony a számítási komplexitása és a szabályok hozzáadásával, vagy 

eltávolításával az ábécé egyszerűen változtatható. A jobb felismerési arány elérése érdekében 

a modell további vizsgálatának céljául tűztem ki az optimális fuzzy rácsfelbontás 

meghatározását. 

3.3. Új, fuzzy rendszerű egyvonásos karakterfelismerő hierarchikus 

szabálybázissal 

3.3.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az ebben az alfejezetben ismertetett kutatás során a FUBAR-M módszer hierarchikus 

szabálybázisú változatának (FUBAR-MH) vizsgálatát tűztem ki célul. Ahhoz, hogy a modell 

használható legyen, képessé kellett tenni a hierarchikus szabálybázis kezelésére, a hierarchia 

és az ahhoz szükséges meta–szabályok kialakítására. 

Az így módosított, hierarchikus szabályokat alkalmazó felismerő modell eredményességének 

vizsgálatára egy prototípus rendszert hoztam létre. A vizsgálatok végrehajtására a már 

korábban ismertetett hardvert és írásmintákat használtam fel a modellek jobb összehasonlítása 

érdekében. Az elviekben új modelltől a felismerési folyamat számítási igényének jelentős 

csökkenését vártam. Tekintettel arra, hogy ez a eljárás jelentős változtatását igényli, így a 

vizsgálatnál számítottam arra is, hogy az átlagos felismerési arány csökkenhet, de tekintettel 

arra, hogy a rész-szabálybázisokban található szimbólumok száma kisebb, ezáltal az ütközés 

lehetősége is csökkenhet, így ideális esetben még a modell pontosságának növekedését is 

elképzelhetőnek tartottam. 

3.3.2. A fejlesztett rendszer modellje 

A modell hierarchikus szabálybázisok kezelésére alkalmassá tételéhez nem volt szükség a 

kiindulási modellnél alkalmazott elő–feldolgozás, valamint a betűk jellemzőinek kinyerésére 

szolgáló fuzzy rácsok módosítására, azonban a szabályok kiértékelésének lépéseinek 

változtatására igen.  

A modell számítási igényének alacsonyan tartása érdekében, így a meta–szabályok minimális 

számára törekedtem úgy, hogy a betűk leírására szolgáló jellemzőkön (szélesség/magasság 
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arányán és soronkénti, illetve oszloponkénti átlagos pontok számán) túl új paraméterek 

kinyerésére ne legyen szükség, ami tovább növelné a szükséges számítási lépéseket. 

Ennek megfelelően az új modell a betűket leíró jellemzők kinyerését követően az egyik 

paraméter felhasználásával kiértékeli a meta–szabályokat, meghatározza, hogy az melyik 

doménhez illeszkedik a legjobban, majd az adott doménhez tartozó (az eredeti rendszernél 

alkalmazott szabálybázisnál kisebb) szabálybázist értékeli ki. 

3.3.3. Kezdeti paraméterek kiválasztása 

Arra való tekintettel, hogy jelen kutatás fő célja a számítási igény csökkentése és nem a 

felismerési arány javítása volt, így a 6*4–es rácsozást alkalmazó modellt használtam fel a 

kísérlet alapjául. Ennek oka, hogy a 6*6–os és betűnként eltérő fuzzy rácsot alkalmazó modell 

csak kismértékben ért el jobb eredményt a 6*4–es rácsozásúhoz képest, azonban a számítási 

igény csökkenése több mint 30%. 

A következő lépésben a hierarchiánál használt meta–szabályok, valamint az azok által kijelölt 

szabályok körének meghatározására volt szükség. A fentiek alapján megvizsgáltam az összes 

szimbólum leírására szolgáló paramétert. Az egyes paraméterek jellegzetes értékeit betűnként 

felmértem, majd megkerestem azt, amely a lehető legkisebb átfedés mellett képes jól 

elhatárolt betűcsoportokat elkülöníteni. E vizsgálathoz a 3.11 ábra által szemléltetett 

grafikonokat használtam fel. 

 

3.11 ábra A FUBAR-1H által használt szélesség/magasság arányát leíró paraméter betűnként 

jellemző értékei 

A fent leírt vizsgálat alapján kiválasztottam a szabad szemmel jól elhatárolható csoportokkal 

rendelkező paramétereket. Arra jutottam, hogy a betűk köré rajzolt fuzzy rács harmadik 

sorába eső, az adott betűt leíró pontok átlagos száma három jól elhatárolható csoportra osztja 
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az ábécét. Ennek megfelelően kialakítottam a meta–szabályokat, melyek e paraméter értéke 

alapján megadják a rendszer számára, hogy melyik alszabálybázist kell kiértékelni. 

Az így kapott szabálybázis a 3 meta–szabályon túl csoportonként 7, 8 és 11 szabályra 

bontották a szabálybázist. Ez azt jelenti, hogy a legjobb esetben összesen 10, míg a 

legrosszabb esetben 14 szabály kiértékelése szükséges az eredmény meghozatalához. Ezek 

alapján a szabálykiértékeléshez szükséges számítási igény közel felére csökkenthető. 

3.3.4. Eredmények 

A módosított, hierarchikus szabálybázissal rendelkező modell vizsgálatára létrehozott 

prototípus által elért betűnkénti átlagos felismerési arányokat a 3.3 táblázat foglalja össze. 

3.3 táblázat. A FUBAR-1H által elért eredmények 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 100 
B 92,7374 
C 97,7654 
D 98,8827 
E 97,2067 
F 100 
G 100 
H 100 
I 100 
J 100 
K 99,4413 
L 100 
M 100 
N 96,0894 
O 93,8548 
P 100 
Q 100 
R 100 
S 100 
T 100 
U 97,2067 
V 98,324 
W 100 
X 98,324 
Y 99,4413 
Z 100 

ÁTLAG 98,8182 
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Az elért eredményekből jól látható, hogy a rendszer átlagos felismerési aránya csökkent, de 

így is a felhasználói elfogadási küszöb (97%) feletti, vagyis a „nagyon jó” értékelésű 

kategóriába tartozik. Figyelembe véve, hogy a meta–szabályok által több paraméter 

együttesen is használható, esetlegesen újak is bevezethetőek, ezzel esetlegesen növelve annak 

pontosságát, valamint a módosított modell által szükséges számítási lépések csökkenését úgy 

gondolom, hogy az elért eredmény jelentősnek tekinthető még a szakirodalomban fellelhető 

más módszerkhez viszonyítva is. A fentiek tükrében az elvégzett kísérletet sikeresnek tartom. 

3.4. Új, fuzzy rendszerű egyvonásos karakterfelismerő súlyozott szabály 

antecedensekkel 

3.4.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Több szabályalapú rendszer esetén gyakran alkalmaznak különböző súlyozási módszereket az 

annak pontosságának növelése érdekében. Hasonló megoldások fuzzy szabálybázisú 

osztályozók esetén is fellelhetőek a szakirodalomban [109–111], melyek során azok 

pontosságát sikerült növelni. 

A FUBAR-1 rendszerrel kapcsolatos kutatásoknál a prototípusok által hozott hibás 

eredményeket alapos vizsgálatnak vetettem alá, hogy kiderítsem azok forrását. A téves 

felismerés leggyakoribb oka az volt, hogy az adott bemenetből kinyert valamely jellemző az 

adott bemenethez tartozó jó megoldást reprezentáló betűt leíró szabályban található értékektől 

jelentősen eltért, így alacsonyabb tagsági értéket felvéve. Eközben az adott betűhöz tartozó 

többi paraméter alapján jelentősen jobb illeszkedést jelzett. Azonban az egyetlen paraméter 

alacsony értéke az adott szabály kimenetén kapott illeszkedési mértéket jelentősen 

csökkentette, ezáltal olyan betűk illeszkedési mértéke jobb volt, melyeknél a többi paraméter 

az elvárt eredmény értékeinél rosszabbak, azonban a jelölt kilógó jellemzőjére összességében 

jobb. Tehát egyetlen paraméter szélsőséges értéke miatt olyan döntést hoz a rendszer, amelyet 

a többi paraméterérték nem indokolt. Ez a fuzzy irányítási rendszerek működési elvét 

figyelembe véve teljesen normális, azonban minden esetre kezelendő probléma. 

Ezek alapján arra jutottam, hogy érdemes megvizsgálni az előző alfejezetekben ismertetett 

egyvonásos felismerő modellje esetében is a szabályok antecedensének súlyozását az átlagos 

felismerési arány növelésének érdekében. 

A súlyozott szabályantecedenseket használó fuzzy alapú egyvonásos karakterfelismerő 

(FUBAR-1W) vizsgálat alapjául a 6*4–es fuzzy ráccsal rendelkező FUBAR-1 felismerőt 

vettem alapul, a módosított modell alapján készült prototípust azonos hardver és minták 
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felhasználásával vizsgáltam. A kiindulási modell választását azzal indoklom, hogy az az által 

elért alacsonyabb felismerési arány miatt érzékelhetőbb javulás várható a számítási 

komplexitás alacsonyan tartása mellett. 

Mivel az antecedensek súlyértékeinek meghatározása az egyes felismerési lépésektől 

függetlenül, a kezdeti szabálybázis kialakításával egyszerre történik, így nem változtatja meg 

a modell számítási komplexitását. Emellett az elérhető átlagos felismerési arány moderált 

növekedését vártam a kísérlettől. 

3.4.2. A fejlesztett rendszer modellje 

Az előző alfejezetben ismertetett, a betűk hibás felismerésére vonatkozó megállapítások 

alapján arra jutottam, hogy a legegyszerűbb megoldás a bináris, vagyis {0,1} súlyok 

alkalmazása, mely lényegében egy–egy paraméter értékét vagy megtartja (1), vagy nem veszi 

figyelembe (0). Minden szabály összes paraméteréhez külön–külön súly meghatározása 

szükséges, ennek megfelelően minden szabályhoz külön létrehozásra került egy–egy 

súlyvektor, melyet az adott szabály kiértékelésekor vett figyelembe a rendszer. 

3.4.3. Kezdeti paraméterek kiválasztása 

A kezdeti paraméterek kiválasztásához a már többször említett előzetes hibakövetésnél 

szerzett tapasztalataimat használtam fel. Minden betű esetén megvizsgáltam, hogy mely 

paraméterek okozták a hibás eredményeket, majd az adott betűk esetén leggyakoribb 

hibaforrásként meghatározott jellemzőt kiválasztottam. Az ezen szimbólumokhoz rendelt 

súlyvektorokban ezen paraméterekhez tartozó értéket 0–ra, míg a többit 1–re állítottam. 

Ezek alapján a figyelmen kívül hagyott (vagyis 0–ás súllyal rendelkező) paraméterek közé az 

alábbiak kerültek: Drow4, ami a negyedik sorban található pontok átlagos számát reprezentáló 

paraméter a „D” betű esetén, Kcol4 ami a negyedik oszlop paraméter a „K” betűnél, Owh, Orow3, 

Ocol4, Ocol6, melyek az „O” betűhöz tartozó szélesség/magasság arányt, a harmadik sor, 

valamint a negyedik és a hatodik oszlopot leíró paraméterek, továbbá Xrow1, ami az „X” betű 

első sorának paramétere. 

3.4.4. Eredmények 

A bináris antecedens súlyokat alkalmazó egyvonásos felismerő modell alapján létrehozott 

prototípus rendszer a vizsgálatok során elért eredményeit a 3.4 táblázat foglalja össze. 
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3.4 táblázat. A FUBAR-1W eredményei a „D”, „K”, „O” és „X” szabályantecedenseinek 

súlyozásával 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 100 
B 92,7778 
C 97,7778 
D 99,4444 
E 98,8889 
F 100 
G 100 
H 100 
I 100 
J 100 
K 100 
L 100 
M 100 
N 100 
O 98,8889 
P 100 
Q 100 
R 99,4444 
S 100 
T 100 
U 100 
V 100 
W 100 
X 99,4444 
Y 100 
Z 100 

ÁTLAG 99,4872 
 

Az elért eredmény alapján megállapítható, hogy a súlyozott szabályantecedenseket és 6*4–es 

fuzzy rácsot alkalmazó egyvonásos írásfelismerő modellje alkalmas a rendszer átlagos 

felismerési arányának javítására a referencia modell által elért 99,23%–os felismerési 

arányhoz viszonyítva. 

Az elért eredmény kis mértékben meghaladja a 6*6–os rácsot alkalmazó alap modell átlagos 

felismerési arányát, bár, ez a különbség nem jelentős, alig több mint 0,06%. Figyelembe véve 

azt, hogy mindezt a rácsméretből adódó számítási igény kisebb csökkenése mellett sikerült 

elérni, úgy értékelem, hogy a kísérlet sikeres volt. 
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3.5.  Új többvonásos karakterfelismerő hierarchikus szabálybázissal 

3.5.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az előző alfejezetekben ismertetett eredmények alapján megállapítottam, hogy a tervezett 

FUBAR-1 és FUBAR-M módszerek közel azonos képességekkel, korlátokkal és pontossággal 

rendelkeznek. Ezek alapján feltételeztem, hogy a FUBAR-1H módszernél elért számítási 

igény csökkenés a többvonásos felismerőnél is jelentkezik, mely hipotézis vizsgálatára 

irányuló kutatás eredményeit az alábbi alfejezetben ismertetem. 

Az előző fejezetben ismertetett, a betűk jellemzői alapján kialakított FUBAR-1H modellnél 

elért eredmények feltételezésem szerint a két modell hasonlóságából kifolyólag közelítőleg 

megegyeznek, vagyis a kiértékelendő szabályok számának jelentős csökkenése mellett 

mérsékelt, de továbbra is elfogadható felismerési arány érhető el a többvonásos modell 

esetében is. E feltételezésemre alapozva úgy döntöttem, hogy egy hasonló feltételek mellett 

végzett vizsgálat felesleges, ennek megfelelően megváltoztatom a hierarchia kialakításának 

feltételeit. 

Jelen alfejezetben tárgyalt vizsgálat során a többvonásos felismerő modellnél használt 

hierarchikus szabálybázis kialakításánál az adott bemenetet alkotó vonások számát vettem 

alapul. E megoldás hátránya, hogy a vonások száma csak online felismerőknél alkalmazható, 

mivel offline módszereknél az azt alkotó vonások számának meghatározására nincs lehetőség. 

Bár, ez korlátozza a tervezett modell általánosságát, ennek ellenére fontosnak tartom 

megvizsgálni, hogy az új módszer online típusú felismerésre való használata esetén egy a 

vonások számán alapuló hierarchikus szabálybázissal milyen mértékben változtatja meg a 

modell átlagos felismerési arányát, valamint a számítási igényét. Az ismereteim alapján a 

modell számítási igényének csökkenése mellett az átlagos felismerési arányban is esés 

várható az egy csoportba tartozó betűképek hasonlósága miatt. A vizsgálat során a 4*3–as 

rácsozást alkalmazó FUBAR-M módszert vettem alapul, létrehozva a fuzzy alapú 

többvonásos karakterfelismerő hierarchikus szabálybázisú változatát (FUBAR-MH). 

A fentieknek megfelelően négy meta–szabályt hoztam létre a rész-szabálybázisok 

kijelölésére: az egy–, két–, három– és négy vonásból álló szimbólumok csoportjára. Ezek 

közül az egyvonásos karakterek számossága volt a legnagyobb, 11 szimbólumhoz tartozó 

szabályt jelölt ki. A modell működési elve megegyezik a hierarchikus egyvonásos felismerő 

modelljével. 
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3.5.2. Eredmények 

A 3.5 táblázat foglalja össze a betűt alkotó vonások számára épülő hierarchikus szabálybázist 

alkalmazó többvonásos felismerő modell által elért eredményeket. 

3.5 táblázat. A FUBAR-MH által elért eredmények 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 96,1111 
B 89,4444 
C 76,6667 
D 96,6667 
E 92,2222 
F 96,1111 
G 97,2222 
H 95,5556 
I 98,3333 
J 97,7778 
K 96,6667 
L 98,3333 
M 96,1111 
N 96,6667 
O 92,7778 
P 92,7778 
Q 97,7778 
R 87,7778 
S 97,7778 
T 96,1111 
U 93,3333 
V 88,3333 
W 92,2222 
X 89,4444 
Y 91,1111 
Z 85 

ÁTLAG 93,3974 
A fenti táblázatból jól látható, hogy a kiindulási 4*3–as rácsozást alkalmazó modell által elért 

93,4%–os eredményt a hierarchikus szabálybázist azonos feltételek mellett használó 

modellnek is sikerült elérnie, tehát a két rendszer pontossága között nincs különbség, míg a 

kiértékelendő szabályok száma a legrosszabb esetben is 15–re csökkent. Ezek alapján 

megállapítható, hogy érdemes a vonások számán alapuló hierarchikus szabálybázist 

alkalmazni többvonásos modell esetén is, azonban fontos megjegyezni, hogy a rendszer 

egyértelműen érzékeny a betűt alkotó vonások számára, továbbá a szimbólumkészlettől 

függően az elérhető eredmény is változhat. 
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A későbbi kutatások során érdemes lehet megvizsgálni további paraméterek használhatóságát 

a hierarchia kialakításánál. 

Az alábbiakban tézisek formájában fogalmazom meg az ebben a fejezetben ismertetett 

eredményeket. 

A:  Javaslatot tettem Mamdani típusú fuzzy irányító algoritmust alkalmazó, súlyozott 

szabály rendszeres, valamint hierarchikus fuzzy szabálylapú egy- és többvonásos 

karakterfelismerő (hat különböző eljárást tartalmazó) módszercsaládra. Az új eljárások 

kifejlesztésével – az irodalomból ismert módszerekkel összehasonlításban is – magas 

felismerési arányt és alacsony számítási komplexitást értem el. 

A–1: Javaslatot tettem egy-egy crisp (FUBAR-1C) és fuzzy rácson (FUBAR-1) alapuló 

egyvonásos felismerési módszerre és mindkettőt nagyszámú minta alapján vizsgáltam meg. 

Megállapítottam, hogy a fuzzy rácson alapuló megoldás jobb átlagos felismerési arányt ért el. 

A–2: Javaslatot tettem az elvében új, hierarchikus szabálybázisú egyvonásos 

karakterfelismerőre (FUBAR-1H), melynek vizsgálatára prototípus rendszert hoztam létre és 

megmutattam, hogy a számítási igény jelentős csökkenése mellett az átlagos felismerési arány 

továbbra is az irodalommal konszenzusban elfogadott felismerési jóság nagyságrendjébe esik. 

A–3: Javaslatot tettem súlyozott szabály–antecedenseket használó egyvonásos 

karakterfelismerő módszerre (FUBAR-1W), melynek vizsgálatára prototípus rendszert hoztam 

létre és nagyszámú minta vizsgálatával megmutattam, hogy az új módszer a számítási igény 

lényegében konstans emelkedése mellett jobb átlagos felismerési arányt ért el. 

A–4: Javaslatot tettem egy új fuzzy alapú többvonásos karakterfelismerő módszerre 

(FUBAR-M), melynek vizsgálatára prototípus rendszert hoztam lére és megállapítottam, hogy 

többvonásos esetben a kezdeti paraméterek mellett az átlagos felismerés arány a FUBAR-1-

nél mért eredményhez képest csupán 2%-kal csökkent, ami az irodalmi kritériumok alapján 

még mindig elfogadható. 

A–5: Javaslatot tettem hierarchikus szabálybázisú többvonásos karakterfelismerő 

módszerre (FUBAR-MH), melynek vizsgálatára prototípus rendszert hoztam létre és 

megmutattam, hogy a FUBAR-MH a számítási igény jelentős csökkenése mellett a FUBAR-M-

mel megegyező átlagos felismerési arányt ért el. 
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Az A tézisben megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: [S01], 

[S02], [S03], [S04], [S05] és [S06]. 
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4. A FUBAR-1 és FUBAR-M módszerek paramétereinek 

hangolása 

4.1. A fuzzy rácsok szerepe az egyvonásos karakterek jellemzőinek 

kinyerésében 

4.1.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az előző alfejezetben ismertetett kutatási eredmények után egyértelműen megállapítható, 

hogy a crisp (klasszikus) rácsokat használó FUBAR-1C módszer rosszabb eredményt ért el a 

fuzzy rácsozáson alapuló FUBAR-1 megoldásnál. Ahhoz, hogy az eredeti célkitűzést, 

miszerint a megalkotott felismerő modell teljesítőképességét a lehető legkisebb torzítás 

mellett mérjem meg, meg kell vizsgálnom az az által használt jellemzők kinyeréséhez köthető 

paraméterek hatását. A vizsgálatok fő célja tehát az előző alfejezetben ismertetett modell 

átlagos felismerési arányának megállapítása a fent felsorolt paraméterek különböző értékeire, 

valamint az eredmények összevetése az előzőekkel. 

Az első vizsgálni tervezett paraméter a bemeneti jel (újra)mintavételezésekor használt 

képpontok közötti minimális távolságra vonatkozó küszöbérték. A vizsgálatok második, 

jelentősebb körét képzi a fuzzy rács felbontásának (sor- és oszlopszámának) hatása a modell 

átlagos felismerési arányára. E kutatást három fő részre osztottam: (1) az N*N–es (négyzetes 

cellákkal rendelkező) fuzzy rácsok, (2) az N*M–es (téglalap alakú cellákkal rendelkező) 

fuzzy rácsok, valamint (3) a betűnként eltérő méretű fuzzy rácsok vizsgálatára. 

A felmérés során használt paraméterértékeket az előző fejezetben ismertetett 

irodalomkutatáson, valamint a megelőző kutatások eredményein alapulnak. A mintavételi 

pontok minimális távolságának három vizsgált értéket határoztam meg, melyek a 12, 8 és 6. 

Ennél kisebb értékek esetén a már korábban említett, bevitel során keletkező hiányos részek a 

vonásban már szabad szemmel is megfigyelhetőek voltak, így azokat kizártam. Az előző 

vizsgálatban használt 16 képpontos távolságnál nagyobb érték alkalmazásával a 

szimbólumokat reprezentáló pontok száma jelentősen lecsökkent, felismerhetőségük szabad 

szemmel romlott. A kiválasztott három paraméterérték közötti távolságok nem mutattak 

jelentősebb különbséget a vonások képében. Az N*N–es fuzzy rácsoknál a sorok és oszlopok 

számát jelentő paraméter értékeinek az 5, 6, 8, 10 és 16 számokat választottam, melyek a 

szakirodalomban gyakori értékek a hasonló módszereknél. Az N*M–es fuzzy rácsoknál a 

sorok és oszlopok számát 3 és 10 között vizsgáltam. 
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A modell jelentősebb módosítására a betűnként eltérő méretű fuzzy rácsok vizsgálatánál volt 

csak szükség, melyet a későbbiek során kifejtek. A kutatás során az előző fejezetben 

bemutatott modellt és adathalmazt használtam alapul, a tanító és ellenőrző minták 

megegyeznek az előző vizsgálatban használtakkal. A mérések az előző alfejezetben 

ismertetett hardveren kerültek végrehajtásra. 

4.1.2. A vonásokat alkotó referenciapontok sűrűsége és a fuzzy rács alapú 

paraméterek közötti kapcsolat vizsgálata 

4.1 táblázat. A FUBAR-1 eredményei eltérő mintavételi távolság mellett 

Átlagos felismerési arány (%) 4*4–es fuzzy rács esetén adott 
(d) minimális képpont távolság mellett Szimbólum 

d=12 d=8 d=6 
A 99,4444 100 100 
B 81,6666 92,2222 90,5555 
C 86,6666 98,8888 99,4444 
D 70,5555 80,5555 82,2222 
E 96,6666 98,8888 96,6666 
F 100 100 100 
G 98,8888 100 100 
H 100 100 100 
I 97,7777 97,7777 97,777 
J 98,8888 100 100 
K 91,1111 96,666 98,8888 
L 98,8888 98,8888 98,8888 
M 100 100 100 
N 95 99,4444 100 
O 80 89,4444 91,6666 
P 100 100 100 
Q 96,6666 94,4444 96,6666 
R 91,1111 95,5555 96,6666 
S 84,4444 98,3333 96,6666 
T 100 100 100 
U 100 100 100 
V 100 100 100 
W 100 100 100 
X 96,6666 97,7777 96,1111 
Y 100 100 100 
Z 97,7777 100 100 

ÁTLAG 94,7008 97,6495 97,7777 
A vonásokat alkotó mintavételi (vagy referencia) pontok számossága egyértelmű kihatással 

van a felismerési modell számítási igényére, ami a jellemzők kinyerésének lépésénél 

jelentkezik. Ennek oka, hogy minden pontra meg kell határozni annak tagsági értékét a fuzzy 
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rácsot alkotó összes sorra és oszlopra vonatkozóan. Ezek alapján minél több pont alkot egy 

vonást, annál több művelet végrehajtására van szükség, tehát logikus arra törekedni, hogy a 

referenciapontok közötti távolság minél nagyobb legyen. 

A vonásokat alkotó képpontok közötti távolságnál figyelembe kell venni azt is, hogy túl nagy 

küszöbérték esetén a betűkép jelentősen ritka lesz, annak felismerhetősége leromolhat, míg túl 

alacsonyra választott minimális távolság esetén a már korábban említett, a hardver szűk 

keresztmetszetéből adódó hiányzó vonásrészek szintén hatással lehet a felismerési arányra. 

A tervezett vizsgálat során az előző alfejezetben ismertetett kutatás során gyűjtött bemeneti 

mintákat felhasználva mértem meg a rendszer átlagos felismerési arányát. Elméletileg a 

tervezett modellre nincs jelentősebb hatással, hogy egy adott vonást hány képpont ír le, 

azonban a kutatás során nagy eltérést okozhatnak a választott paraméterek, így minden 

vizsgálatnál a tanítóminták megfelelő paraméterrel való mintavételezését követően 

felhasználtam a modell szabálybázisának megalkotásához, tehát a három vizsgálatnál három 

eltérő szabálybázist használtam. A modell méréséhez ugyanazon validációs mintákat 

használtam fel (megfelelő mintavételezést követően), amelyeket a kidolgozott felismerő 

koncepciójának ellenőrzésénél használtam. 

Mivel a crisp típusú rácsokat használó modell jelentősen rosszabb eredményt ért el a fuzzy 

rácson alapuló megoldástól, így a vizsgálatban csak 4*4–es fuzzy ráccsal rendelkező modellt 

vizsgáltam. Ennek révén az eredmények összevethetőek az előző kutatás eredményeivel, azok 

referenciaképp szolgálnak. Az elvégzett mérés eredményét a 4.1 táblázat szemlélteti. 

Az eredményekből jól látható, hogy a képpontok közötti minimális távolságot 16 képpontról 

12–re csökkentve is javulás érhető el, azonban az nem szignifikáns. Azonban 8 és 6 pixeles 

minimális mintavételi távolság esetén már több mint 3%–os javulást sikerült elérni azonos 

feltételek mellett. A mért javulás nem tűnik nagynak, azonban olyan szempontból jelentős, 

hogy e paraméterek mellett a rendszer már eléri a 97%–os elfogadási felhasználói küszöböt. 

Az eredmények tükrében a további vizsgálatoknál minimum 6 képpontnyi távolságot vettem 

alapul a mintavételezési fázisban. 

4.1.3. Az N*N–es és N*M–es fuzzy rácsok vizsgálata 

A következőkben a különböző négyzetes és téglalap alakú rácsfelbontás konfigurációk hatását 

vizsgáltam a tervezett modell felismerési arányának tükrében. Mivel a szakirodalomban 

számos felbontás található, ezért fontosnak tartottam e kutatás elvégzését a rendszer 

pontosságának esetleges javítása érdekében. Mivel az átlagos felismerési arányon túl a modell 

számítási igényét (a betűk jellemzőinek kinyerése és a felismerési folyamat során egyaránt) 
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befolyásolja a rácsméret, ezért is különösen fontosnak tartottam a megfelelő felbontás 

kiválasztását. 

A jelen alfejezet tartalmazza a különböző statikus (betűnként megegyező) rácsfelbontásokkal 

kapcsolatos kutatásaim eredményeit. Az elvégzett vizsgálatok során az előző alfejezetekben 

ismertetett hardvereket és ugyanazon egyvonásos mintákat használtam fel a kezdeti 

szabálybázis kialakítása, valamint a modell validációja során. 

A kiválasztott paraméterértékeknél figyelembe vettem a szakirodalomban fellelhető 

megoldásoknál alkalmazottakat. Ennek megfelelően a kutatás elsődleges iránya a 

szakirodalomban jellemző N*N–es (uniform) rácsfelbontások és jellemző N értékek esetén 

elérhető átlagos felismerési arányok vizsgálata volt. Az elvégzett tesztek során tapasztalt 

eredményeket a 4.2 táblázat tartalmazza. 

4.2 táblázat. A FUBAR-1 eredményei különböző négyzetes fuzzy rácsfelbontás mellett 

Átlagos felismerési arány (%) N*N fuzzy rácsfelbontás mellett Szimbólum N=4 N=5 N=6 N=8 N=10 N=16 
A 100 99,4444 100 98,3333 99,4444 77,2222 
B 90,5555 94,4444 95,5555 95,5555 97,7777 93,3333 
C 99,4444 97,2222 99,4444 99,4444 92,7777 98,8888 
D 82,2222 98,8888 98,3333 100 99,4444 96,6666 
E 96,6666 98,8888 99,4444 100 97,7777 98,8888 
F 100 100 100 100 100 100 
G 100 100 100 100 100 100 
H 100 100 100 100 100 100 
I 97,777 97,777 97,7777 97,7777 97,7777 97,7777 
J 100 100 100 100 100 100 
K 98,8888 99,4444 100 100 99,4444 99,4444 
L 98,8888 100 100 100 100 100 
M 100 100 100 100 100 100 
N 100 100 100 100 100 100 
O 91,6666 96,1111 97,7777 89,4444 80 94,4444 
P 100 100 100 100 100 97,7777 
Q 96,6666 95,5555 98,8888 98,8888 97,7777 97,7777 
R 96,6666 96,1111 98,3333 98,3333 87,7777 87,7777 
S 96,6666 79,4444 100 96,1111 98,8888 98,3333 
T 100 100 100 100 100 100 
U 100 100 100 100 100 100 
V 100 100 100 100 100 94,4444 
W 100 99,4444 100 100 98,8888 100 
X 96,1111 93,3333 99,4444 96,6666 96,1111 97,2222 
Y 100 100 100 100 100 100 
Z 100 93,3333 100 100 100 98,8888 

ÁTLAG 97,7777 97,6709 99,4231 98,8675 97,8419 97,2649 
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A fenti eredményekből jól látható, hogy nincs olyan szabály, miszerint a rács felbontása minél 

nagyobb/kisebb, annál jobb a rendszer pontossága. A legjobb átlagos felismerési arányt 

(99,42%) 6 sorra és 6 oszlopra való bontás esetén sikerült elérni. Ez alig nagyobb, mint 1,5%–

os javulás az átlagos felismerési arányban, azonban fontos megjegyezni, hogy ez már 

M. J. LaLomia által végzett kutatás alapján már a „nagyon jó” értékelésű kategóriába tartozik. 

Az elért eredmény a $1 egyvonásos gesztusfelismerőnél is nagyobb pontosságot jelent, ami 

jelentős eredménynek mondható, mivel a tervezett modell 26 különböző szimbólumot 

különböztet meg, míg a $1 mindösszesen 16 gesztust. 

A vizsgálatok második felében az eltérő sor és oszlopszámú felbontással rendelkező (N*M–

es) fuzzy rácsok átlagos felismerési arányának felmérést tűztem ki célul. Az eredmények 

alapján elképzelhető, hogy az előzőnél kisebb felbontású (így alacsonyabb számítási igényű), 

de (közel) azonos pontosságot lehetővé tevő fuzzy rácsok definiálhatók. Mivel az írás során a 

függőleges és vízszintes mozgások koordinációja eltérő pontosságú, így valószínűsíthető, 

hogy egy nem négyzetes felbontást alkalmazó rács esetén jobb felismerési arány is elérhető. 

A vizsgálatok során a már korábban említett hardvereket és mintakészletet használtam fel a 

szabálybázis kialakítása és a mérések elvégzése során, ezzel biztosítva a modellek jobb 

összehasonlíthatóságát. Az így kapott eredményeket a 4.3 táblázat szemlélteti. 

4.3 táblázat. A FUBAR-1 átlagos felismerési arányai (%–ban megadva) eltérő, N*M–es 

fuzzy rácsok esetén 

  Oszlopok száma a fuzzy rácsban 
  3 4 5 6 7 8 9 10 

3 – 95,09 98,14 98,74 98,61 98,57 98,44 98,61 
4 97,82 – 98,31 99,23 99,08 98,87 98,5 98,38 
5 97,05 96,99 – 98,7 98,72 98,57 98,18 98,5 
6 97,54 96,62 97,97 – 98,53 98,53 97,99 98,38 
7 96,69 96 97,63 97,95 – 97,8 97,65 97,99 
8 96,11 96,35 97,22 98,21 97,54 – 97,48 97,26 
9 96,62 96,54 97,71 98,21 98,29 98,08 – 98,29 

Sorok szám
a a fuzzy 

rácsban 

10 94,98 95,81 96,88 98,38 97,71 97,78 97,65 – 
Az eredményekből jól látható, hogy a 6*6–os felbontású fuzzy rácsnál nem sikerült jobb 

átlagos felismerési arányt elérni. Az elért eredmények közül a három legjobb a 99,23%, 

99,08%, valamint 98,87% volt 6*4, 7*4 és 8*4 felbontások esetén. Ebből is jól látszik, hogy a 

legmagasabb felismerési arányokat a 3.4 táblázat megközelítőleg egy jól elhatárolható 

területén, közel azonos felbontások esetén sikerült elérni. 
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4.1.4. A betűnként eltérő méretű fuzzy rácsok vizsgálata 

Az előző alfejezetekben ismertetett eredmények alapján egyértelművé vált számomra, hogy a 

tervezett modell felismerési arányára jelentős hatással van a szimbólumok jellemzőinek 

kinyerésére szolgáló rácsok. A betűnként egyedileg meghatározott átlagos felismerési arányok 

is eltérőek voltak a különböző rácsméreteknél, több esetben is előfordult, hogy az átlagosan 

magas pontosságot elérő rácsfelbontásnál egy-egy szimbólum alacsony eredményt ért el, míg 

egy összességében gyengébb felismerést produkáló felbontásnál akár minden adott betűre 

vonatkozó mintát helyesen ismertek fel. Ezek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy 

betűnként eltérő lehet az optimális fuzzy rácsfelbontás. Feltételeztem, hogy az így 

meghatározott rácsok révén esetlegesen csökkenthető a számítási igény, illetve növelhető a 

felismerési ráta. Ennek a hipotézisnek vizsgálatát tűztem ki célul az ebben az alfejezetben 

végrehajtott kutatás során. 

Az elvégzett vizsgálat során a tervezett felismerő modelljének módosítására is szükség volt. A 

bemenet megérkezésekor még nem ismert, hogy milyen szimbólumról van szó, így az 

optimális rácsfelbontás se ismerhető előre, emiatt a mintavételezést követően az összes 

(modellben) használt rácsfelbontásra vizsgálni kell a bemenetet, majd az így kapott 

jellemzőket az egyes betűknek megfelelő szabályok számára átadni. Azáltal, hogy az egyes 

betűk esetén eltérő számú sor és oszlop alapján kinyert paraméter áll rendelkezésre, az egyes 

betűkhöz rendelt szabályok feltételrészében változó mennyiségű fuzzy halmaz felhasználására 

van szükség. Az egyes betűk felismerési aránya és a használt fuzzy rács kihatással van a 

szimbólumkészletben szereplő többi betűjénél elért eredményekre is. Egy ilyen összefüggés 

csak kimerítő tesztelés esetén deríthető fel, ahol minden betűnél az összes lehetséges 

rácsfelbontást vizsgálni kellene. Mivel egy ilyen vizsgálat végrehajtására jelentős erőforrást 

igényelne, így arra a következtetésre jutottam, hogy az új modell vizsgálatánál egy az előző 

eredményeket felhasználó heurisztikus módszerrel határozom meg a betűnkénti optimális 

rácsméretet. E módszer lényege, hogy az előző eredmények alapján megkerestem minden 

betű esetén (a többi szimbólumtól függetlenül) a legkisebb méretű, legjobb eredményt mutató 

felbontást. Tekintettel arra, hogy ez a módszer nem a rendszerszintű betűnkénti optimális 

rácsfelbontást adja meg és az előző eredmények még a szakirodalomban fellelhető 

megoldások tükrében is kimagaslóak, így az elvárásaim is ennek megfelelően alakítottam ki. 

A vizsgálat alapján az alábbi öt rácsfelbontást alkalmaztam az új modellnél: 3*4, 3*5, 6x3, 

6*4 és 7x4. Mivel az azonos sor, vagy oszlopszám esetén nincs szükség eltérő 

rácsfelbontásnál sem a teljes fuzzy rács újrafeldolgozására. A jellemzők kinyeréséhez 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2017.004



 82 

szükséges számítási igény az így kapott rácsok alapján egy 16*12–es rácsfelbontással 

egyenértékű. 

A korábbi és az ebben az alfejezetben vizsgálat során elért eredmények jobb 

összehasonlíthatósága érdekében a már korábban ismertetett, az előzőekben is használt 

hardver és (tanító és validációs) mintakészlet került felhasználásra azonos feltételek mellett. A 

kutatás során elért eredményeket a 4.4 táblázat foglalja össze. 

4.4 táblázat. A FUBAR-1 eredményei betűnként eltérő fuzzy rácsfelbontás esetén 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 100 
B 93,3333 
C 97,7778 
D 100 
E 98,8889 
F 100 
G 100 
H 100 
I 100 
J 100 
K 100 
L 100 
M 100 
N 100 
O 96,6667 
P 100 
Q 100 
R 99,4444 
S 100 
T 100 
U 100 
V 100 
W 100 
X 100 
Y 100 
Z 100 

ÁTLAG 99,4658 
Az eredmények alapján jól látható, hogy a 6*6–os felbontású fuzzy rács esetén a modell által 

elért 99,4231%–os eredményhez képest szignifikáns javulást nem sikerült elérni az új, változó 

méretű fuzzy rácsokat használó modellel, melynek eredménye 99,4658%. Mivel a 

feldolgozandó sorok és oszlopok száma jelentősen, több mint duplájára nőtt, így ez az 

eredmény elhanyagolhatónak számítana, azonban figyelembe kell venni a vizsgálat elején tett 

megállapítást, miszerint az így meghatározott betűnkénti rácsfelbontás nem veszi figyelembe 
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a betűk egymásra való hatását. Ezek alapján az a véleményem, hogy a későbbiek során a 

módosított modell alaposabb, akár kimerítő vizsgálata is indokolt lehet. 

4.2. A fuzzy rácsok szerepe a többvonásos karakterek jellemzőinek 

kinyerésében 

4.2.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az előző alfejezetben ismertetett egyvonásos bemenetet használó FUBAR-1 modellnél a 

használt fuzzy rácsfelbontás miatt az átlagos felismerési arányban tapasztalható jelentős 

eltérések alapján arra jutottam, hogy érdemes megvizsgálni a különböző N*N–es és N*M–es 

fuzzy rácsfelbontásokkal kinyert betűjellemzők használatát a többvonásos FUBAR-M modell 

esetén is. Az egyvonásos modellnél megfigyelt eredmények alapján N*N–es esetben N=5..7 

értékekre, míg N*M–es esetben N=3..7, M=3..7 értékekre vizsgáltam meg, ahol N nem 

egyenlő M. 

A korábbi tapasztalatokat figyelembe véve a vizsgálat eredményeképp az átlagos felismerési 

arány néhány százalékos javulását, valamint a számítási igény (a rácsfelbontással egyidejű) 

növekedését vártam. 

A végrehajtott vizsgálatok során a többvonásos modell ellenőrzésére használt tanítási és 

validációs mintákat használtam fel, így növelve az eredmények összehasonlíthatóságát. 

4.2.2. Eredmények 

A többvonásos felismerő modell különböző fuzzy rácsfelbontások esetén mért átlagos 

felismerési arányait a 4.5 táblázat foglalja össze. 

4.5 táblázat. A FUBAR-M eredményei különbözőfuzzy rácsfelbontások esetén 

Oszlopok száma a fuzzy rácsban  

3 4 5 6 7 
3 – 93,33 93,25 91,86 92,09 
4 93,40 – 91,52 92,05 90,83 
5 91,79 92,09 90,36 90,41 89,47 
6 92,22 92,54 90,85 90,36 90,60 

Sorok 

szám
a a 

fuzzy 

rácsban 

7 89,62 90,56 89,66 88,74 88,42 
 

Ahogy az az eredményekből is jól látható, a legjobb átlagos felismerési arányt, 93,4%–ot 4 

sorból és 3 oszlopból álló fuzzy rács esetén sikerült elérni, mely alig 1,2%–kal magasabb, 

mint 4*4–es rácsfelbontás esetén. A várakozásaimmal ellentétben az egyvonásos modellnél 
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legjobb eredményt elérő felbontásnál kisebb számú sor és oszlop esetén sikerült nagyobb 

pontosságot produkálni a többvonásos modellnek, ami a számítási igény nem jelentős, 

mérsékelt csökkenése mellett történt. Azonban továbbra is megfigyelhető, hogy a legjobb 

eredményeket (az egyvonásos modellnél tapasztalthoz hasonlóan) egymáshoz közeli 

rácsfelbontások esetén érte el az új többvonásos felismerő. 

Mivel az egyvonásos modell esetén a fuzzy rácsok optimális felbontása révén jelentősebb 

javulást sikerült elérni az átlagos felismerő arányban, ezért megvizsgáltam a hibás 

felismerések okát. A többvonásos modellnél egyetlen esetben sem fordul elő az, hogy egy 

adott betű a másik leírásához jobban illeszkedett volna, minden hibás felismerés olyan 

mintákra volt visszavezethető, melyek az összes szabály esetén 0 illeszkedést értek el (és így a 

rendszer működési elve alapján „A” betűnek feleltette meg). E hibajelenség okát a kezdeti 

szabálybázis kialakításánál találtam meg, az egyes betűket leíró fuzzy halmazok nem fedték le 

a probléma tér egészét, így voltak olyan paraméterértékek, melyekre nem talált megoldást. 

Ennek kiküszöbölése érdekében további, a kezdeti szabálybázis kialakítását vizsgáló kutatást 

tűztem ki célul. 

4.3. Az FUBAR-M kezdeti szabálybázis paramétereinek vizsgálata 

4.3.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az előző alfejezetben elvégzett, a fuzzy rácsok felbontására vonatkozó vizsgálatok során 

felfedezett, a modell átlagos felismerési arányát jelentősen befolyásoló hibaforrás (a ritka, 

nem minden esetet lefedő szabálybázis) oka az volt, hogy a vizsgálatoknál használt kezdeti 

szabálybázis 60 minta alapján való kialakítása nem volt elégséges. 

Ennek megfelelően jelen kutatás tárgyául azt tűztem ki, hogy megvizsgáljam a különböző 

tanítási mintaszám, valamint az egyes betűjellemzőket leíró fuzzy halmazok kialakításánál 

használt konstrukciós paraméter (mely segítségével a trapéz alakú tagsági függvények első és 

utolsó töréspontjának pozíciója kerül kiszámításra a minimum és maximum értékek által 

felvett tagsági érték alapján) hatását az átlagos felismerési arányra. A trapéz alakú fuzzy 

halmazok töréspontjainak meghatározására használt konstrukciós paraméter felhasználásának 

módját a 4.1 ábra szemlélteti. 
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4.1 ábra A fuzzy halmazok kialakításánál használ konstrukciós paraméter szemléltetése 

A vizsgálat során megvizsgáltam a többvonásos FUBAR-M módszer átlagos felismerési 

arányát 10, 20, 30, 40, 50 és 60 tanítási minta alapján létrehozott kiindulási szabálybázisra. 

Mindegyik esetben az alábbi 12 lehetséges fuzzy halmaz konstrukciós paraméterértéket 

vizsgáltam meg: 0,0, 0,1, 0,2, 0,25, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,75, 0,8 és 0,9, ezzel összesen 

(6*12 vagyis) 72 különböző esetet megvizsgálva. 

Az e alfejezetben végzett kutatás során úgy gondoltam, hogy a vizsgálatok során alaposabb 

felmérést végzek, melyhez keresztvalidációs tesztelést [118] terveztem, mely kimondottan kis 

mintaszám esetén használt az ilyen típusú problémák megoldását célzó modellek 

ellenőrzésére szolgál. A választást az alábbi két megfontolással indokoltam: (1) a többvonásos 

felismerő modell már valós körülmények között is alkalmazható, így a pontosabb eredmények 

érdekében részletesebb felmérés indokolt; (2) a minták véletlenszerű kiválasztásából adódó, a 

modell átlagos felismerési arányát befolyásoló zaj szűrése. 

A keresztvalidációs teszt során a hardver és a gyűjtött mintakészlet megegyezik a fejezet első 

szakaszában végzett vizsgálatok során alkalmazottakkal, azonban a tanító– és 

validációsminták kiválasztása eltérő módon történt. A felismerő modelljénél 4*3–as fuzzy 

rácsfelbontást vettem alapul, amely a legmagasabb átlagos felismerési arányt érte el az előző 

fejezetben ismertetett kutatás során. Az alkalmazott tesztelési módszernek megfelelően 
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minden az ebben az alfejezetben felsorolt vizsgálat esetén három eltérő, véletlenszerűen 

kiválasztott mintakészletet használtam fel. Mind a három mintakészlet minden szimbólumra 

180 mintát tartalmaz, melyet 60 tanító és 120 validációsmintára bontottam (betűnként). Mivel 

az összesen elérhető minták száma korlátozott, így biztosan van átfedés az egyes 

mintakészletek esetén, azonban az azokban szereplő minták sorrendje (a véletlenszerű 

kiválasztás alapján nagy valószínűséggel) változó, így a tanítási és validálási készletben 

szereplő minták is eltérőek. Az így képzett három tesztkészlet mindegyike esetén kijelölt 60 

tanítási mintát használtam fel a különböző szabálybázis megalkotásában résztvevő korábban 

rögzített betűket. Ezt a folyamatot a 4.2 ábra szemlélteti. 
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4.2 ábra A keresztvalidációs teszt során használt mintakészlet–kiválasztás módjának 

sematikus ábrája 

4.3.2. Eredmények 

Az alábbiakban kerül összefoglalásra a többvonásos felismerő modell kiindulási 

szabálybázisának létrehozására használt paraméterek átlagos felismerési arányra gyakorolt 

hatásának vizsgálati eredményei három különböző (keresztvalidációs) mintakészletre. 
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A keresztvalidációhoz kialakított első mintakészlet különböző számú tanítási mintái és eltérő 

fuzzy halmaz konstrukciós paraméterek alapján létrehozott többvonásos karakterfelismerő 

kezdeti szabálybázisának 120 validációs minta használatával elért átlagos felismerési arányait 

a 4.6 táblázat foglalja össze. 

4.6 táblázat. A FUBAR-M különböző paraméterek mellett kialakított kezdeti szabálybázisa 

által elért eredményei az első validációs mintakészletre 

A tanítási minták száma  10 20 30 40 50 60 
0 12,7564 33,5256 48,1090 55,8333 61,8910 66,0897 

0,1 18,0769 43,7500 58,3013 65,3205 71,9872 75,6090 
0,2 24,6154 53,0128 69,6474 75,4487 80,7372 83,7500 
0,25 28,1410 58,3654 74,2949 79,8397 84,7436 87,2756 
0,3 32,0513 64,6154 79,4551 84,3910 88,5897 90,4487 
0,4 41,0577 75,3526 87,1474 91,3462 93,8141 95,0641 
0,5 52,6603 85,3846 93,7500 95,8013 96,7308 97,3718 
0,6 63,8782 92,8526 97,2115 97,8205 98,2692 98,6218 
0,7 75,9295 96,6026 98,3974 98,6218 98,9744 98,9744 
0,75 81,1859 97,5321 98,6218 98,7179 99,0705 99,0385 
0,8 85,7051 97,8846 98,6859 98,7500 99,0705 99,0385 

A
 fuzzy halm

azok 
kialakításánál használt 
konstrukciós param

éter 

0,9 88,9423 97,9167 98,6859 98,7500 99,0705 99,0385 
Az eredményekből jól látható, hogy a többvonásos felismerő modellnek sikerült elérnie a 

99% feletti átlagos felismerési arányt az első mintakészletre, vagyis a felhasználói elfogadási 

küszöbnél magasabb értéket ért el. Az így kapott felismerési ráták a $N felismerő által 

produkált eredményeknél is jobbak. A három legjobb (eltérő) eredményt elérő és az azoknál 

használt szabálybázis kialakításánál alkalmazott paraméterértékeket a 4.3 ábra szemlélteti. 

 

4.3 ábra A három legnagyobb átlagos felismerési arányt elérő paraméterértékek az első 

mintakészletre 
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Ezek alapján megállapítható, hogy az előző fejezetben ismertetett egyvonásos felismerővel 

közel megegyező átlagos felismerési arány elérésére képes az új többvonásos 

karakterfelismerő modell is (az első keresztvalidációs mintakészlet esetén). 

A keresztvalidációhoz kialakított második mintakészlet különböző számú tanítási mintái és 

eltérő fuzzy halmaz konstrukciós paraméterek alapján létrehozott többvonásos 

karakterfelismerő kezdeti szabálybázisának 120 validációs minta használatával elért átlagos 

felismerési arányait a 4.4 táblázat foglalja össze. 

4.7 táblázat. A FUBAR-M különböző paraméterek mellett kialakított kezdeti szabálybázisa 

által elért eredményei a második validációs mintakészletre 

A tanítási minták száma  10 20 30 40 50 60 
0 23,4295 48,3333 58,7500 68,5577 73,5256 77,1474 

0,1 31,5064 58,4295 68,6538 77,1795 81,9551 85,2244 
0,2 38,5897 67,8526 76,8590 84,0705 88,0128 90,5769 
0,25 42,9167 71,4423 80,7051 87,3397 90,9936 92,9808 
0,3 47,1795 76,1538 84,1026 89,8397 92,9167 94,7756 
0,4 57,0513 84,5192 90,7692 94,3269 96,6987 97,4359 
0,5 66,7628 91,1859 95,4487 97,5962 98,8462 99,0705 
0,6 77,4038 96,3462 98,0449 99,1346 99,6795 99,5833 
0,7 88,2051 98,6218 98,9423 99,2628 99,7115 99,5833 
0,75 91,8269 98,9744 99,0064 99,2949 99,7115 99,5833 
0,8 93,8141 99,1667 99,0064 99,2949 99,7115 99,5833 

A
 fuzzy halm

azok 
kialakításánál használt 
konstrukciós param

éter 

0,9 95,5128 99,1987 99,0064 99,2949 99,7115 99,5833 
Az eredmények alapján a többvonásos felismerő modellnek sikerült elérnie a 99% feletti 

átlagos felismerési arányt a második mintakészletre is, ami megerősíti az előző eredményt. A 

három legjobb (eltérő) eredményt elérő és az azoknál használt szabálybázis kialakításánál 

alkalmazott paraméterértékeket a 4.4 ábra szemlélteti. 
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4.4 ábra A három legnagyobb átlagos felismerési arányt elérő paraméterértékek a második 

mintakészletre 

A fentiekből alapján a második mintakészlet esetében az elsőhöz viszonyítva is jobb átlagos 

felismerési arányt sikerült elérni. 

A keresztvalidációhoz kialakított harmadik mintakészlet különböző számú tanítási mintái és 

eltérő fuzzy halmaz konstrukciós paraméterek alapján létrehozott többvonásos 

karakterfelismerő kezdeti szabálybázisának 120 validációs minta használatával elért átlagos 

felismerési arányait a 4.8 táblázat foglalja össze. 

4.8 táblázat. A FUBAR-M különböző paraméterek mellett kialakított kezdeti szabálybázisa 

által elért eredményei a harmadik validációs mintakészletre 

A tanítási minták száma  10 20 30 40 50 60 
0 25,0000 51,6026 64,4231 70,4487 74,9359 78,9423 

0,1 33,0128 62,8205 73,8462 79,2628 83,0449 86,5705 
0,2 40,4487 70,5128 81,3141 85,8333 89,0705 91,6987 
0,25 45,1603 74,8397 84,4231 88,8462 91,4744 93,8782 
0,3 49,6154 78,7179 87,3718 91,4423 93,5577 95,5449 
0,4 59,0064 85,4487 92,5641 95,2564 96,9231 97,6282 
0,5 68,3013 91,5705 96,2821 97,6603 98,4615 98,7821 
0,6 78,3654 95,7051 98,3654 99,0705 99,3590 99,4231 
0,7 87,4679 98,2051 99,2949 99,5513 99,5513 99,6474 
0,75 91,0897 98,9103 99,3910 99,6474 99,6154 99,6474 
0,8 92,7885 99,1346 99,4231 99,6474 99,6154 99,6474 

A
 fuzzy halm

azok 
kialakításánál használt 
konstrukciós param

éter 

0,9 95,2564 99,1667 99,4231 99,6474 99,6154 99,6474 
Az eredményekből jól látható, hogy a többvonásos felismerő modellnek sikerült elérnie a 

99% feletti átlagos felismerési arányt a második mintakészletre is, ami megerősíti az előző 

eredményt. A három legjobb (eltérő) eredményt elérő és az azoknál használt szabálybázis 

kialakításánál alkalmazott paraméterértékeket a 4.5 ábra szemlélteti. 
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4.5 ábra A három legnagyobb átlagos felismerési arányt elérő paraméterértékek a harmadik 

mintakészletre 

A harmadik mintakészlet esetében is az elsőnél jobb, míg a másodiknál mérsékelten rosszabb, 

azzal közel megegyező átlagos felismerési arányt sikerült elérnie a többvonásos modellnek. 

A három eredmény alapján megállapítható, hogy az ideális tanítási mintakészlet mérete 

betűnként 40 és 60 minta közé tehető, míg a fuzzy halmazok kialakításánál használt 

konstrukciós paraméter ideális értéke 0,6 és 0,75 közötti. 

Az első mintakészletnél a tanítási mintáknál megfigyelhető az az átlagos felismerési arányra 

kiható jelenség, ami a tanítási minták szerencsés (vagy épp szerencsétlen) kiválasztása révén 

nagyban befolyásolja a modell eredményét és indokolttá teszi a keresztvalidációs vizsgálatot. 

Ennek szemléltetésére a 4.9 táblázat és a 4.10 táblázat szolgál. 

4.9 táblázat. A FUBAR-M különböző paraméterek mellett kialakított kezdeti szabálybázisa 

által elért eredményei a harmadik tanítási mintakészletre 

A tanítási minták száma  10 20 30 40 50 60 
0 38,8462 58,2692 71,1538 78,2692 81,9231 84,0385 

0,1 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,2 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,25 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,3 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,4 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,5 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,6 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,7 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,75 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
0,8 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 

A
 fuzzy halm

azok 
kialakításánál használt 
konstrukciós param

éter 

0,9 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 
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A fenti táblázatban megfigyelhető, hogy a modell minden tanítási mintaszámra 100%–os 

eredményt ért el, ahol a fuzzy halmazok kialakításánál használt konstrukciós paraméter 0–nál 

nagyobb volt. Ez annak tudható be, hogy a felhasznált tanítási minták alapján létrehozott 

kiindulási szabálybázis lefedte a teljes tanítási mintakészlet által felvett összes lehetséges 

értéket. Amennyiben a modell bizonytalan és függ a mintakészlet minőségétől, akkor egy 

ismételt keresztvalidációs teszt során, más tanítási készletet választva az eredmények 

jelentősen romolhatnak. Ezt a jelenséget szemlélteti a 4.10 táblázat, bár az itt látható eltérések 

szignifikánsnak nem mondhatóak, ami megerősíti a modell jóságát és az előzetes eredmények 

elfogadhatóságát. 

4.10 táblázat. A FUBAR-M különböző paraméterek mellett kialakított kezdeti szabálybázisa 

által elért eredményei az első tanítási mintakészletre 

A tanítási minták száma  10 20 30 40 50 60 
0 19,6154 47,8846 60,2564 69,0385 73,6923 78,2051 

0,1 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,2 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,25 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,3 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,4 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,5 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,6 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,7 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,75 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 
0,8 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 

A
 fuzzy halm

azok 
kialakításánál használt 
konstrukciós param

éter 
0,9 100,0000 100,0000 99,7436 99,8077 99,8462 99,8718 

 

A keresztvalidációs teszt során kihozott eredmények alapján megállapítható, hogy a 

többvonásos karakterfelismerő modellnek sikerült 99% feletti átlagos felismerési arányt 

elérnie mindhárom mintakészletre. Így megállapítható, hogy a modell pontossága elérheti a 

99%–ot, vagyis a tervezett módszer alkalmas a valós használatra, valamint szakirodalomban 

fellelhető eredmények között is kimagasló. 

Az alábbiakban tézisek formájában fogalmazom meg az ebben a fejezetben ismertetett 

eredményeket. 

B:  Szisztematikus szimulációs vizsgálattal, a szakirodalomban fellelhető ajánlásokat 

kiindulási értékeknek tekintve megvizsgáltam a különböző paraméterek hatását a FUBAR-1 
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és FUBAR-M karakterfelismerő módszerek átlagos felismerési arányaira és meghatároztam e 

paraméterek optimális felismerést biztosító értékeit. 

B–1: Megvizsgáltam a FUBAR-1 által, a bemenet mintavételezésénél használt minimális 

képpont távolság paraméter, valamint a különböző fuzzy rácsfelbontások hatásait a modell 

átlagos felismerési arányára és meghatároztam azok ideális értékét. 

B–2: Megvizsgáltam a FUBAR-M által, a betűk jellemzőinek kinyerésére használt 

különböző fuzzy rácsfelbontások hatásait a modell átlagos felismerési arányára és 

meghatároztam az optimális felismerést biztosító felbontást. 

B–3: Keresztvalidációs teszt alkalmazásával megvizsgáltam a FUBAR-M kezdeti 

szabálybázisának kialakításánál használt paraméterek átlagos felismerési arányra gyakorolt 

hatását és meghatároztam optimális felismerést biztosító értékét. 

A B tézisben megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: [S02], 

[S04], [S05], [S06], [S07], [S08] és [S09]. 
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5. Metaheurisztikai algoritmusok összehasonlítása a FUBAR 

módszercsalád különböző paramétereinek hangolásánál 

5.1. A FUBAR-1 tanítása módosított bakteriális evolúciós algoritmussal 

5.1.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Jelen értekezés előző két fejezetében javasolt új fuzzy szabályalapú egy– és többvonásos 

karakterfelismerő modelleknél az alapvető célkitűzések között szerepelt, hogy a felismerő 

képes legyen alkalmazkodni egy adott felhasználó jellegzetes írásmódjához a betűket leíró 

fuzzy szabályok paramétereinek hangolása révén. Mivel a tervezett modellek fuzzy 

szabályokkal írják le a rendszer által kezelt ábécét, így azon feltételezésből indultam ki, hogy 

a fuzzy irányítási rendszereknél alkalmazott módszerek alkalmasak lehetnek a tervezett 

karakterfelismerők tanítására is. 

Az ebben az alfejezetben ismertetett kutatás fő céljául a tervezett egyvonásos 

karakterfelismerő modell tanulásának lehetőségének felmérését tűztem ki. Ennek megfelelően 

a 3. fejezetben ismertetett modellt használtam fel a vizsgálatok alapjául. A tanulás 

végrehajtására a bakteriális evolúciós algoritmust (BEA) választottam, mely több ízben is 

ígéretes eredményeket ért el komplex, fuzzy alapú rendszerek hatékony modell 

identifikációjában. A BEA előnyös tulajdonságai közül kiemelendő a gyors 

(kvázi)optimumhoz való konvergencia. 

A BEA–val végzett optimalizálás (a felismeréshez viszonyított) nagy számítási igény miatt 

nem alkalmas online jellegű, vagyis egyedi mintánkénti (közel) valósidejű tanítás 

végrehajtására, ezért offline, vagyis kumulált, a tanítás során több mintát egy időben 

felhasználó modell megalkotását terveztem. 

A vizsgálatok végrehajtásához a 4*4–es fuzzy rácsozást és 16 képpontos minimális 

mintavételezési távolságot használó egyvonásos karakterfelismerőt, valamint az annak 

vizsgálatánál alkalmazott mintakészletet használtam fel, melynek révén az ebben az 

alfejezetben ismertetett eredmények könnyedén összehasonlíthatóak a korábbiakkal. 

A vizsgálat végrehajtására a 3. fejezetben összefoglalt kutatásoknál is alkalmazott Intel 

Celeron M 420–as, 1,6 GHz–es egymagos processzorral, 2 GB memóriával szerelt Fujitsu-

Siemens AMILO Pro V2055 típusú notebookot használtam Microsoft Windows XP 

Professional 32 bites rendszerrel. 
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Tekintettel az itt összefoglalt kutatás jellegére, valamint a mintakészlet viszonylagos 

homogenitására nem feltételeztem jelentős javulást az egyvonásos felismerő modelljének 

átlagos felismerési arányában. 

5.1.2. A fejlesztett rendszer modellje, a vizsgálat menete és eredményessége 

A tervezett egyvonásos felismerő modell jellegzetességei miatt az azon való alkalmazáshoz 

szükségesnek tartottam a BEA módosítását. E módosításokat az alábbiakban kifejtem, azok 

szükségességét indoklom. 

Az eredeti BEA első lépésében a kezdeti populációt véletlenszerűen hozza létre, majd ezeket 

az egyedeket módosítva javítja az általuk reprezentált megoldás jóságát. A felismerő tanítása 

során már rendelkezésre áll egy feltételezhetően elfogadható felismerési aránnyal rendelkező 

szabálybázis, ezért úgy gondoltam, hogy felesleges véletlenszerű értékekből kiindulni. Ennek 

megfelelően az algoritmus kezdeti egyedeinek létrehozásánál nem véletlenszerűen 

választottam meg az azokat leíró értékeket, hanem a rendszer tanításakor éppen aktuális 

szabálybázis paramétereit használtam fel az egyedek kódolására. A populáció feltöltésére az 

így kapott baktériumokat több példányban helyeztem el a populációban. Ettől a módosítástól 

azt vártam, hogy mivel a kezdeti populáció jósága már az első generációnál is magas (lehet), 

így a tanuláshoz szükséges idő és számítási igény egyaránt csökken. Az egyes betűket 

reprezentáló szabályok baktériumba való kódolását az 5.1 ábra szemlélteti. 

 

5.1 ábra Az i–edik szabály baktériumba való kódolása 

A tervezett karakterfelismerő modelleknél az egyes betűk leírására szolgáló 

szabályparaméterek módosítása kihathat a többi betű átlagos felismerési arányára is, ezért úgy 

gondoltam, hogy az egyes betűket reprezentáló baktériumokat külön–külön kezelem, ezeket 

kolóniáknak neveztem el, melyek között a vándorlás (vagy migráció) nem megengedett. Ezt a 

döntés azért tartom indokoltnak, mert a géntranszfer során a különböző betűket leíró 

paraméterek cseréjével megnő az eltérő szimbólumok közötti átfedés valószínűsége. Az 

egyedek által kódolt betűleírások egymásra gyakorolt hatása miatt azok (viszonylagosan) egy 
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időben való tanítását tartottam indokoltnak, ezzel kiküszöbölve az olyan helyzeteket, melyek 

során egy betű a korábbi tanítási ciklus révén a paramétertér olyan részét foglalja el, ami egy 

másik szimbólum jóságát nagyban befolyásolja a későbbiek során. 

Az egyes baktériumok jóságának megállapításához nem tartottam elegendőnek az aktuálisan 

tanítás alatt lévő betűhöz tartozó szabály kiértékelését az adaptációs mintakészletre az 

előbbiekben már tárgyalt szimbólumok közötti egymásra hatás miatt. Egy betű jóságának 

meghatározására a megbízhatósági (recall, R) értéket – azaz a TP, valamint a TP és FN 

hányadosát – alkalmaztam a jutalmazásra, továbbá a pontosságot (precision, P) – vagyis a TP, 

valamint a TP és FP összegének hányadosát – alkalmaztam, mint büntető paraméter. Ezzel 

összességében jelentősen megnő az egyes egyedek kiértékelési ideje nagyméretű populáció 

esetén, azonban feltételezésem szerint a betűket leíró paraméterek közötti átfedés lehetőségét 

csökkenti az átlagos felismerési aránnyal (A) szemben. 

A módosított algoritmus tanítási képességeinek tesztelésére a 3. fejezetben ismertetett, 

betűnként 180 elemű mintakészlet első 60 eleme a kiindulási szabálybázis létrehozására, míg 

második 60 eleme a jóságának ellenőrzésére lett felhasználva, így ezeket a tanítás során nem 

kívántam alkalmazni a jobb összehasonlíthatóság érdekében. A fennmaradó 60 elemű 

(adaptációs) mintakészletet használtam fel a modell tanításakor, míg az előzőekben említett 

60 elemű validációs mintákat a tanulás eredményességének vizsgálatára használtam fel. 

Az algoritmus terminálási feltételeként a 100%–os átlagos felismerési arányt, vagy maximum 

100 generációt választottam. A populáció méret betűnként (vagyis az értekezés 

szóhasználatának megfelelően a kolóniánként) 10, a klónok száma 10, míg az infekciós 

paraméter értéke 6 volt. 

Az így módosított algoritmus 10 futtatásból 9 alkalommal 0,1%, míg egy alkalommal 0,01% 

javulást tudott elérni a FUBAR-1 4*4–es rácsozást alkalmazó változatának átlagos felismerési 

arányában. Az elért eredmények jellemzően már a 35. generációtól nem változtak. A 

kismértékű javulás oka több dologra is visszavezethető lehet, de ezek ellenőrzésére az adott 

körülmények között nem volt lehetőség. Az egyik ilyen ok lehet a minták viszonylagos 

homogenitása (ugyanazon önkéntesektől származott, akik a kiindulási szabálybázis 

létrehozásához használtak), mivel azok között nem volt jelentős eltérés, így a módosított 

jellemzők is csak kismértékben térnek el a kiindulásitól. A másik lehetőség, hogy az 

algoritmus az adott paraméterek mellett nem képes magasabb javulást elérni a modellnél. Bár, 

az elért érték alacsony, ennek ellenére jelzés értékű, mivel igazolja azt, hogy az egyvonásos 

felismerő modell tanítható, míg módosított BEA képes a tanításra. Ezek alapján úgy 
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gondolom, hogy érdemes a problémával mélyebben foglalkozni, a paraméterek hatását és 

további metaheurisztikai (vagy egyéb) algoritmusok teljesítőképességét vizsgálni. 

5.2. Új, fuzzy rendszerű egyvonásos karakterfelismerő súlyozott 

hierarchikus szabályokkal és súlyparamétereinek hangolása BEA-val 

5.2.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az alábbi alfejezetben ismertetett kutatás fő célkitűzése az volt, hogy megvizsgálja a 

szabálysúlyok alkalmazó hierarchikus fuzzy szabálybázissal rendelkező egyvonásos 

karakterfelismerő modell (FUBAR-1HW) által elért eredményeket. Mivel a súlyok 

alkalmazása elhanyagolható mértékben befolyásolja csak a modell számítási igényét, azonban 

jelentős növekedést eredményezhet annak pontosságában, így megalapozottnak találtam ezt a 

kutatást. 

A 6*4–es fuzzy rácsfelbontást használó hierarchikus modellt (FUBAR-1H) és az ott 

alkalmazott mintákat vettem jelen vizsgálat alapjául a vizsgálati eredmények 

összehasonlíthatósága érdekében. Mivel a szabályokhoz rendelt optimális súlyértékek a 

modell tanulása során megváltozhatnak, így egy valós körülmények között működő rendszer 

esetén szükség lehet ezek felülvizsgálatára, újbóli meghatározására. Az előző alfejezetben a 

modell tanítására egy módosított BEA–t használtam, így úgy gondoltam, hogy érdemes ennek 

megfelelően a súlyok meghatározására is BEA–t alkalmazni. Úgy gondolom, hogy egy 

esetleges éles rendszer esetében érdemes a módszerek homogenitására törekedni, ezért nem 

érdemes külön módszert keresni a szabályok súlyainak hangolására. A modell 

szabálybázisának tanításánál felmerült, a BEA módosítását indokoló körülmények a súlyok 

meghatározásánál nem állnak fenn, így ennél a vizsgálatnál az eredeti algoritmust használtam 

fel a hangoláshoz. 

A baktériumok egyes génjei a felismerő által tárolt betűket reprezentáló szabályokhoz rendelt 

súlyokat jelképezik. Ennek megfelelően minden baktérium 26 valós számból állt. A kezdeti 

populáció 16 véletlenszerűen kiválasztott baktériumot tartalmazott. A BEA mutációs 

operátoránál a klónok maximális számát 6–ban, míg a géntranszfernél végrehajtott infekciók 

maximális számát 4–ben határoztam meg. Terminálási feltételként a 100%–os felismerési 

arányt, vagy maximum 100 generációt jelöltem meg. Az egyes baktériumok jóságának 

meghatározásához a FUBAR-1H felismerőnél is használt betűnként 60 mintából álló tanítási 

készletet használtam fel, mivel abból a feltételezésből indultam ki, miszerint a kezdeti súlyok 
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meghatározásakor csak a kiindulási szabálybázis kialakításánál használt tanítási minta áll 

rendelkezésre. 

5.2.2. Eredmények 

A súlyozott hierarchikus szabálybázissal rendelkező egyvonásos karakterfelismerő modellje 

által elért eredményeket az 5.1 táblázat foglalja össze. 

5.1 táblázat. A FUBAR-1HW rendszer 10 futtatása által elért eredmények átlaga 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 100 
B 97,2067 
C 97,7654 
D 98,8827 
E 97,2067 
F 100 
G 100 
H 100 
I 100 
J 100 
K 98,3240 
L 100 
M 100 
N 96,0894 
O 98,8827 
P 100 
Q 99,4413 
R 97,7654 
S 100 
T 100 
U 97,2067 
V 98,3240 
W 100 
X 99,4413 
Y 99,4413 
Z 100 

ÁTLAG 99,0761 
 

A BEA–val hangolt FUBAR-1HW 10 futtatás átlagában 0,26%–os javulást ért el a súlyozás 

nélküli FUBAR-1H modell átlagos felismerési arányához (98,8182%) képest. A csekély 

javulás ellenére a hibás felismerések száma 29,44%–kal csökkent a felismerési folyamat 

számítási igényének növekedése nélkül. Mivel a korábbi fejezetekben ismertetett, a 

felhasználói elfogadási küszöbbel foglalkozó vizsgálatokból kiderült, hogy alig néhány 

százalék az eltérés a „nagyon rossz” és a „nagyon jó” értékelésű felismerőknél. Továbbá a 
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súlyok meghatározására használt módszer esetlegesen tovább javíthatja a modell pontosságát, 

így ezek tükrében az elért eredmény későbbi vizsgálatok alapjául szolgálhat. 

5.3. Új, fuzzy rendszerű egyvonásos karakterfelismerő dinamikus 

szabálysúlyokkal és súlyparamétereinek hangolása BEA-val 

5.3.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

Az 3. fejezetben ismertetett egyvonásos FUBAR-1 karakterfelismerő modelljén végzett 

kutatások során megvizsgáltam a súlyok hatását a felismerési arányra az egyes szabályok 

adott bemenetre adott illeszkedési mértékének függvényében. 

Az előzetes vizsgálatok során arra jutottam, hogy a szabályok kimeneteinek (alacsony – 

átlagos – magas) változásával eltér az egyes szabályokhoz rendelt ideálisnak ítélt súlyérték is. 

Ezek alapján dinamikus fuzzy szabálysúlyok használatának a (FUBAR-1DW) modell 

pontosságára való hatásának vizsgálatát tűztem ki az ebben az alfejezetben ismertetett kutatás 

céljául. 

A súlyok leírására trapéz alakú függvényeket használtam, mivel ezek jól kifejezik az alacsony 

– átlagos – magas illeszkedési értékek és a súlyok kapcsolatát. Az egyes szabályokhoz rendelt 

dinamikus súlyok leírására szolgáló trapéz alakú súlyfüggvények kezdeti értékeinek 

meghatározására az előző alfejezetben ismertetett, a hierarchikus szabálybázis súlyainak 

meghatározásánál használt BEA–t és a 3. fejezetben bemutatott 6*4–es fuzzy rácsfelbontást 

alkalmazó egyvonásos karakterfelismerő modellt, valamint az annál használt mintákat 

használtam fel. 

A gyors számítás érdekében a BEA–nál használt paraméterek alacsonyan tartására 

törekedtem, ennek megfelelően a populáció méretét 6–ra, a klónok maximális számát 21–re, 

továbbá az infekciók maximális számát 21–re, míg a generációk maximális számát 20–ra 

állítottam. A populációt alkotó baktériumok a 26 szabályhoz rendelt trapéz alakú 

súlyfüggvényének (szabályonkénti) 4 töréspontjával kódoltam. A kezdeti populációt 

véletlenszerű értékek alapján hoztam létre. Ahhoz, hogy a véletlenszerű változtatások esetén a 

töréspontok pozícióját tároló gének értékét ellenőrizni kell, azoknak négyesével rendezettnek 

kell lennie, különben az azok által tárolt súlyfüggvény érvénytelen. 

Az így kapott dinamikus súlyok módszere az írásfelismerőknél használt utófeldolgozás egy 

formájának feleltethető meg. Ennek megfelelően a felismerő modelljét úgy módosítottam, 

hogy a szabályok kiértékelését követően a szabályok kimenetét felhasználva az adott 

szabályhoz rendelt dinamikus súlyfüggvényt értékelje ki, majd az így kapott értékkel súlyozza 
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a szabályok illeszkedési mértékét. A súlyok alkalmazását követően a módosított illeszkedési 

értékek (azonos eredmények esetén első) legmagasabb értékét választja ki. 

5.3.2. Eredmények 

Az új 6*4–es fuzzy rácsozást használó FUBAR-1DW karakterfelismerő által elért átlagos 

felismerési arányokat az 5.2 táblázat foglalja össze. 

5.2 táblázat. A FUBAR-1DW által elért eredmények 

Szimbólum Átlagos felismerési arány (%) 
A 100 
B 93,8889 
C 97,7778 
D 98,8889 
E 98,8889 
F 100 
G 100 
H 100 
I 100 
J 100 
K 99,4444 
L 100 
M 100 
N 100 
O 93,8889 
P 100 
Q 100 
R 100 
S 100 
T 100 
U 100 
V 100 
W 100 
X 98,8889 
Y 100 
Z 100 

ÁTLAGOS 99,2949 
 

A dinamikus szabálysúlyokat alkalmazó modell által elért átlagos felismerési arány az 

alapjául szolgáló, súlyozást nem használó 6*4–es FUBAR-1 felismerőhöz képest csak 

jelentéktelen mértékben, 99,23%–ról 99,29%–ra, 0,06%–kal emelkedett. A mérsékelt 

eredmény oka lehet a dinamikus súlyfüggvény trapéz alakjának, vagy az optimalizálásra 

használt algoritmus korlátai. 
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Fontosnak tartom kiemelni, hogy a kezdeti populációban véletlenszerűen meghatározott 

súlyfüggvények használatával a rendszer mindössze 97% alatti átlagos felismerési arányt ért 

el a súlyfüggvények paramétereinek BEA–val való meghatározásának többszöri végrehajtása 

során. Ehhez viszonyítva az első generációnál már az algoritmus által meghatározott legjobb, 

a fenti feltűntetett értékeket érte el 10 futtatásból 10 alkalommal, mely már jelentősebb 

javulást jelent egyetlen számítási lépést követően. Továbbá az egyvonásos modell átlagos 

felismerési eredményeinek javítására alkalmazott különböző módszerek közül ez volt az első 

olyan, amely a „B” betű átlagos felismerési arányát úgy javította, hogy közben az „R” betű 

pontossága nem romlott. Ezek alapján úgy vélem, hogy a dinamikus súlyok további vizsgálata 

hasznos eredményekkel szolgálhat a későbbiek során. 

5.4. Az FUBAR-M kezdeti szabálybázisának hangolása metaheurisztikai 

algoritmusokkal 

5.4.1. Célkitűzések és tesztkörnyezet 

E fejezetben, az egyvonásos FUBAR-1 karakterfelismerő modelljének tanításánál alkalmazott 

módosított BEA esetén megmutattam, hogy metaheurisztikai módszerrel lehetséges a 

szabályok hangolása. Ahogy az a 4. fejezetben, a többvonásos karakterfelismerő modell 

kezdeti szabálybázisának kialakításánál használt paraméterek vizsgálatából kiderült, a 

felismerő által használt kiindulási szabályparaméterek jelentős szerepet játszanak a modell 

átlagos felismerési arányában, így ezek kialakításának vizsgálata nagy jelentőséggel bír. Ezek 

alapján arra jutottam, hogy érdemes megvizsgálni különböző metaheurisztikai módszerek 

különböző feltételek melletti teljesítőképességét a többvonásos felismerő modell 

szabálybázisnak kialakításában, finomításában. Ebben az alfejezetben ismertetem az ezirányú 

kutatásaim során elért eredményeket, tapasztalatokat. 

A vizsgálatok során négy metaheurisztikai algoritmust (pontosabban azok módosított 

változatát) használtam fel a szabályok optimalizálására: (1) a bakteriális evolúciós 

algoritmust; (2) az imperialista kompetitív algoritmust (ICA); (3) a részecskesereg 

optimalizáló algoritmust (PSO); valamint (4) az ősrobbanás – nagy reccs algoritmust (BBBC). 

Ezen metaheurisztikai módszerek működési elvét a 2. fejezetben fejtettem ki. Az ebben a 

fejezetben, az egyvonásos felismerő modelljének tanítását célzó kísérletek leírásánál 

részletezett okok miatt szükséges volt az algoritmusok mindegyikének fent kifejtett 

módosítására. A kísérletek végrehajtásánál alkalmazott szoftvert a módosított BEA algoritmus 

alapján Hevér Márton Viktor, a Széchenyi István Egyetem volt mesterszakos hallgatója Java 
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nyelven implementálta diplomamunkája [119] keretein belül, melynek készítése során belső 

konzulensi feladatokat láttam el. 

Mivel a kísérlet során végrehajtott feladatok és elvégzett vizsgálatok számítási igénye 

jelentős, ezért azokat egy AMD FX–8150 típusú, 3,6 GHz–es, nyolcmagos processzol, 4 GB 

memóriával szerelt asztali gépen hajtottam végre, amelyen a Microsoft Windows 8 Pro 64 

bites változata futott. A vizsgálatok során a 4.2 alfejezetben tárgyalt 4*3–as fuzzy 

rácsfelbontást használó többvonásos karakterfelismerő modelljét, valamint az annak 

kialakításánál használt mintakészletet vettem alapul. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy jelen kutatás fő célja nem a felismerő által elérhető legjobb 

átlagos felismerési arányt hozó kiindulási szabálybázis meghatározása volt, hanem a vizsgált 

metaheurisztikai módszerek az adott problémánál tapasztalható viselkedésének, jellemzőinek 

megismerése. 

5.4.2. Eredmények 

A FUBAR-M módszer átlagos felismerési arányának javítása a kezdeti szabálybázis 
hangolásával 
Az ebben a szakaszban végrehajtott mérések során összehasonlítottam a módosított BEA és 

ICA által elérhető javulást a kiindulási szabálybázis révén. A vizsgálatok során a 4*3–as 

fuzzy rácsot használó többvonásos felismerő által elért 93,4%–os átlagos felismerési arány 

javításának lehetőségét vizsgáltam a szabálybázis metaheurisztikai algoritmusokkal való 

hangolása révén. A tanításra a 4. fejezetben ismertetett mintakészletet használtam fel, melyből 

az első 60, melyet korábban a kezdeti szabálybázis létrehozására használtam alkotta a tanítási 

minták csoportját, míg a fennmaradó 120 minta a validációs készletet. 

A BEA–nál használt paraméterek: a populáció mérete 10, 10 klón, maximum 10 génátadás. 

Az ICA–nál használt paraméterek: 120 ország, 48 imperialista, míg az asszimilációs faktor 

esetén 10 és 14 között értékeket 0,2–es lépésközzel használtam a különböző futtatásoknál. 

Mivel az eredeti modell a tanítási mintákra 100%–os felismerési arányt ért el és az 

optimalizáló algoritmusok célfüggvénye a tanítási mintákra elérhető maximális felismerési 

ráta, ezért a kiindulási szabálybázis véletlenszerű rontása mellett döntöttem. Az így kapott 

kezdeti szabálybázis 79,17%–os átlagos felismerési arányt ért el a tanítási mintákra, míg 

74.7%–os eredményt a validációs mintákra. A metaheurisztikai algoritmusok ebből kiindulva 

kezdték hangolni a szabálybázist. 

Az ICA által 10 futtatásból elért két legjobb eredmény 93,48% és 94,1% volt, melyek 

mindegyike mérsékelten jobb, mint a statisztikailag meghatározott szabálybázisnál, de 
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jelentősen jobb a vizsgálat kiindulásánál használt lerontott szabálybázissal elért eredménynél. 

Az első eredményt a második generációnál, 12,4–es asszimilációs faktorral, a második 

felismerési arányt pedig az első generációnál 12,6–os asszimilációs faktorral érte el. 

A BEA által 10 futtatásból elért két legjobb eredmény 96,65% és 97,54% volt, melyek 

mindegyike jelentős javulásra utal az átlagos felismerési arányban még a statisztikailag 

meghatározott kezdeti szabálybázist használó rendszerhez, illetve az ICA–val optimalizált 

modellhez képest. A BEA 0,0667, az ICA 0,667 generációt volt képes feldolgozni egyetlen 

másodperc alatt. 

Ezek alapján a BEA jobb eredményt ért el az ICA–nál, azonban a BEA számítási igénye 

nagyságrenddel magasabb volt. A kísérlettel sikerült igazolni, hogy a kiindulási szabálybázis 

meghatározására alkalmasak a metaheurisztikai módszerek és érdemes további ezirányú 

vizsgálatokat folytatni. 

A FUBAR-M módszer kezdeti szabálybázisának kialakítása metaheurisztikai módszerekkel 
különböző kiindulási feltételek esetén 
A következőekben összefoglalt kutatás során megvizsgáltam, hogy adott paraméterek mellett 

a BEA, ICA, PSO és BBBC algoritmusokkal kialakított kezdeti szabálybázisok milyen 

átlagos felismerési arányt képesek elérni a 4*3–as fuzzy rácsot használó többvonásos 

karakterfelismerő modellt, valamint az annál használt mintákat alapul véve. Mind a négy 

algoritmus esetében három különböző esetet vizsgáltam meg, melyek során a felismerő 

kezdeti szabálybázisát különböző feltételek mellett létrehozniuk. Mindegyik esetben a trapéz 

alakú tagsági függvények kialakítása volt csak engedélyezve, de elméletileg háromszög 

alakúak is elképzelhetőek (mint a trapéz alakú egy speciális esete). 

A kiértékelés során a többvonásos felismerő modelljénél alkalmazott 60 tanítási mintát 

használtam fel az algoritmusok célfüggvényében, míg az elért eredmények ellenőrzésére a 

fennmaradó 120 mintát alkalmaztam. Az optimalizáláshoz szükséges számítási igény 

alacsonyan tartása, valamint az összehasonlíthatóság érdekében mindegyik algoritmusnál 

igyekeztem egyformán alacsony paraméter értékeket választani. Ennek megfelelően a 

metaheurisztikai algoritmusok kezdeti paraméterei a vizsgálatok során: 

 BEA: a populáció mérete 10, 10 klón, maximum 10 génátadás, továbbá a bakteriális 

mutációs lépésben a mutált allélok számát 10–re korlátoztam a számítási idő 

csökkentése érdekében. 

 ICA: 10 ország, 9 imperialista, az asszimilációs faktor 0,5 volt, 
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 PSO: 10 részecske, részecskék maximális sebessége 0,6, 1. tanulási konstans 4,0, 2. 

tanulási konstans 3,0 volt. 

 BBBC: a populáció mérete 10, a béta paraméter értéke pedig 0,5 volt. 

A vizsgálatok során a generációk maximális száma 50, 60, 70, 80, 90 és 100 volt. A 

méréseket azonos feltételek mellett 10 alkalommal ismételtem meg. A tesztek egy-egy 

jellegzetes (az átlagos futási eredményekhez legközelebbi valós futások) eredményeit az 

alábbiakban ismertetem. 

Az első mérésnél a kezdeti szabálybázis antecedenseiben használt fuzzy halmazok az egyes 

szabályparaméterek által felvehető minimális és maximális érték között definiált háromszög 

alakú tagsági függvények voltak. Az algoritmusoknak ezekből kiindulva kellett a lehető 

legjobb átlagos felismerési arányt elérni a tanító készletre adott paraméterekkel. Az így 

hangolt, legjobb eredményt hozó szabálybázisok átlagos felismerési arányát a 120 validációs 

mintával vizsgáltam. Ennek eredményeit az 5.3 táblázat foglalja össze. 

5.3 táblázat. A metaheurisztikai algoritmusokkal létrehozott kiindulási szabálybázis által 

elért eredmények háromszög alakú fuzzy halmazból kiindulva 

Átlagos felismerési arány a validációs mintákra (%) 
Generációk BEA ICA PSO BBBC 

50 3,85% 79,49% 51,31% 79,58% 
60 3,85% 78,4% 54,97% 70,74% 
70 3,85% 78,81% 60% 76,54% 
80 3,85% 81,96% 57,88% 80,9% 
90 3,85% 82,15% 59,17% 76,09% 
100 3,85% 96,03% 57,47% 79,36% 

 

Az eredményekből jól látható, hogy az adott feltételek mellett a BEA nagyon rossz 3,85%–os 

felismerési arányt ért el. A PSO szintén alacsony, de a BEA–hoz képest jelentősen jobb 

eredményt ért el. A BBBC érte el a második legmagasabb, míg az ICA a legjobb átlagos 

felismerési arányokat. Az ICA és a BBBC között egyetlen esetet leszámítva (amikor az ICA 

96,03%–os átlagos felismerési arányt ért el) szignifikáns különbség nem mutatkozik. 

Az eredményekből az is megfigyelhető, hogy a generációk maximális száma nem befolyásolta 

jelentősen az eredményeket, az azokban fellelhető eltérések feltehetően az algoritmusok 

heurisztikus jellegéből adódik. 

A következő vizsgálat során (az előzőhöz hasonlóan) a metaheurisztikai algoritmusoknak az 

egyetlen pontban definiált diszkrét fuzzy halmaz hangolásával kellett megkeresniük a lehető 
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legjobb átlagos felismerési arányt elérő szabálybázist. Az elért eredményeket az 5.4 táblázat 

foglalja össze. 

5.4 táblázat. A metaheurisztikai algoritmusokkal létrehozott kiindulási szabálybázis által 

elért eredmények egyetlen pontban definiált diszkrét fuzzy halmazból kiindulva 

Átlagos felismerési arány a validációs mintákra (%) 
Generációk BEA ICA PSO BBBC 

50 0% 0% 3,85% 15,1% 
60 0% 0% 3,85% 15,29% 
70 0% 0% 7,69% 18,75% 
80 0% 0% 11,47% 15,35% 
90 0% 0% 11,54% 18,85% 
100 0% 0% 11,51% 19,13% 

 

A táblázatban látható eredményekből jól megfigyelhető, hogy a BEA és ICA algoritmusok 

egyáltalán nem voltak képesek e kiindulási szabálybázist hangolni. A PSO már képes volt 

javítani a szimbólumkészletet leíró szabályparamétereken, de az elért eredmény nagyon 

alacsony, míg ehhez viszonyítva a BBBC mérsékelten jobb eredményeket ért el. 

Az előző eredményeknél megfigyelt jelenség, miszerint a generációk maximális számának 

növelése nem egyértelműen jelent jobb átlagos felismerési arányt, itt is megfigyelhető volt. 

Az utolsó vizsgálatnál nem volt előre definiálva a szabályok antecedenseit leíró fuzzy 

halmazok, azok optimális paramétereit a metaheurisztikai algoritmusoknak a „semmiből” 

(from scratch) kellett megkeresniük a tanítási mintákra elért átlagos felismerési arány 

maximalizálásával. Az így kapott legjobb eredményeket elérő szabálybázisok eredményeit a 

120 validációs mintára az 5.5 táblázat foglalja össze. 

5.5 táblázat. A metaheurisztikai algoritmusokkal létrehozott kiindulási szabálybázis által 

elért eredmények kiindulási fuzzy halmazok nélkül 

Átlagos felismerési arány a validációs mintákra (%) 
Generációk BEA ICA PSO BBBC 

50 3,85% 72,24% 57,05% 77,24% 
60 3,85% 76,73% 51,99% 80,51% 
70 3,85% 78,53% 56,92% 79,49% 
80 3,85% 76,22% 49,94% 76,03% 
90 57,69% 83,91% 53,78% 82,37% 
100 61,47% 80,71% 65,38% 76,47% 
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Az ennél a vizsgálatnál kapott eredmények közelítőleg megegyeznek a háromszög alakú 

tagsági függvényekből kiinduló optimalizálásnál hozottakkal. A BEA alacsonyabb 

generációszámok esetén nem volt képes értékelhető eredményt hozni, azonban 90 és 100 

generáció körül több futtatás esetén is hasonló 50% és 60% közötti eredményt hozott. A PSO 

hasonló felismerési arányokat ért el, de már alacsonyabb generációszám esetén is. Míg az ICA 

és a BBBC egymáshoz és a háromszög alakú tagsági függvényeket alapul használó 

vizsgálatokhoz viszonyítva is közel megegyező eredményeket produkált. 

Az algoritmusok által kiértékelt generációk átlagos száma a vizsgálatok során: 

 BEA: 0,0667 generáció/másodperc 

 ICA: 0,667 generáció/másodperc 

 PSO: 1 generáció/másodperc 

 BBBC: 4 generáció/másodperc 

 A 70% és az a feletti eredmények váratlanok voltak figyelembe véve a kezdeti 

paraméterek kis értékeit, ezeknél alacsonyabbakat vártam. A BEA–t nagyon robosztus 

algoritmusnak ismertem meg, amennyiben képes volt javítani a modellen, azt kis 

generáció számon belül tudta elérni, az azonos paraméterekkel való futtatás esetén az 

eredmények szórása minimális volt, de a számítási idő a vizsgált probléma esetén túl 

magas volt. Az ICA jelentősen gyorsabb volt a BEA–nál, eredményei csak 

kismértékben maradtak el az azzal elérttől, az eredmények szórása viszonylagosan 

nagyobb, 10% körüli volt azonos feltételek mellett. A PSO volt a második 

leggyorsabban futó módszer, e algoritmus esetében jelentős, 20%–os szórást vettem 

észre az azonos vizsgálati feltételek mellett végrehajtott tesztek eredményei között, 

melyek a másik három algoritmushoz viszonyítva közepesek voltak. A BBBC által 

hozott eredmények javarészt az ICA–val összemérhetőek voltak, mialatt sebessége 

négyszeres volt, az eredmények szórása pedig megközelítőleg azonos. Azonban 

megfigyelhető volt, hogy a BBBC hajlamos a lokális optimumokba ragadni. 

A három vizsgálat eredményeiből és az algoritmusok számítási igényeiből arra a 

következtetésre jutottam, hogy az ICA és BBBC algoritmusok alaposabb kutatása, azok 

ideális paramétereinek megkeresése jelentős eredményeket hozhat a fuzzy alapú felismerő 

modellek kezdeti szabálybázisának meghatározásánál és a felhasználóra jellemző egyedi 

írásmód megtanulására. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy a BEA és PSO algoritmusok 

további vizsgálata is hozhat jobb eredményeket. Ezt arra alapozom, hogy az előző vizsgálat 

során, ahol az ICA–nak és BEA–nak egy közepesen rosszul teljesítő kiindulási szabálybázist 
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kellett hangolni, a BEA jobb eredményt ért el. Az egyes algoritmusok különböző feltételek 

mellett hozott eltérő teljesítményei alapján érdemesnek tartom ezek együttes használatának 

(multi metaheurisztikai algoritmusok) vizsgálatát. 

Az alábbiakban tézisek formájában fogalmazom meg az ebben a fejezetben ismertetett 

eredményeket. 

C:  Vizsgálatokat végeztem az új egy- és többvonásos karakterfelismerő módszercsalád 

egyes elemeinek különböző paraméterhalmazai optimalizálása tekintetétben, az egyes 

vizsgálatok során egy vagy több különböző, populáció alapú metaheurisztikai algoritmust 

alkalmaztam. 

C–1: Javaslatot tettem egy új, multipopulációs, büntető–jutalmazó bakteriális evolúciós 

algoritmusra a FUBAR-1 algoritmus tanítására. Megállapítottam, hogy a módszer a tanulási 

folyamat révén jobb átlagos felismerési arányt ért el. 

C–2: Javaslatot tettem egy elvében új, súlyozott hierarchikus fuzzy szabályrendszert 

alkalmazó egyvonásos karakterfelismerő módszerre (FUBAR-1HW), valamint a 

szabálysúlyainak hangolására bakteriális evolúciós algoritmussal (BEA) és megállapítottam, 

hogy az új módszer a számítási igény lényegében konstans emelkedése mellett jobb átlagos 

felismerési arányt ért el a FUBAR-1H módszerhez viszonyítva. 

C–3: Javaslatot tettem egy új, dinamikus szabálysúlyokat alkalmazó egyvonásos 

karakterfelismerő módszerre (FUBAR-1DW), a dinamikus súlyfüggvények hangolására BEA-

val. Megállapítottam, hogy az átlagos felismerési arány a módosított algoritmus esetén kis 

mértékben javul, azonban lényegesen jobb az egymáshoz hasonló és nehezen szeparálható 

betűpárok (B–R, I–J és K–X) megkülönböztetése (azaz azok pontos felismerése) esetén. 

C–4: Négyféle metaherusztikai módszert (BEA, Imperialista Kompetitív Algoritmus (ICA), 

Részecskesereg Optimalizáció (PSO), Ősrobbanás – Nagy reccs algoritmus (BBBC)) és 

négyféle (véletlenszerű fuzzy halmazokat (RFS), háromszög alakú fuzzy halmazokat (TFS), 

egyke fuzzy halmazokat (SFS) használó) kiindulási szabálybázist felhasználva megvizsgáltam 

a FUBAR-M által elért átlagos felismerési arányokat. Az eredményeket az alábbi táblázat 

foglalja össze: 
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5.6 táblázat. A FUBAR-M által használt különböző kiindulási szabálybázisok 

metaheurisztikai optimalizálását követő átlagos felismerési arányok és absztrakt uniform 

komplexitás 

A legjobb átlagos felismerési arány a kiindulási 

szabálybázis függvényében 
Optimalizációs 

algoritmus 
RFS TFS SFS 

Absztrakt 

uniform 

komplexitás 

BEA 61,47% 3,85% 0% 60 

ICA 83,91% 96,03% 0% 6 

PSO 65,38% 59,17% 11,54% 4 

BBBC 82,37% 80,9 19,13% 1 

A fentiek alapján a legmagasabb felismerési arányt az ICA algoritmus adta TFS 

szabálybázisból kiindulva. Az absztrakt uniform komplexitást is figyelembe véve a BBBC 

algoritmus érte el a legmagasabb felismerési arányt RFS szabálybázisból kiindulva. A 

legalacsonyabb felismerési arányokat az ICA és a BEA algoritmusok adták SFS 

szabálybázisból kiindulva. 

A C tézisben megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk kapcsolódnak: [S01], 

[S04], [S05], [S09], [S10], [S11], [S12], [S13] és [S14]. 
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6. Összegzés és kitekintés 

Dolgozatomban a számítási intelligencia eszközök felismerési problémáknál való 

alkalmazásával, azon belül a fuzzy szabályalapú egy- és többvonásos felismerő modellekkel 

és metaheurisztikai algoritmusokkal kapcsolatos kutatómunkám eredményeit foglaltam össze.  

Az ipar és az akadémia több területén egyaránt fontos a különböző felismerési problémák 

gyors és megbízható megoldása. A felismerők témakörét már több mint fél évszázada 

kutatják, olyan problémák esetén is sikerült magas pontosságot elérni, mint az írásfelismerés, 

mely megoldására nincs zárt formula és a változatosság jellemzi. Azonban a szakirodalomban 

fellelhető és kereskedelmi megoldások többségében a problématér csökkentésével, vagyis a 

problémára vonatkozó korlátozásokkal, mint például a számítási igény jelentős növekedése, 

vagy az elfogadható bemenetek körére vonatkozó erős megkötések mellett sikerült csak 

elfogadható eredményt elérni. 

A különböző felismerési problémák során a bemenet általában zajos és nagyfokú 

bizonytalanság jellemzi. A számítási intelligencia területén alkalmazott módszerek 

matematikai tulajdonságaikból adódóan alkalmasak a komplex problémák hatékony kezelése. 

E értekezés célkitűzése a szakirodalom átfogó kutatása mellett egy általánosan, több feladatra 

is használható, a felhasználók által is elfogadható, hatékony felismerő modellek létrehozása 

számítási intelligencia eszközeivel, ezek vizsgálata, valamint különböző optimalizációs 

algoritmusok felismerő modelleken elérhető eredményeinek vizsgálata. 

Az első, A téziscsoportban új fuzzy irányítási rendszerű egy- és többvonásos 

karakterfelismerő módszercsaládra tettem javaslatot és az azzal kapcsolatos kutatásaim 

eredményeit mutattam be. Javaslatot tettem különböző FUBAR módszerekre, melyekkel a 

számítási igénye jelentős csökkentésére, illetve átlagos felismerési aránya növelésére 

törekedtem.. 

Jelen értekezés negyedik fejezetében ismertetett második, B téziscsoportban az A tézisben a 

fuzzy alapú egy- és többvonásos felismerő módszerek különböző paramétereinek optimális 

értékeinek meghatározására nagy mintaszámon végzett szimulációk során elért eredményeket 

ismertetett em. Az e módszer által elérhető átlagos felismerési arány javítása érdekében 

megvizsgáltam a jellemzők kinyerésének hatását, továbbá alapos kutatást végeztem a 

felismerő által kezelt szimbólumkészletet leíró fuzzy szabályok kezdeti paramétereinek 

kiválasztásával kapcsolatban. 

A harmadik, C téziscsoportban ismertetett em azon kutatási eredményeim, melyeket a 

számítási intelligencia területéhez tartozó metaheurisztikai algoritmusok különböző célú 
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felhasználását vizsgálta az A és B tézisekben tárgyalt egy– és többvonásos karakterfelismerő 

módszereken. Méréseket végeztem a modellek szabálybázisának hangolására az átlagos 

felismerési arány növelése érdekében a bemenetek egyedi jellemzőihez való alkalmazkodás 

(vagyis tanulás) révén. E optimalizációs algoritmusokat felhasználtam a felismerő modellek 

javasolt módosításainál alkalmazott paraméterek hangolására, mint például a 

szabálysúlytényezők meghatározásánál, valamint kezdeti szabálybázisának kialakításánál. A 

javasolt többvonásos karakterfelismerő modelljét felhasználva összehasonlítottam több 

metaheurisztikai módszer teljesítőképességét kitérve az az által elérhető eredményekre, a 

számítások elvégzéséhez szükséges időre és az eredmények szórására. 

Megmutattam, hogy az A és B tézisekben bemutatott új egy– és töbvvonásos 

karakterfelismerő modellek által elért átlagos felismerési arány a szakirodalomból megismert 

eredmények között is kiemelkedő. Továbbá a tervezett felismerőknél mért jellemzők alapján 

azok elérik a felhasználói elfogadási küszöböt, így valós, akár kereskedelmi célú alkalmazásra 

is alkalmasak lehetnek. A metaheurisztikai algoritmusokon végzett kutatásom eredményei 

alapján megmutattam, hogy azok alkalmasak a fent említett felismerőmodellek pontosságának 

javítására a paraméterek hangolása révén, továbbá ismertetett em az e algoritmusok 

használatával kapcsoaltos, a problémakörre vonatkozó tapasztalataim. 

Annak ellenére, hogy a felismerő modellekkel elért pontosság és a modellek rugalgassága 

kimagaslónak számítanak a feldolgozott szakirodalom alapján, vizsgálataim során számos 

további kutatási irányt vetettem fel. Ezek közül kiemelendő a hierarchikus szabálybázisokat 

alkalmazó felismerőmodellekkel kapcsolatos kutatások, melyek révén a számítási igény 

drasztikusan csökkenthető a felismerési arány számottevő romlása nélkül. A szabályhierarchia 

kialakítása kulcsfontosságú, ezért érdemes megvizsgálni, hogy milyen módszerrel lehet ezt 

megtenni a felismerő modelljénél. Másik érdekes, ígéretes kutatási irány lehet a dinamikus 

szabálysúlyok alkalmazása, mely a többi módszerrel ellentétben képes volt úgy javítani egy 

betű átlagos felismerési arányát, hogy közben nem rontotta az ahhoz nagymértékben hasonlító 

más szimbólumnál elért pontosságot. Mivel a felismerők modelljének tervezésekor 

törekedtem azok általános, online és offline típusú felhasználására, de a vizsgálatokat csak 

online, digitális tinta alapú bemeneti adatokra végeztem el, így mindenképp vizsgálandó az, 

hogy offline típusú felhasználás esetén milyen módosítások szükségesek a modell 

felkészítésére és az milyen átlagos felismerési arányt érhet el. A tervezett modellek 

paramétereinek hangolására alkalmazott és vizsgált metaheurisztikai módszerek területén is 

számos további kutatási irány határozható meg, mint például a különböző algoritmusok 

együttes (vagyis a multi metaheurisztikai módszerek) használata a felismerő modelljének 
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javításánál. További kutatások célja lehet a vizsgálat során használt metaheurisztikai 

algoritmusoknál megfigyelhető jellegzetes problémák kezelése, mint például az ősrobbanás – 

nagy reccs algoritmus lokális optimumba való konvergálásának kiküszöbölése, vagy a 

bakteriális evolúciós algoritmus számítási igényének csökkentése. 
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Összefoglaló 

Több ipar és akadémiai kutatás területén fontos a különböző felismerési problémák hatékony 

és pontos kezelése. E területek közül kiemelendő a termékek nyomonkövetése gyártási 

folyamatoknál; a postai levelek és nyomtatványok feldolgozása; a viselkedési minták, mint 

például vásárlói szokások felismerése; az állatok életterének meghatározása; a nagyméretű, 

például tőzsdei adatok elemzése. A felismerők témakörét már több mint fél évszázada 

kutatják, olyan problémák esetén is sikerült magas pontosságot elérni, mint az írásfelismerés, 

mely megoldására nincs zárt formula és a bemeneteket nagyfokú változatosság jellemzi. 

A számítási intelligencia területén alkalmazott módszerek matematikai tulajdonságaikból 

adódóan alkalmasak lehetnek a felismeréshez hasonló komplex problémák hatékony 

kezelésére, beleértve a számítási igényt és a pontosságot. A módszerek közül kiemelendőek a 

fuzzy rendszerek, melyek bizonytalan, pontatlan adatok matematikailag precíz feldolgozására 

képesek, valamint a metaheurisztikai módszerek, melyek képesek bonyolult optimalizációs 

problémák esetén is (kvázi)optimális megoldás(oka)t találni. 

Jelen értekezés célja a számítási intelligencia módszerek felismerési problémák terén való 

különböző felhasználási lehetőségeit hivatott kutatni, a modellalkotást és az elvégzett 

vizsgálatokat kiterjedt szakirodalomkutatás előzte meg, mely szerepet játszott számos döntés 

meghozatalánál, mint például a használt eszközök és módszerek kiválasztásánál. Ezt követően 

megalkottam egy új fuzzy szabálybázisú osztályozón alapuló egyvonásos karakterfelismerő 

modelljét. A létrehozott felismerő mintájára egy prototípus rendszert hoztam létre, melyen az 

általam, önkéntesektől gyűjtött mintakészlettel végeztem vizsgálatokat. Az eredményeket 

felhasználtam a modell paramétereinek finomítására, továbbá új modellek kidolgázására, 

valamint felvázoltam esetleges új kutatási irányokat. 

Az egyvonásos felismerőnél elért eredmények alapján megalkottam egy fuzzy szabálybázisú 

osztályozóra épülő többvonásos karakterfelismerő modelljét, melynek vizsgálatára egy 

prototípusalkalmazást hoztam létre. A mérések elvégzéséhez önkéntesektől gyűjtött digitális 

tinta típusú mintákat gyűjtöttem. A vizsgálatokon elért eredmények révén a létrehozott 

felismerő modelljét a magasabb felismerési arány érdekében finomítottam, javaslatokat tettem 

a modell változtatására a számítási igényének csökkentése és a pontosságának növelése 

érdekében. 

A létrehozott egy– és többvonásos karakterfelismerő modellekben az általuk kezelt 

szimbólumokról tárolt komplex tudás hangolása, optimalizálása céljából kísérleteket 

végeztem. A problémakör összetettsége miatt metaheurisztikai algoritmusok 
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alkalmazhatóságát vizsgáltam a feladatok végrehajtására. Felhasználtam őket a felismerő 

modellek tanítási lehetőségeinek felmérésére, a kezdeti szabálybázisok kialakítsára, valamint 

ideális szabálysúlyok kiszámítására. A kutatás elvégzéséhez szükség volt a metaheurisztikai 

algoritmusok problémához való igazítására, azok módosítására. E optimalizáló 

algoritmusoknál mért eredményeket egymáshoz viszonyítva és a modelleknél elért 

eredményekkel is összevetettem. 

A létrehozott egy– és többvonásos karakterfelismerő esetén megmutattam, hogy az azok 

tervezésénél kitűzött négy alapcélt kielégítik, melyek (1) az elfogadható felismerési arány, (2) 

az alacsony számítsi komplexitás, (3) a felismerésnél figyelembe vett betűk körének egyszerű 

változtathatóságának lehetősége, valamint (4) a felhasználók egyedi írásjellemzőihez való 

alkalmazkodás képessége voltak. Megmutattam, hogy mindkét modell képes a felhasználói 

elfogadási küszöb (97%) feletti átlagos felismerési arány elérésére. Mindkét modell esetén 

sikerült 99% feletti pontosságot elérni, a tervezett többvonásos felismerővel sikerült a 

legnagyobb átlagos felismerési arányt, 99,7%–ot elérni. Ismertetett em a modellek 

létrehozásánál felhasznált eszközök kiválasztásánál hozott döntések szempontjait, igyekeztem 

elkerülni az olyan módszerek használatát, melyek matematikailag komplexek, nagy számítási 

igényűek, mint például a geometriai transzformációk. A kontextustól függő, dinamikus ábécé 

koncepciójának alkalmazhatóságát a kidolgozott modell szabálybázisának jellemzőivel 

magyaráztam. Továbbá megmutattam, hogy metaheurisztikai algoritmusok segítségével a 

tervezett felismerők képesek a tanulásra, így az egyedi írásjellemzők modellbe való beépítése 

lehetséges a szabálybázis paramétereinek hangolásával. Az eredmények alapján az értekezés 

célkitűzéseit elértnek tekintem, valamint számos új kutatási lehetőséget vetettem fel azokkal 

kapcsolatban. 
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Summary 

The efficient and accurate handling of various recognition problems are equally important in 

both industrial and academic research, such as product tracking during industrial processes, 

processing postal letters and forms, recognition of patterns, like consumer behavior, or 

tracking the habitats of animals and the processing of large datasets, like used in stock 

markets. The field of recognition is a widely researched area, it has more than a half century 

long history, high accuracy was achieved even in complex tasks such as handwriting 

recognition, which does not have a closed formula and the data has high variability. 

The mathematical properties of methods used in computational intelligence enables them to 

efficiently handle complex problems from the point of view of computational cost and 

accuracy. The benefits of fuzzy systems are outstanding, since they are able to process 

mathematically precisely inaccurate data and handle the uncertainty in it. Metaheuristic 

algorithms are also prominent, which are able to find (quasi)optimal solutions even for 

complex optimization problems. 

The goal of this dissertation is to research the possible applications of computational 

intelligence on various problems related to recognition. An extensive bibliographical research 

was done prior to the design of models, which helped to choose the used tools and methods. 

As the next step of the research I created a novel single-stroke character recognizer model 

using the concept of fuzzy rule based classifiers. A prototype application was developed for 

the verification of the model. The single–stroke character samples collected from test 

participants were used to analyze the designed recognition method. The results were used to 

tune the parameters of the recognizer, to create new models and to determine the course of 

further research. 

It was followed by the development of a novel multi-stroke character recognizer model. The 

results from previous research were considered during the design of the new model. A 

prototype system was implemented to investigate the properties of the new model. Multi-

stroke character samples were collected from test subjects in order to carry out the analysis. 

The collected results were compared to the ones from previous (single-stroke) research and 

were used to tune the properties of the model in order to reach higher average recognition 

rate. I proposed various modifications of the model to decrease its computational complexity 

and to increase its accuracy. 

I researched the possibilities of tuning the complex knowledge stored in the model of the 

designed single– and multi–stroke recognizers, enabling them to learn new information. I 
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investigated the possible applications of metaheuristic algorithms. The reason of choosing 

these algorithms was the complexity of this optimization problem. I used these methods to 

test the learning capabilities of the designed recognition models, to determine the initial rule 

base of the systems and to calculate the ideal rule weights used in some models. The 

modification of these metaheuristic techniques was inevitable as a result of some specific 

requirements of the mentioned problems. The outcomes of the optimization techniques used 

in this research were compared to each other and with the results originated from prior 

research on the recognition models. 

Four fundamental goals were targeted before the design of the recognition methods: (1) 

acceptable recognition rate; (2) low computational complexity; (3) the possibility to change 

the set of evaluated symbol according to contextual information; and (4) to learn user specific 

writing styles. I showed that both recognition models are able to reach an average recognition 

rate, which exceeds the user acceptance threshold (97%); both models could achieve an 

accuracy over 99%, the best result (99.7%) was measured using the multi-stroke model. The 

considerations made during the choice of the used methods and tools were discussed. In order 

to maintain a low computational complexity of the models I made efforts to avoid techniques 

which require complex mathematical methods, such as geometrical transformations. The 

possibility of using dynamic alphabets was explained by the characteristics of the used fuzzy 

rule base. I also showed that both single– and multi–stroke methods are able to learn user 

specific writing styles by tuning the parameters of the rule base. The aimed goals were 

satisfied according to the results presented in the dissertation and several topics were targeted 

for further research. 
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