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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. 

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. 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) 
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alakult ki a fenti problémák kezelésére, melyek felismerési hatékonysága és 

erőforrásigénye nagymértékben függ egyaránt a problémára vonatkozó 

megszorításoktól és választott módszerektől. 

A jelen értekezésben tárgyalt fuzzy irányítási rendszerű egy– és többvonású 

karakterfelismerőknél az volt a cél, hogy a szakirodalomból megismert 

eljárásokkal megegyező, vagy jobb, valamint 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. 

2. Módszertani háttér áttekintése 

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 
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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. 

2.1.2. Fuzzy rendszerek 

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). 

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

ortogonális projekcióin alapult [19->9], ezzel jelentősen csökkentve az efféle 

rendszerek komplexitását. Az így kapott modellt egy gőzmotoros rendszer 

irányítására sikerrel alkalmazta.  

2.1.3. Metaheurisztikai módszerek 

Az alábbiakban azon metaheurisztikai módszerek kerülnek említésre, melyeket az 

értekezésben foglalt kutatás során alkalmaztam. 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 [26->10] 

tekinthető, melyet fuzzy logikai vezérlők generálására alkottak meg. A genetikus 
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algoritmusokhoz [27->11] 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 [28], melyhez a baktériumok fejlődésének 

koncepcióját alkalmazták. Ez az új algoritmus a pszeudo-bakteriális genetikus 

algoritmusnál alkalmazott bakteriális mutáción felül a génátadás, vagy más néven a 

géntranszer operátort alkalmazza. 

A részecskesereg optimalizációs algoritmust (particle swarm optimization) 

R. Eberhart és J. Kennedy publikálták 1995–ben [30], 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 [30] és [31] 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. 

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 [32]. Az alábbiakban a [32], [33] és [34] 

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 



9 

univerzum maga a probléma keresési terét, míg az univerzum egyes pontjai (az 

égitestek) az egyes egyedek, vagyis a probléma megoldás jelöltjei. 

A jóság kiszámítsa valamilyen előre megadott fitnesz függvény alapján történik, az 

univerzum keletkezésének analógiájára ez jelképezi a világegyetemben (keresési 

térben) található égitestek (egyedek) tömegét. 

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 imperialista kompetitív algoritmust E. Atashpaz-Gargari és C. Lucas publikálta 

2007–ben [35], céljuk egy a birodalmak versengésének analógiájára épített 

optimalizációs algoritmus létrehozása volt 

3. Tézisek 

3.1. 3. Új, fuzzy rendszerű alapuló egy- és többvonásos 

karakterfelismerő módszerek 

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 
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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. 

Az A tézisben megfogalmazott eredményekhez a következő publikációk 

kapcsolódnak: [S01], [S02], [S03], [S04], [S05] és [S06]. 
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3.2. 4. A FUBAR-1 és FUBAR-M módszerek 

paramétereinek hangolása 

B:  Szisztematikus szimulációs vizsgálattal, a szakirodalomban fellelhető 

ajánlásokat kiindulási értékeknek tekintve megvizsgáltam a különböző paraméterek 

hatását a FUBAR-1 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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3.3. Metaheurisztikai algoritmusok összehasonlítása a 

FUBAR módszercsalád különböző paramétereinek 

hangolásánál 

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 
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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: 

3.1 táblázat. A FUBAR-M által használt különböző kiindulási szabálybázisok 

metaheurisztikai optimalizálását követő átlagos felismerési arányok és absztrakt 

uniform komplexitás 

Optimalizációs 

algoritmus 

A legjobb átlagos felismerési arány a 

kiindulási szabálybázis függvényében 

Absztrakt 

uniform 

komplexitás RFS TFS SFS 

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]. 

 



 

 

4. 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.  

A különböző felismerési problémák során a bemenet általában zajos és nagyfokú 

bizonytalanság jellemzi. A számítási intelligencia területén alkalmazott módszerek 

matematikai tulajdonságaikból adódóan azok 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 egy új fuzzy irányítási rendszerű egy- és többvonásos 

karakterfelismerő modelleket és az azokkal kapcsolatos kutatásaim eredményeit 

mutattam be.  

Jelen értekezés harmadik fejezetében ismertetett második, B téziscsoportban az A 

tézisben ismertetett egy- és többvonásos felismerő modellek paramétereinek 

hatását vizsgáltam a módszerek átlagos felismerési arányára, valamint javaslatot 

tettem a paraméterek optimális felismerést biztosító értékeire. 

A harmadik, C téziscsoportban ismertetem azon kutatási eredményeim, melyeket a 

számítási intelligencia területéhez tartozó metaheurisztikai algoritmusok különböző 

célú felhasználását vizsgálta az A és B tézisekben tárgyalt egy– és többvonásos 

karakterfelismerő modelleken. Méréseket végeztem a modellek szabálybázisának 

hangolására az átlagos felismerési arány növelése érdekében a bemenetek egyedi 

jellemzőihez való alkalmazkodás (vagyis tanulás) révén. E optimalizációs 
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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 többvonásos 

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 ismertettem az e algoritmusok használatával 

kapcsolatos, a problémakörre vonatkozó tapasztalataim. 

Annak ellenére, hogy a felismerő modellekkel elért pontosság és a modellek 

rugalmassága a feldolgozott szakirodalom alapján kimagaslónak számítanak, 

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 
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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 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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