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1. Bevezetés, célkitűzések
A számítási intelligencia módszerek egyre jelentősebb szerepet játszanak a műszaki és

más alkalmazott rendszerek modellezésében, irányításában és a velük kapcsolatos döntési, és
optimalizációs feladatok végrehajtásában. Olyan intelligens számítástechnikai modellek és
technikák születtek, amelyekkel a megnövekedett bonyolultságú modellezési, irányítási és
optimalizációs feladatok hatékonyan végrehajthatók. Számos műszaki területen és más al-
kalmazott tudományokban, például a folyamatirányítás, távközlés, logisztika témájában sok
olyan probléma van, amelyek klasszikus matematikai módszerekkel nem jól kezelhetők. A
matematikailag nem jól kezelhetőséget többféle kategóriába sorolhatjuk. Az első csoportba
azok a feladatok tartoznak, melyeknél a rendszer analitikus modellje legalább elméletileg
ismert. Ezek vagy olyan problémák, amelyek megoldásához szükséges algoritmus elméleti
szempontból nem kezelhető, azaz a számítási bonyolultsága polinomiálisnál rosszabb, vagy
pedig olyanok, amelyeknél a modell ugyan ismert, de nem adható meg rájuk zárt matema-
tikai megoldás. A második csoportba azok a problémák tartoznak, amelyeknél az analitikus
modell nem ismert, esetleg nem is létezik, mert a rendszer nem-determinisztikus viselkedé-
sű. A harmadik, legnehezebben kezelhető csoportba az olyan feladatokat sorolhatjuk, ahol
eleve jelentősége van az emberi pszichének, szubjektív tényezőknek is szerepük van. Ilyenek
például az ember-gép rendszerek. Érdekes, hogy ezeknek a problémáknak egy jelentős részét
emberi kezelők meg tudják oldani, még ha szuboptimális módon is.

A természettudósok, mérnökök régi ambíciója, hogy az ilyen problémákra automatiz-
must generáljanak. Az érdemi megoldás lehetősége azonban csak a számítógép megjelenésé-
vel vált lehetővé, mely nagy lökést adott az olyan módszerekre irányuló kutatásnak, melyek
az emberi intelligencia elemeit igyekeznek utánozni. Az ‘50-es években megjelentek már
klasszikus mesterséges intelligencia módszerek, amelyek alapvetően a szimbolikus logikára
épültek és kisméretű, demonstratív példák esetében adtak megoldást, de valóságos problé-
mákra nem, mivel nem tudták legyőzni a számítási bonyolultság korlátait. Az 1960-as évek
közepe táján megjelentek a korszerű intelligens módszerek, amelyeket összefoglaló néven
lágy számítástudománynak (soft computing) nevezünk. Ezen módszerek célja, hogy az em-
lített bonyolultabb problémákra is jó közelítő megoldást adjanak, ügyelve ugyanakkor a nem
túl nagy számítási bonyolultságra. E terület három fő alkotóelemét a fuzzy rendszerek [8, 9],
a neurális hálózatok [6, 22] és a különböző evolúciós algoritmusok képezik [4, 5].

A számítási intelligencia tématerületen belül a modell-identifikációs eljárások vizsgá-
lata jelenti az egyik legaktuálisabb kutatási témát, melynek célja a különböző struktúrájú
számítási intelligencia alapú approximatív modellek, pl. a fuzzy szabálybázisok és mester-
séges neurális hálózatok struktúrájának és különböző paramétereinek meghatározása. Az
értekezés célkitűzése olyan numerikus adatok alapján történő identifikációs módszerek ki-
fejlesztése, amelyek az irodalomban ismerteknél meghatározott kritériumok szerint jobbak.
A modell-identifikáció alapvetően két lépésből áll. Az első lépésben a problémát, rendszert
még kellő pontossággal leíró változók minimális halmazát keressük meg. A második lé-
pésben ezen állapotváltozók terében egy adott kritérium szempontjából megfelelő jóságú
modellt határozunk meg. Ebben az értekezésben a második lépéssel foglalkozom elsősor-
ban, mégpedig olyan problémáknál, ahol numerikus adatok alapján tetszőleges dimenzió-
számú statikus modell identifikációja történik meg. Többféle technikával felállított modellt,
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többféle identifikációs technikával határozok meg, ezek alternatívaként is szóba jönnek, de
lehetséges, hogy valamelyik lényegesen kedvezőbb. Az értekezés nagyobb terjedelemben
tárgyalja a fuzzy szabályalapú rendszerek modell-identifikációját. A cél a kiválasztott jósági
kritériumnak megfelelő értelemben (kvázi-) optimális szabályrendszer kialakítása mért vagy
megfigyelt numerikus mintaadatok alapján. A gyakorlatban általában rendelkezésre állnak
olyan mért vagy megfigyelt numerikus input-output adatok, amelyek alapján a modellt alko-
tó szabályrendszer több-kevesebb pontossággal elvileg identifikálható. Előfordulhat azonban
olyan eset is, hogy egy emberi szakértő(k) által megadott kezdeti szabálybázist kell (és lehet)
numerikus minták alapján (kvázi-) optimalizálni, tovább „hangolni”. A modell-identifikáció
tulajdonképpen optimalizációs probléma és e célra a különböző klasszikus matematikai elve-
ken alapuló (pl. gradiens alapú) tanuló algoritmusok mellett egyre elterjedtebbek a gyors és
ugyanakkor elfogadható konvergencia-tulajdonságokat mutató evolúciós módszereken ala-
puló optimalizációs technikák. Az értekezésben az egyik legújabb evolúciós módszernek, a
bakteriális evolúciós algoritmusnak egy újszerű továbbfejlesztését tárgyalom. Az új módszer
bevezetése után bemutatom annak alkalmazhatóságát Mamdani-típusú fuzzy rendszer [13]
szabálybázisának identifikációjára. A bakteriális módszeren kívül egy gradiens alapú tanu-
ló algoritmust, a Levenberg-Marquardt algoritmust [11, 14] is javaslom fuzzy szabálybázis
optimalizálására. Ezenkívül egy teljesen új, kombinált eljárást, a bakteriális evolúciós és a
Levenberg-Marquardt algoritmus egymásbaágyazását is javaslom. Az értekezés célkitűzése
a fuzzy szabályalapú modellek numerikus minták alapján történő felépítése mellett bizonyos
típusú mesterséges neurális hálózatok identifikációja, paraméteroptimalizációja is. B-spline
típusú neurális hálózatok [1] optimális kialakítására a bakteriális algoritmusból származta-
tott újfajta eljárást, a bakteriális programozást mutatom be. Végül az értekezésnek tárgya a
modell-identifikációs folyamat első fázisának a vizsgálata is, melynek során az adott műsza-
ki problémát megfelelően leíró változók minimális halmazának megkeresésére kerül sor.

2. Az alkalmazott technikák rövid áttekintése
Ebben a részben röviden bemutatom az értekezésben leggyakrabban használt techniká-

kat, a fuzzy rendszereket, a bakteriális evolúciós algoritmusokat és a Levenberg-Marquardt
módszert.

2.1. Fuzzy rendszerek
A mindennapi emberi gondolkodásmód sok eleme és bizonyos objektív jelenségek nem

írhatóak le pontosan a megszokott (Boole-féle) kétértékű logikával. Sok olyan állítás van,
amelyikről nem lehet élesen eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis, hanem csak valamilyen
mértéket lehet állítani az igazságtartalmáról. Ez a gondolat vezette el a ‘60-as években L. A.
Zadeh-t a fuzzy logika, fuzzy halmazelmélet megalkotásához [21]. A hagyományos halmaz-
elméletben valamely X alaphalmaz egy A halmazát megadhatjuk például a karakterisztikus
függvénye segítségével, minden egyes x alaphalmazbeli érték egyértelműen vagy eleme az
A halmaznak vagy pedig nem eleme az A halmaznak. A fuzzy halmazok elmossák a ha-
tárt a két eset között, egy halmazhoz való tartozás illetve nem tartozás között tetszőleges
átmenetet megengedve. A fuzzy halmazt az úgynevezett tagsági függvénnyel adhatjuk meg
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[21], mely minden egyes x alaphalmazbeli értékhez egy a [0,1] intervallumból vett értéket
rendel aszerint, hogy az adott x érték mekkora mértékben eleme (tagja) a fuzzy halmaznak.
A fuzzy halmazok segítségével természetes emberi nyelven könnyen tudunk szabályokat
megfogalmazni, melyeket felhasználhatunk bonyolult, analitikus módon nem modellezhe-
tő rendszerek kezelhető leírására. Fuzzy szabályok segítségével az emberi gondolkodáshoz
hasonlító funkciót ellátó következtető rendszereket hozhatunk létre. Legelterjedtebb az érte-
kezésben legtöbbször használt Mamdani-típusú fuzzy rendszer [13]. A következtetés elején
meghatározzuk, hogy az adott bemenet mennyire illeszkedik a szabályokra. A megfigyelés-
vektor minden egyes elemét összehasonlítjuk mindegyik szabály feltételrészének ugyanezen
komponensével. Miután minden dimenzióban meghatároztuk az illeszkedés mértékét, kiszá-
mítjuk az eredőt az egész antecedensre vonatkozóan is. Egy szabály alkalmazhatóságának
(érvényességének) a mértékét antecedense minden egyes dimenziójának illeszkedési mérté-
ke együttesen befolyásolja. Az illeszkedési mérték azt adja meg, hogy a szabály mekkora
mértékben befolyásolja a következmény előállítását adott megfigyelés esetén. Egy szabály-
hoz tartozó következtetés meghatározása a szabály konzekvensének az illeszkedési mérté-
kével való „csonkolásával” (azaz halmazmetszetével) történik. A teljes szabálybázishoz tar-
tozó következtetést az így kapott csonkolt következtetések uniójaként állítjuk elő. Ezután
defuzzifikációt hajtunk végre, mely a rendszer fuzzy kimenetét éles (crisp) értékké alakítja.
Számos defuzzifikációs technika közül az értekezésben a COG módszert alkalmazom, mely
az egyes részkonklúziók külön-külön integrálása segítségével állítja elő a crisp kimenetet. A
Mamdani-típusú fuzzy rendszereken kívül az értekezésben a Takagi-Sugeno-típusú rendsze-
rekkel [20] is foglalkozom, amelyekben a szabályok konzekvense nem fuzzy halmaz, hanem
valamilyen függvény.

2.2. Bakteriális evolúciós algoritmusok
Az evolúciós módszerek a természetben lejátszódó, az élőlények biológiai folyamatait

utánzó optimalizációs technikák. Ezen módszerek előnye, hogy képesek megoldani a prob-
lémákat és közelítő megoldást találni akkor is, ha a probléma nemlineáris, sokdimenziós,
nem folytonos. Hatékony eszköznek bizonyulnak nemlineáris, multikritériumú, kényszerek-
kel kiegészített optimalizációs feladatok megoldására. Alapelvük a megoldások egy popu-
lációján történő keresés, melyet a biológiából megismert törvényszerűségek vezérelnek. A
modellezni kívánt rendszertől semmilyen speciális tulajdonságot nem követelnek meg. A
természet sok ötletet ad különböző evolúciós módszerek alkotására a hagyományos gene-
tikus algoritmus [7] mintájára. Az egyik legújabb ilyen módszer a 1990-es évek második
felében kifejlesztett bakteriális evolúciós algoritmus. Ez az eljárás a baktériumok evolúciós
jelenségén alapul, a módszert a baktériumok génátadási jelensége inspirálta [16, 17].

A kezdeti populáció kialakítása a keresési térből Negyed pont véletlenszerű kiválasztá-
sával történik. Ezután következik az evolúciós ciklus Ngen generáción keresztül, melyben a
bakteriális mutációt minden egyedre alkalmazzuk, a génátadást pedig a populáción hajtjuk
végre.

A bakteriális mutáció egy egyeden végrehajtott operátor, melyet azonban minden egyed-
re végrehajtunk. Az eljárás elején az egyedet lemásoljuk Nklón példányban (klónok). A kro-
moszóma egy véletlenszerűen kiválasztott i. részét megváltoztatjuk a klónokban (mutáció),
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az eredeti baktériumban viszont nem. Utána kiválasztjuk a legjobb egyedet a klónok és az
eredeti egyed közül, és az a kromoszómájának az i. részét átadja a többi egyednek. Ez azt
jelenti, hogy a többi egyed kromoszómájának i. részét helyettesítjük a legjobb egyed kro-
moszómájának i. részével. Ezt a folyamatot, mely a mutáció – kiértékelés – kiválasztás –
behelyettesítés lépéssorozatot jelenti, ismételjük addig, amíg a kromoszómának mindegyik
részét egyszer ki nem választottuk. Amikor az egész kromoszómával végeztünk, kiválaszt-
juk a legjobb egyedet, a többi Nklón egyedet pedig megszüntetjük. A folyamat végén tehát az
eredeti egyednél jobb, vagy legrosszabb esetben, sikertelen mutációs ciklusok esetén, azzal
megegyező egyedet kaptunk.

A génátadási (géntranszfer) operátor segítségével valósul meg az információcsere az
egyes egyedek között a baktériumpopulációban. A bakteriális mutáció az egyes baktériumo-
kat külön-külön optimalizálja, szükség van azonban az egyedek közötti információátadásra,
a genetikai információ terjesztésére a populációban. Első lépésben a populációt két részre
osztjuk, az egyik felébe kerülnek a jó egyedek, a másikba pedig a rosszak. Nincs szükség
a hagyományos értelemben vett alkalmassági érték számításra, elég ha a baktériumokat ki-
értékeljük az adott feladatban alkalmazott kiértékelési kritérium szerint. Így a baktériumok
összehasonlíthatók, a két fél populáció könnyen létrehozható. Második lépésben kiválasz-
tunk egy baktériumot a jó egyedek közül, ez lesz a forrásbaktérium, egyet pedig a rossz
egyedek közül, ez lesz a célbaktérium. A harmadik lépésben kiválasztunk egy részt a forrás-
baktérium kromoszómájából, és átadjuk a célbaktériumnak. A célbaktérium ezzel felülírhatja
a kromoszómájának egy részét, vagy egyszerűen hozzáadhatja a kromoszómájához, ha kü-
lönböző hosszúságú egyedeket is megengedünk. Ezt a három lépésből álló eljárást ismételjük
Ninf -szer, ahol Ninf egy paramétere az algoritmusnak, és az „infekciók” számát jelöli.

2.3. Levenberg-Marquardt algoritmus
A Levenberg-Marquardt eljárást eredetileg Levenberg [11] és Marquardt [14] nemlineá-

ris paraméterek legkisebb négyzetes becslésére javasolta. A módszer kiválóan alkalmazható
neurális hálózat súlyainak beállítására [18] és egyéb optimalizációs problémákra.

Az algoritmus minden lépésében szükséges a Jacobi-mátrix kiszámítása, mely az adott
hálózat, rendszer vagy optimalizációs probléma különböző mintákra számított kimenetének
a paraméterek (neurális hálózatok esetén súlyok) szerinti parciális deriváltjait tartalmazza:

J =
∂y(xp)

∂wT
.

Az optimalizálandó paraméterek értékének w[k + 1] = w[k] + s[k] módon történő meghatá-
rozásához az s[k] vektort a következő egyenlet megoldása adja:

(JT [k]J[k] + αI)s[k] = −JT [k]e[k], (1)

ahol e[k] a k. lépésben vett hibavektor, azaz e[k] = y[k]− t[k], a modell (pl. neurális hálózat)
által számított kimenet és a megkívánt kimenet közötti különbség minden egyes mintára.

Az 1. összefüggésben α regularizációs paraméter, amely egyaránt szabályozza a keresés
irányát és a módosítás nagyságát. A keresési irány a Gauss-Newton és a legmeredekebb
irány között α értékétől függően változik. Ha α → 0, akkor az algoritmus a Gauss-Newton
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módszerhez konvergál, ha α →∞, akkor pedig a legmeredekebb lejtő típusú megközelítést
adja.

Az 1. egyenlet a következő formára egyszerűsíthető:

s[k] = −
[

J[k]√
αI

]+ [
e[k]
0

]
, (2)

ahol a + operátor a mátrix pszeudo-inverzét jelenti. Az s[k] uniform kiszámítási költsége
O(n3), ahol n a Jacobi-mátrix oszlopainak száma.

Minden egyes iterációs lépésben szükség van a Jacobi-mátrix elemeinek meghatározásá-
ra, azaz a parciális deriváltak számítására is.

Az α paraméter értéke az optimalizációs folyamat (tanulás) közben változtatható. Így az
algoritmus k. iterációs lépése [3] alapján a következő:

1. adott w[k] és α[k]
(Inicializálásként tetszőleges pozitív α értéket választhatunk, azaz α[1] > 0)

2. J[k] és e[k] meghatározása

3. s[k] számítása (2) alapján.

4. Az úgynevezett megbízhatósági régió (trust region), r[k] számítása a követke-
zőképpen: r[k] = E(w[k])−E(w[k]+s[k])

E(w[k])− 1
2
‖J[k]s[k]+e[k]‖2 , ahol E = ‖e[k]‖2

2
.

5. Az α paraméter értékét dinamikusan állítjuk, r[k] értékétől függően:

• Ha r[k] < 0.25 akkor α[k + 1] = 4α[k]

• Ha r[k] > 0.75 akkor α[k + 1] = α[k]/2

• Egyébként α[k + 1] = α[k]

6. Ha r[k] ≤ 0 akkor w[k + 1] = w[k], különben w[k + 1] = w[k] + s[k].

Ha teljesül a megállási feltétel, vagy elértünk egy előre definiált maximális iterációszá-
mot, akkor megállunk, különben folytatjuk a (k + 1). iterációs lépéssel.

3. Új módszerek és megközelítések az intelligens számítási
modellek identifikációjában

Ebben a részben röviden bemutatom a saját eredményeimet és az eredmények alapján
megfogalmazott téziseket.
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1. ábra. A kódolási elrendezés

3.1. Szabályredukciós operátorokkal kiegészített bakteriális evolúciós
algoritmus alkalmazása

Ebben a részben a Nawa és Furuhashi által javasolt [16] bakteriális evolúciós algoritmus
olyan továbbfejlesztését ismertetem, mely háromszög alakú tagsági függvények helyett az
általánosabb trapéz alakú tagsági függvényeket használja, és ezenkívül újszerű szabályre-
dukciós operátorokat is tartalmaz, melyek segítségével a szabálybázis mérete is optimálisan
beállítható.

1. tézis. Újszerű szabályredukciós operátorokkal kiegészített bakteriális evolúciós algorit-
must vezettem be Mamdani-típusú trapéz alakú tagsági függvényeket és COG defuzzifikációs
módszert alkalmazó fuzzy szabálybázis optimalizálására.

A tézissel kapcsolatos publikációim a publikációk fejezetben találhatók [B6, B7, B8,
B12, B18, B20].

3.1.1. A javasolt algoritmus

A baktérium kromoszómájában a szabálybázis paraméterei, azaz a tagsági függvények
vannak bekódolva. A tagsági függvények trapéz alakúak, melyeket négy paraméterrel lehet
megadni, szokásosan (és legegyszerűbben) a négy töréspontjukkal. Egy szabálynak összesen
4(n+1) paramétere van, ahol n a szabályok bemeneteinek száma. A szabályok a kromoszó-
mában egymás után, felsorolásszerűen szerepelnek, ahogy az az 1. ábrán látható. Az 1. ábrán
egy két bemenetű, N darab szabályból álló szabálybázis elrendezése látható. A 3. szabály az
ábra alapján a következő:

R3 : Ha x1 = A31(4,3; 5,1; 5,4; 6,3) és x2 = A32(1,2; 1,3; 2,7; 3,1) akkor
y = B3(2,6; 3,8; 4,1; 4,4).

Az evolúciós folyamat során a bakteriális mutáció és a génátadás között szabálybázis
egyszerűsítő műveletek végrehajtását javaslom minden egyedre.

Ha egy tagsági függvény túl keskennyé válik, akkor megszüntetem a szabályt, amelyik
használja. Ilyenkor ugyanis ennek a szabálynak az átlagos tüzelési értéke elenyésző lesz a
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többi szabályéhoz képest. A megszüntetés kritériuma a következő:

liµi

(
aj + bj + cj + dj

4

)
≥ βlj, (3)

ahol li és lj az adott változóhoz tartozó tagsági függvény középvonalának hossza az i. és a j.
szabályban, β pedig a megszüntetés paramétere. Minél nagyobb β értéke, annál szigorúbb a
megszüntetés feltétele.

Ha ugyanahhoz a változóhoz tartozó két tagsági függvény hasonlóvá válik, akkor egye-
síthetők egyetlen közös tagsági függvénnyé. A hasonlóság fogalmától két kritériumot kö-
vetelek meg. Egyrészt a két tagsági függvény szélessége legyen körülbelül ugyanakkora, és
legyenek közel egymáshoz. Ennek alapján a két feltétel:∣∣∣∣ lilj − 1

∣∣∣∣ < γ és |f | < γ, (4)

ahol li és lj az adott változóhoz tartozó tagsági függvény középvonalának hossza az i. és
a j. szabályban, f pedig az li és lj középpontjai közötti távolság. A tagsági függvények
egyesítéséhez mindkét feltételt teljesíteni kell. Minél kisebb γ értéke, annál szigorúbb az
egyesítés feltétele. Az egyesítés után a két tagsági függvény meg fog egyezni, a paramétereik
pedig a következők lesznek:

zúj =
zili + zjlj

li + lj
, (5)

ahol z rendre behelyettesítendő a,b,c és d-vel.
Ha két szabály feltételrésze megegyezik, viszont a következményük különböző, akkor a

kimeneti változóhoz tartozó tagsági függvényeket (azaz a következményeket) egyesítem egy
közös tagsági függvénnyé, az egyesítésnél megismert képlet segítségével.

Ha két szabály megegyezik, akkor az egyiket eltávolítom. Az egyes egyesítések során
előfordul, hogy két szabály feltételrésze azonos lesz. Ezután az algoritmus egyesíti a kö-
vetkezményeiket is, tehát a két szabály megegyező lesz, az egyiket törlöm. Az egyesítések
hatása ennélfogva ezen két utóbbi operátor alkalmazása után fog érvényesülni.

1.1. altézis. Újszerű szabályredukciós operátorokat dolgoztam ki optimális szabálybázis-
méret meghatározásának céljából.

3.1.2. A módszer tesztelése

Szimulációs vizsgálatokat hajtottam végre az algoritmusban szereplő operátorok elem-
zése céljából. A vizsgálatokat egy az irodalomban ismert problémán hajtottam végre. Ennél
a referencia problémánál a cél a következő hat változós függvény fuzzy szabálybázissal tör-
ténő approximációja:

y = x1 +
√

x2 + x3x4 + 2e2(x5−x6), (6)

ahol x1 ∈ [1; 5], x2 ∈ [1; 5], x3 ∈ [0; 4], x4 ∈ [0; 0,6], x5 ∈ [0; 1], x6 ∈ [0; 1,2].
A bakteriális operátorokban az egyedeket a következő hibadefiníció alapján értékeltem

ki, és a kapott eredményeket is ezen hibakritérium alapján hasonlítottam össze:

E =
1

m

m∑
i=1

|ti − yi|
Imax − Imin

, (7)
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1. táblázat. A megszüntető paraméter (β) hatása

β átlagos tanítási tesztelési
szabályszám hiba hiba

5 4,7 5,23 8,94
6 5,4 5,02 8,47
8 7,6 4,52 8,32

10 7,8 4,13 8,17

ahol ti az i. mintára vonatkozó megkívánt kimenet, yi az i. mintára számított modell kimenet,
m a minták száma, Imax a kimeneti változó felső korlátja, Imin pedig az alsó korlátja, azaz a
hiba normálva van a kimeneti változó intervallumának hosszával.

A legjobb baktériumra vonatkozó futtatási eredmények az 1. táblázatban láthatók. Az
egyesítés operátor paramétere γ = 5%, a kezdeti szabályszám 10, az egyedek száma 10, a
klónok száma 20, az infekciók száma pedig 4. A táblázat eredményei 10 futtatás átlagát mu-
tatják. A β paraméter értékének a növelésével a megmaradó szabályok száma is növekszik,
mert a szabályok megszüntetésének kritériuma szigorodik ilyenkor.

1.2. altézis. Elkészítettem a szabályredukciós operátorokkal kiegészített bakteriális evolúci-
ós algoritmust megvalósító számítógépes eljárást, és az azt implementáló programot, mely
Mamdani-típusú, trapéz alakú tagsági függvényeket használó fuzzy szabályalapú rendszer
szabálybázisának optimalizálására alkalmas.

1.3. altézis. Egy, az irodalomban használatos referenciaprobléma modellezésére szimulációs
vizsgálatokat végeztem, mellyel a szabályredukciós operátorok hatásait elemeztem.

3.2. A Levenberg-Marquardt algoritmus alkalmazása Mamdani-típusú
fuzzy szabálybázis optimalizálására

A Levenberg-Marquardt algoritmus általános nemlineáris optimalizációs módszer olyan
problémák megoldására, ahol ismertek a célfüggvény deriváltjai. Az algoritmus jó konver-
gencia tulajdonságokkal rendelkezik lokális környezetben történő kereséseknél. Ebben a
részben az algoritmus Mamdani-típusú, COG defuzzifikációs eljárást alkalmazó, trapéz ala-
kú tagsági függvényeket használó fuzzy rendszerek paramétereinek meghatározására történő
újszerű alkalmazását ismertetem.

2. tézis. Új lokális optimalizációs algoritmust, a Levenberg-Marquardt algoritmust, javasol-
tam Mamdani-típusú trapéz alakú tagsági függvényeket és COG defuzzifikációs módszert al-
kalmazó fuzzy szabályalapú rendszer tagsági függvényei paramétereinek meghatározására,
és megmutattam, hogy az eljárás az irodalomban ismert módszereknél kedvezőbb tulajdon-
ságú.

A tézissel kapcsolatos publikációim a publikációk fejezetben találhatók [B2, B9, B16,
B17, B18, B20].
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3.2.1. A Jacobi-mátrix meghatározása

Az algoritmus minden egyes iterációs lépésében szükséges a Jacobi-mátrix elemeinek,
azaz az összes parciális deriváltnak a kiszámítása. A fuzzy rendszer szabályainak számát a
teljes algoritmus működése során rögzítjük. A szabályokban trapéz alakú tagsági függvénye-
ket használunk, amelyek a következő formában írhatók fel:

µij(xj) =
xj − aij

bij − aij

Ni,j,1(xj) + Ni,j,2(xj) +
dij − xj

dij − cij

Ni,j,3(xj). (8)

Ebben az összefüggésben az aij , bij , cij , dij értékek az i. szabály j. bemeneti változójához
tartozó tagsági függvény négy paraméterét jelentik. A kimeneti változóhoz az i. szabály ese-
tén az ai, bi, ci, di értékek tartoznak, az Ni,j,k függvények ablakozó függvények. Az eredeti
Mamdani-algoritmusnak megfelelően a következtetés során standard (min) t-normát alkal-
mazok, azaz az i. szabály illeszkedési mértéke valamely n-dimenziós crisp x megfigyelés
vektor esetén:

wi =
n

min
j=1

µij(xj). (9)

A fuzzy következtetés kimenete:

y(x)=1
3

∑R
i=1 3wi(d

2
i−a2

i )(1−wi)+3w2
i (cidi−aibi)+w3

i (ci−di+ai−bi)(ci−di−ai+bi)∑R
i=1 2wi(di−ai)+w2

i (ci+ai−di−bi)
. (10)

A szabályok száma R, a szabályok n bemenetűek. A Jacobi-mátrix egy-egy sorát egy-egy
minta alapján határozzuk meg. A p. sor az alábbi alakot veszi fel:

J =

[
∂y(x(p))

∂a11

∂y(x(p))

∂b11

· · · ∂y(x(p))

∂a12

· · · ∂y(x(p))

∂d1

· · · ∂y(x(p))

∂dR

]
, (11)

ahol p a minta azonosítója és

∂y(x(p))

∂aij

=
∂y

∂wi

∂wi

∂µij

∂µij

∂aij

(12)

a trapéz első töréspontjára illetve ehhez hasonlóan a bij , cij és dij paramétereire is. A 9.
összefüggésből kitűnik, hogy a wi értékek csak a tagsági függvényektől függnek, és minden
tagsági függvénynek négy paramétere van. Ezért wi deriváltjai a következők lesznek:

∂wi

∂µij

=

{
1, ha µij = minn

k=1 µik

0, egyébként.
(13)

A tagsági függvények deriváltja az aij paraméterre a következő módon számítható:

∂µij

∂aij

=
x

(p)
j − bij

(bij − aij)2
Ni,j,1(x

(p)
j ), (14)

hasonlóan számítható a többi paraméterre is. ∂y
∂wi

-t és a kimeneti tagsági függvények deri-
váltjait szintén ki kell számítani. A 10. összefüggés alapján a következő írható fel:

∂y

∂wi

=
1

3

N ∂Fi

∂wi
− S ∂Gi

∂wi

N2
(15)
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és ehhez teljesen analóg módon az aij , bij , cij és dij paraméterekre is hasonló összefüggés
adódik, ahol N a 10. tört nevezője, S pedig a számlálója. Fi az összeg i.-ik tagja a számláló-
ban, Gi az i. tag a nevezőben. A deriváltak a következőképpen számíthatók:

∂Fi

∂wi

= 3(d2
i − a2

i )(1− 2wi) + 6wi(cidi − aibi) + 3w2
i [(ci − di)

2 − (ai − bi)
2]

∂Gi

∂wi

= 2(di − ai) + 2wi(ci + ai − di − bi) (16)

∂Fi

∂ai

= −6wiai + 6w2
i ai − 3w2

i bi − 2w3
i (ai − bi)

∂Gi

∂ai

= −2wi + w2
i

∂Fi

∂bi

= −3w2
i ai + 2w3

i (ai − bi)
∂Gi

∂bi

= −w2
i

∂Fi

∂ci

= 3w2
i di − 2w3

i (di − ci)
∂Gi

∂ci

= w2
i (17)

∂Fi

∂di

= 6widi − 6w2
i di + 3w2

i ci + 2w3
i (di − ci)

∂Gi

∂di

= 2wi − w2
i .

A mátrix oszlopainak száma 4(n + 1)R, sorainak száma pedig a minták számával egyezik
meg.

2.1. altézis. Meghatároztam a trapéz alakú tagsági függvényeket használó Mamdani-típusú,
COG defuzzifikációs módszert alkalmazó fuzzy következtetési és irányítási modellekhez tar-
tozó, a kimenetnek a modell paraméterei szerinti parciális deriváltjait, és ezek alapján a
teljes Jacobi-mátrixot.

3.2.2. A módszer alkalmazása

Szimulációs vizsgálatokat hajtottam végre, amelyekben az irodalomban található re-
ferenciaproblémákon összehasonlítottam a kifejlesztett új eljárást a hiba-visszaterjesztéses
módszerrel (backpropagation, BProp) [19].

Az egyik referencia feladat az ún. pH probléma, mely egyváltozós. A cél ennél a fel-
adatnál egy titrálási görbe inverzének a közelítése. A másik referencia feladat az ún. inverz
koordináta transzformációs probléma (ICT), amely kétváltozós. Ennél a feladatnál inverz
transzformáció történik két koordináta és egy kétkarú manipulátor egyik szöge között. A
tanításhoz 101 mintát generálunk a pH problémára, az ICT problémára pedig 110-et. Az
algoritmus tesztelésére az átlagos négyzetes hibát (Mean Square of Error, MSE) használom.

Az első szimulációs vizsgálatban a módszereket csak két paraméter optimalizálásán ha-
sonlítottam össze, ezek az első szabály első bemeneti tagsági függvényének b és c para-
méterei. A kapott eredmények az ICT problémára a 2. táblázatban láthatók. A táblázat jól
szemlélteti, hogy az LM módszer sokkal gyorsabban konvergál, mint a BProp. A követke-
ző szimulációban a fuzzy szabálybázis minden egyes paraméterét optimalizáltam. Az LM
módszer ilyenkor is jó eredményt adott.

2.2. altézis. Kifejlesztettem egy új, a Levenberg-Marquardt módszert alkalmazó, Mamdani-
típusú, trapéz alakú tagsági függvényeket használó, fuzzy szabálybázis paramétereinek lo-
kális optimalizálására alkalmas számítógépes eljárást, és elkészítettem az azt implementáló
programot.
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2. táblázat. Az eredmények összefoglalása az ICT problémára

módszer kezdőpont végpont kezdeti vég iterációk
MSE MSE száma

LM {0,40; 0,70} {0,100; 0,239} 0,890 0,8650 4
LM {0,30; 0,40} {0,190; 0,256} 0,870 0,8651 4
LM {0,50; 0,65} {0,113; 0,218} 0,890 0,8653 7

BProp {0,40; 0,70} {0,155; 0,301} 0,890 0,8652 21
BProp {0,30; 0,40} {0,162; 0,279} 0,870 0,8650 14
BProp {0,50; 0,65} {0,156; 0,283} 0,890 0,8650 24

2.3. altézis. Az irodalomban használatos referenciaproblémák modellezésére szimulációs
vizsgálatokat végeztem. Azt találtam, hogy a kifejlesztett új eljárás a megvizsgált esetek
mindegyikében lényegesen jobb konvergencia eredményeket adott négyzetes középpel számít-
va, mint a backpropagation eljárás. Ennek, valamint az elméleti jellegű indikációk alapján
várhatónak tartom, hogy az általam javasolt eljárás előnyei más konkrét esetben is megmu-
tatkoznak.

3.3. Bakteriális memetikus algoritmus alkalmazása Mamdani-típusú
fuzzy szabálybázis optimalizálására

A bakteriális megközelítés evolúciós típusú módszer, mely ennélfogva globális jellegű
keresést tesz lehetővé, viszont az algoritmus által talált megoldás meglehetősen lassan kon-
vergál. A Levenberg-Marquardt algoritmus, mely gradiens alapú technika, képes pontosabb
megoldást találni, viszont hátránya, hogy ezt valamely lokális környezetben teszi, és így az
optimalizáció során könnyen lokális minimumba ragadhatunk. Az evolúciós és gradiens ala-
pú technikák kombinálásával mindkét típusú módszer előnyei kihasználhatók, és hátrányaik
kiküszöbölhetők. A kétféle megközelítés kombinációját az irodalomban memetikus algorit-
musnak szokás nevezni [15]. A bakteriális módszer és a Levenberg-Marquardt algoritmus
kombinációját javaslom fuzzy szabálybázis optimalizálására. A kombinált módszert bakte-
riális memetikus algoritmusnak neveztem el.

3. tézis. Bevezettem a bakteriális memetikus algoritmust, mely újszerű optimalizációs eljá-
rás. Az eljárást Mamdani-típusú trapéz alakú tagsági függvényeket és COG defuzzifikációs
módszert alkalmazó fuzzy szabályalapú rendszer tagsági függvényei paramétereinek meg-
határozására alkalmaztam, és szimulációs vizsgálatokkal megmutattam, hogy a megvizsgált
esetek mindegyikében a módszer gyorsabbnak és hatékonyabbnak bizonyult, mint a bakte-
riális evolúciós algoritmus. E vizsgálatok és az elméleti jellegű indikációk alapján várható,
hogy módszerem előnyei más konkrét esetekben is megmutatkoznak.

A tézissel kapcsolatos publikációim a publikációk fejezetben találhatók [B1, B3, B11,
B19].
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3.3.1. A javasolt algoritmus

A bakteriális mutációs és a génátadási lépés között a Levenberg-Marquardt algoritmust
alkalmaztam minden egyes egyedre (baktériumra). Az algoritmusnak kétféle változatára tet-
tem javaslatot. Az első változatban a szabálybázis mérete a folyamat során állandó. Az al-
goritmus másik változatában az egyes baktériumok hossza a folyamat során változhat, és
egymástól is különbözhet. A cél nemcsak a szabályok optimalizálása, hanem a szabálybázis
optimális méretének automatikus meghatározása is. Ebben az esetben a bakteriális mutáció
és a génátadás okozhatják a baktériumok hosszának megváltozását. A bakteriális mutáció a
következőképpen történik: miután az adott baktérium klónjai létrejöttek, az egyes klónokban
a mutáció során három lehetőség közül lehet véletlenszerűen választani. Az egyik lehetőség
az éppen megváltoztatandó szabály törlése a klónból, a másik lehetőség a kijelölt szabály
paramétereinek véletlenszerű módosítása (ez az eredeti bakteriális mutációnak megfelelő le-
hetőség), a harmadik pedig a kijelölt szabály paramétereinek módosítása és ezzel egyidejűleg
egy új szabály véletlenszerű létrehozása.

A génátadás végrehajtásakor két lehetőség közül lehet véletlenszerűen választani: a for-
rásbaktériumtól kapott szabály vagy felülír egy szabályt a célbaktériumban, vagy pedig új
szabályként hozzáadódik a célbaktériumhoz. Az ily módon továbbfejlesztett bakteriális mu-
tációs és génátadási operátorok lehetővé teszik a baktériumok hosszának növekedését illetve
csökkenését. Az egyedek olyan kritérium alapján értékelődnek ki az operátorokban, amely
nemcsak a szabálybázis által számított approximációs hibát veszi figyelembe, hanem a sza-
bálybázis méretét is. Több szabály ugyanis általában kedvezőbb hibát ad, viszont növeli a
modell komplexitását, ezért cél a minél kevesebb szabály elérése is. A Bayes-i informáci-
ós kritérium segítségével mindkét célt, azaz a minél kisebb hiba és minél kevesebb szabály
elérését, egy összefüggésben lehet megfogalmazni:

BIC = m · ln(MSE) + n · ln(m), (18)

ahol m a tanítóminták száma, n pedig a szabályok száma.

3.1. altézis. Kifejlesztettem a bakteriális memetikus algoritmusnak nevezett újszerű optima-
lizációs eljárást.

3.3.2. Az algoritmus alkalmazása

Az előző két tézisben szereplő referenciaproblémákat alkalmaztam, és a javasolt algo-
ritmust olyan bakteriális evolúciós algoritmussal hasonlítottam össze, mely minden tekin-
tetben megegyezik a bakteriális memetikus algoritmussal, kivéve természetesen, hogy nem
tartalmazza a Levenberg-Marquardt módszert. A 3. táblázatban az MSE kritérium alapján az
összes futtatás során kapott legjobb egyed eredményei láthatók rögzített szabályszám esetén.
Az algoritmusokban 10 egyedet használtam, a klónok száma 8, az infekciók száma pedig
4, a szabályszám 3. A Levenberg-Marquardt módszer 10 iterációs lépést használ, a generá-
ciószám 20, és mindkét algoritmus 10-szer futott mindegyik problémára. Mindegyik esetre
a BMA adja a legjobb megoldást nemcsak a tanítóminták tekintetében, hanem a tesztelési
minták vonatkozásában is. A 2. ábra az MSE értékek alakulását mutatja egy futtatásra a hat-
változós problémára. Ennek alapján is jól látszik a memetikus megközelítésben a Levenberg-
Marquardt lépés által okozott javulás.
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3. táblázat. Az MSE kritérium alapján az összes futtatás során talált legjobb egyed

hibadef. BEA BMA probléma
MSE 4,5 · 10−5 1,5 · 10−5 pH

MSE-teszt 7,6 · 10−3 3 · 10−5 pH
MSE 3,4 · 10−1 8,5 · 10−2 ICT

MSE-teszt 2,0 · 10−1 2,0 · 10−2 ICT
MSE 2,5 · 101 2,0 · 101 6 dim.

MSE-teszt 2,6 · 101 2,3 · 101 6 dim.

2. ábra. MSE alakulása a 6 változós probléma esetén

Az algoritmus másik, általánosabb változata automatikusan beállítja a szabálybázis op-
timális méretét is. A 4. táblázatban a legjobb egyedek által kapott eredmények szerepelnek.
A megengedett maximális szabályszám 10. A táblázatokban a kapott szabályok száma is
fel van tűntetve. A kapott eredmények az előző szakaszhoz hasonlóan azt mutatják, hogy a
BMA lényegesen jobb eredményt ad.

4. táblázat. Legjobb egyedek változó szabályszám esetén

hibadef. pH ICT 6 dim.
BEA BMA BEA BMA BEA BMA

MSE 2,73 · 10−3 4,7 · 10−7 8,42 · 10−1 1,04 · 10−2 2,07 4,10 · 10−1

MSE-teszt 5,12 · 10−3 6,07 · 10−7 1,26 2,60 · 10−3 2,66 9,9 · 10−1

szabályszám 9 8 2 5 7 10

3.2. altézis. Elkészítettem a bakteriális memetikus algoritmust megvalósító számítógépes el-
járást, és az azt implementáló programot, mely Mamdani-típusú, trapéz alakú tagsági függ-
vényeket használó fuzzy szabályalapú rendszer szabályainak optimalizálására alkalmas.
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3.3. altézis. Az irodalomban használatos referenciaproblémák modellezésére szimulációs
vizsgálatokat végeztem, melyek segítségével kimutattam, hogy a kifejlesztett bakteriális me-
metikus algoritmus (általában lényegesen) jobb eredményeket adott, mint a bakteriális evo-
lúciós algoritmus.

3.4. Takagi-Sugeno-típusú fuzzy rendszerek paramétereinek optimali-
zálása

Az előző tézisekben Mamdani-típusú fuzzy rendszerek identifikációjára javasoltam kü-
lönböző módszereket. Ebben a részben Takagi-Sugeno-típusú rendszerekre fogalmazok meg
hasonló gondolatokat röviden.

A modellt alkotó szabályok paramétereinek struktúrája az antecedens és a konzekvens ré-
szekben különbözik egymástól, ezért különbözőképpen is lehet őket kezelni. Az antecedens
rész felépítése megegyezik a Mamdani-típusú rendszerekével, ezért erre a korábban megis-
mert bakteriális és Levenberg-Marquardt módszerek kombinációját lehet alkalmazni. A li-
neáris szabálykonzekvens paraméterekre legkisebb négyzetes technikát célszerű alkalmazni,
mert ez a lineáris paraméterek globális optimumát képes megtalálni a legkisebb négyzetek
vonatkozásában, ezért előnyösebb olyan algoritmusokkal szemben, amelyek lokális mini-
mumba „ragadnak”.

4. tézis. Új optimalizációs eljárást javasoltam Takagi-Sugeno-típusú trapéz illetve Gauss-
görbe alakú tagsági függvényeket alkalmazó fuzzy rendszer paramétereinek meghatározá-
sára. Szimulációs vizsgálatokkal megmutattam, hogy a vizsgált esetekben a módszer az iro-
dalomban ismert módszereknél kedvezőbb tulajdonságú. E vizsgálatok és az elméleti jellegű
indikációk alapján várható, hogy módszerem előnyei más konkrét esetekben is megmutatkoz-
nak.

A tézissel kapcsolatos publikációm a publikációk fejezetben található [B10].
A cél a nemlineáris antecedens és a lineáris konzekvens paraméterek olyan hibrid és ite-

ratív módon történő tanítása, amellyel jó approximációt lehet biztosítani kezelhető modell-
bonyolultság mellett. A kódolási elrendezés olyan, hogy a baktérium csak a szabályok ante-
cedenseinek fuzzy halmazait tartalmazza. A trapéz alakú tagsági függvényeken kívül Gauss-
görbe alakúakat is vizsgálok. Gauss függvények esetén a paraméterek az egyes görbék kö-
zéppont és szélesség értékei. Az egyedek fix hosszúságúak. A kezdeti populáció kialakítása
során az antecedenseket alkotó tagsági függvények inicializálásán kívül a konzekvens pa-
raméterek valamely kezdeti beállítására is szükség van, mivel az antecedens tanulás során
a modellek kiértékeléséhez szükség van a konzekvens részekre is. Az algoritmus során az
antecedensek és a konzekvensek egymás után ciklikusan optimalizálódnak. A megállási fel-
tétel teljesülése esetén még egy utolsó konzekvens tanítás következik az antecedensekben
bekövetkezett esetleges változások kompenzálására.

Az antecedens tanulás bakteriális memetikus algoritmussal történik. Az ebben szerep-
lő Levenberg-Marquardt módszerhez szükséges a Jacobi-mátrix elemeinek meghatározása,
melyhez a parciális deriváltakat kell meghatározni a Gauss-görbe alakú és a trapéz alakú
tagsági függvényekre is.
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4.1. altézis. Meghatároztam a trapéz illetve Gauss-görbe alakú tagsági függvényeket hasz-
náló Takagi-Sugeno-típusú fuzzy modellekhez tartozó, a kimenetnek a modell antecedens
paraméterei szerinti parciális deriváltjait, és ezek alapján a teljes Jacobi-mátrixot.

A konzekvens tanítás a legkisebb négyzetek módszerével történik [12]. Ez azért lehetsé-
ges, mert szabályok konzekvens paraméterei lineárisak, és ennek következtében az átlagos
négyzetes hiba optimalizációjának feladatát analitikusan és globálisan lehet megoldani. A
lineáris konzekvens tanításra alapvetően kétféle lehetőség kínálkozik, a globális, melyben
a teljes paraméter vektort optimalizáljuk, illetve a lokális, melyben minden szabályt külön
kezelünk. A lokális számos előnyt mutat a globálissal szemben, ezért ennek használatát ja-
vasoltam.

Az algoritmus tesztelésére a hatváltozós referenciaproblémát alkalmaztam. A módszer jó
eredményeket adott más módszerekkel összehasonlítva.

4.2. altézis. Kifejlesztettem egy új, a Takagi-Sugeno fuzzy rendszerek antecedens és kon-
zekvens paramétereinek egymástól független tanítására alkalmas számítógépes eljárást, és
elkészítettem az azt implementáló programot.

4.3. altézis. Szimulációs vizsgálatokat végeztem, melyek segítségével kimutattam, hogy a
kifejlesztett új eljárás kedvezőbb eredményeket adott négyzetes középpel számítva, mint az
irodalomból ismert más módszerek.

3.5. Bakteriális programozás alkalmazása B-spline neurális hálózatok
identifikációjára

A B-spline típusú neurális hálózatok tervezési folyamata 6 lépésből áll. Az utolsó két
fázis nemlineáris legkisebb négyzetes problémának tekinthető és ennélfogva komplett fel-
ügyelt tanuló algoritmust lehet a megoldására alkalmazni, Levenberg-Marquardt módszerrel
a feladat kiválóan megoldható [18]. Az első négy tervezési fázis összetett kombinatorikai
probléma, melynek megoldására különböző konstruktív algoritmusokat javasoltak, illetve
később a genetikus programozást is [2]. Ebben a részben a bakteriális programozás alkalma-
zását javaslom a probléma megoldására, mely a genetikus programozás [10] és a bakteriális
evolúciós algoritmusok ötvözéséből keletkezik.

5. tézis. Bevezettem egy új optimalizációs módszert, a bakteriális programozást. A mód-
szert B-spline típusú neurális hálózatok struktúrájának optimális kialakítására alkalmaztam.
Konkrét szimulációs vizsgálatok elvégzésével azt találtam, hogy a módszer jobb eredményt
adott az irodalomban megismert más módszereknél.

A tézissel kapcsolatos publikációim a publikációk fejezetben találhatók [B4, B12, B13,
B14].

3.5.1. A javasolt módszer

A bakteriális programozásban az egyedek csakúgy mint a genetikus programozás esetén
kifejezésfával adottak, viszont a bakteriális programozás az evolúciós folyamatban nem az
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3. ábra. Példa B-spline neurális hálózat kifejezésfájára

irodalomból ismert genetikus operátorokat (keresztezés, mutáció), hanem a bakteriális algo-
ritmus operátorait (bakteriális mutáció, génátadás) használja.

A B-spline neurális hálózatok hierarchikus struktúrája jobban ábrázolható fával, mint egy
kromoszómába kódolt stringgel. A 3. ábrán egy példa kifejezésfa látható B-spline neurális
hálózatra. A B-spline hálózat tervezésekor a következő műveletek végrehajtására lehet szük-
ség: almodellek összeadására (+), kisebb dimenziójú almodellekből nagyobb dimenziójú
almodellek létrehozására (×), és nagyobb dimenziójú almodell szétbontására kisebb dimen-
ziójú almodellekre (/). Ezek a műveletek alkotják a B-spline hálózatra definiált függvények
halmazát, melyek a kifejezésfa függvény csomópontjaiban előfordulhatnak. A fa terminális
szimbólumai nem csak a dimenzió azonosítóját tartalmazzák, hanem az adott dimenzióhoz
tartozó változón definiált spline görbék rendjét, az azokhoz tartozó belső csomópontok szá-
mát illetve a belső csomópontok elhelyezkedését is. A 3. ábrán látható hálózat esetén például
a fa bal szélső levele azt jelzi, hogy a bemeneti változó a levélhez tartozó almodell esetén 3, a
spline görbe rendje 1 és két belső csomópont van a változóhoz tartozó koordinátatengelyen,
amelyek helye a 0 és a 0,4-es pozícióban van. Az ábrán szereplő modell kimenete 3 almodell
kimenetének összeadásaként számítható, a következő módon:

y(X) = f(X3 ×X2) + f(X1 ×X2) + f(X1),

ahol Xi az i. bemeneti változót jelöli, azaz a modell 2 kétváltozós és 1 egyváltozós almodell
összegeként adódik.

Az evolúciós folyamat megegyezik a bakteriális evolúciós algoritmusnál alkalmazottal,
itt azonban az egyedek fagráfokat jelentenek. A kezdeti populációt véletlenszerűen létreho-
zott fák alkotják. Az egyedek száma Negyed. Ezután következik az evolúciós ciklus, mely a
bakteriális mutációt és a génátadást alkalmazza. A maximális generációszám (Ngen) elérése-
kor a folyamat véget ér.

A bakteriális mutációt a populáció minden egyedére egyenként alkalmazzuk. Az egyedet
Nklón példányban lemásoljuk (klónok). A baktérium egy véletlenszerűen kiválasztott részét
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megváltoztatjuk az így nyert klónokban (mutáció), az eredeti baktériumban viszont nem.
Jelen esetben azonban az egyedek kétféle típusú csomópontot tartalmaznak, ezért a klónok-
ban kétféle mutáció megengedett. Az egyik a függvény mutáció, amelynek során a kijelölt
függvény-csomóponthoz tartozó részfát egy új, véletlenszerűen létrehozott részfával cserél-
jük le. A másik a terminális mutáció, amelynél az adott terminálist változtatjuk meg valami-
lyen módon. A klónokban végrehajtott mutáció után az összes klónt és az eredeti baktériumot
kiértékeljük, és a legjobb közülük a megváltoztatott részt a többi egyednek adja át, illetve,
ha az eredeti baktérium maradt a legjobb, akkor ez adja át a szóban forgó részt a klónoknak.
Ezt a folyamatot, mely a mutáció – kiértékelés – kiválasztás – behelyettesítés lépéssorozatot
jelenti, ismételjük addig, amíg a kifejezésfa mindegyik részét egyszer ki nem választottuk.
Ha a fa egy részének mutációja során egy új részfa keletkezett, annak csomópontjait ezen a
lépéssorozatot belül már nem választjuk ki többször mutációra (csak majd a következő ge-
nerációban). Amikor az egész fával végeztünk, kiválasztjuk a legjobb egyedet, a többi Nklón

egyedet pedig megszüntetjük.
A génátadás a korábban megismert módon zajlik. A populáció kettéosztása után a „jó”

egyedek közül kiválasztunk egy forrásbaktériumot, és a „rosszak” közül egy célbaktériumot.
A forrásbaktérium fájából kiválasztunk véletlenszerűen egy részfát, és ez a részfa felülírja
a célbaktérium egy véletlenszerűen kiválasztott részfáját. A részfa bármekkora lehet, akár
mindössze egyetlen terminális csomópontot tartalmazó részfa is. Ezt a három lépésből álló
folyamatot (populáció kettéosztás; forrás- és célbaktérium kiválasztás; génátadás) Ninf -szer
ismételjük.

A baktériumok kiértékelésére a Bayes-i információs kritériumot használtam (18).

5.1. altézis. Kifejlesztettem a bakteriális programozási eljárást.

3.5.2. A módszer alkalmazása

A genetikus programozás (GP) a korábban alkalmazott konstruktív algoritmusoknál ked-
vezőbb eredménnyel oldotta meg a problémát. Ezért a bakteriális programozást (BP) a gene-
tikus programozással hasonlítottam össze.

Az első szimulációkban azt határoztam meg, hogy mik a bakteriális programozás leg-
megfelelőbb paraméterértékei. Ezután a két módszert a korábban ismertetett három referen-
ciaproblémára alkalmazva hasonlítottam össze.

Az ICT problémára kapott eredmények az 5. táblázatban találhatók. A táblázat a legjobb
(a legkisebb BIC értékű) egyed eredményeit mutatja.

A bakteriális megközelítés fő előnye a 6 változós problémára kapott eredmények elem-
zésekor válik világossá. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a bakteriális módszer jó
teljesítményt nyújt nagyobb dimenziószámú problémák esetén. A kapott eredményeket sta-
tisztikai elemzésekkel is alátámasztottam. A 4. ábra a 6 változós problémára, mindkét mód-
szerrel nyert tapasztalati valószínűségi eloszlásfüggvényeket mutat. Míg a GP esetben a leg-
jobb egyed BIC értékei csak kb. −600 és −500 között vannak, addig a BP által létrehozott
legjobb egyed BIC értékei kb. −700 és −630 közöttiek.

5.2. altézis. Elkészítettem a B-spline típusú neurális hálózatok struktúrájának optimalizálá-
sára alkalmas bakteriális programozást megvalósító számítógépes implementációt.
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5. táblázat. Az összes futtatás során talált legkisebb BIC értékű egyedhez tartozó modellstruktúra
az ICT probléma esetén

GP BP
almodellek (1× 2)(1)(2) (2× 1)(1)
komplexitás 106 106

BIC −1533,9 −2048,3
MSE 1,3 · 10−8 8,8 · 10−11

4. ábra. Tapasztalati valószínűségi eloszlásfüggvény a 6 változós problémára

5.3. altézis. Szimulációs vizsgálatokat végeztem az irodalomban használatos referenciaprob-
lémák modellezésére, melyek segítségével kimutattam, hogy a kifejlesztett bakteriális prog-
ramozás minden kritérium szerint jobb eredményeket adott, mint a genetikus programozás.

3.6. Feature kiválasztás bakteriális evolúciós algoritmusokkal
A bemeneti tér dimenziószám-növekedésével növekszik a tanulási folyamat komplexitá-

sa is. Ha olyan feature-ök is szerepelnek a modellben, amelyek csak kicsi hatással vannak a
kimeneti térre, vagy egyáltalán nincsenek arra hatással, akkor az eredményként kapott mo-
dell hajlamos lehet a tanító adatokra való túlilleszkedésre. Célszerű feature kiválasztást al-
kalmazni az eredeti állapottér dimenziószámának csökkentésére. A feature kiválasztási prob-
léma úgy írható le, mint egy optimalizálási feladat, amelynek célja az optimális m feature
azonosítása a rendelkezésre álló n feature közül.

6. tézis. Feature kiválasztási feladatra alkalmaztam a bakteriális evolúciós algoritmust és
szimulációs vizsgálatokkal megmutattam, hogy az algoritmus különböző regressziós módsze-
rekkel kombinálva alkalmas nagy dimenziószámú problémák optimális változókészletének
meghatározására.

A tézissel kapcsolatos publikációim a publikációk fejezetben találhatók [B5, B15].
Az algoritmusnak kétféle változatát javaslom. Az első változatban a cél előre definiált

számú feature kiválasztása, a második változatban viszont nem adott előre a kiválasztan-
dó feature-ök száma, azt is az algoritmusnak kell optimalizálnia. A baktérium olyan egész
számokból álló vektor, ahol az egészek a feature-ök azonosítói.
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A baktériumok kiértékeléséhez a baktériumba kódolt feature-öket és a tanító mintahal-
mazt használjuk. A módszer második változatában ez kiegészül a baktérium hosszának fi-
gyelembevételével is.

Az evolúciós folyamat megegyezik a korábban megszokottal. A bakteriális mutációnál
és a génátadásnál tekintettel kell lenni azonban arra, hogy amikor egy egyed megváltozik
(pl. egy klón a bakteriális mutáció során, vagy egy célbaktérium a génátadásnál), akkor az új
szegmens legyen egyedi az adott egyeden belül. Az algoritmus második változatában az ope-
rátorok a 3. tézisben leírtakhoz hasonlóan lettek továbbfejlesztve, megengedve az egyedek
hosszának megváltozását. A bakteriális mutáció paramétere a klónok számán kívül a mutá-
cióra kiválasztott szegmens hossza és a klónokban a mutáció során engedélyezett maximális
hosszváltoztatás. A génátadásnál ehhez hasonlóan az infekciók számán kívül paraméter még
a forrásbaktériumtól kapott szegmens mérete és a célbaktériumban engedélyezett maximális
hosszváltoztatás.

6.1. altézis. Feature kiválasztási feladatra alkalmazott bakteriális evolúciós algoritmushoz
megadtam a kódolási elrendezést és kifejlesztettem a feladathoz illeszkedő módosított bakte-
riális operátorokat.

A módszer tesztelésére szimulációs vizsgálatokat végeztem, amelynek során először az
algoritmus első változatát próbáltam ki három különböző regressziós módszer esetén. Az al-
goritmus viselkedésének elemzésére használt három regressziós módszer közül az első egy-
szerű legkisebb négyzetes optimalizáció, a második és harmadik pedig fuzzy szabálybázis
identifikációs modell. Mindhárom esetben olyan modell kialakítása a cél, amely megoldást
nyújt három nagy-dimenziós problémára. A nagy-dimenziós probléma egy 20 illetve két 50
dimenziós adattéren értelmezett függvény. A cél előre meghatározott számú változó megha-
tározása volt. A bakteriális evolúciós algoritmus sikeresen oldotta meg a feladatot.

Ezután a módszer második változatát teszteltem egy 80 változós függvényen. Az algorit-
mus mindegyik futtatás során az optimális megoldáshoz konvergált, és ehhez legfeljebb 40
generáció kellett. Már 10 generáció alatt mindegyik esetben jó megoldást talált.

6.2. altézis. Elkészítettem a feladatot megvalósító programot, mely feature kiválasztási fel-
adat megoldására alkalmas.

6.3. altézis. A módszert három különböző regressziós módszerrel kombinálva használtam,
és különböző nagy dimenziószámú teszt függvényekre szimulációs vizsgálatokat végeztem,
melyek segítségével meghatároztam a függvények optimális változókészletét.

4. Összefoglalás és kitekintés
Az értekezés célkitűzése olyan numerikus adatok alapján történő identifikációs módsze-

rek kifejlesztése volt, amelyekkel az irodalomban ismert eljárásoknál meghatározott kritéri-
umok szerint kedvezőbb eredményt lehet elérni. Az értekezés nagy része fuzzy szabályalapú
rendszerek modell-identifikációját tárgyalja. Az identifikáció célja optimális szabályrendszer
kialakítása numerikus mintaadatok alapján. Az értekezés első öt tézisében olyan módszerek-
kel foglalkoztam, melyek valamely állapotváltozók terében egy adott kritérium szerint meg-
felelő fuzzy vagy neurális modellt hoznak létre. A hatodik tézisben a modell-identifikációs
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folyamat egy előzetes lépésével foglalkoztam, melynek célja az adott problémát megfelelően
leíró változók minimális halmazának megkeresése. A tézisekben bemutattam, hogy a bakte-
riális megközelítés és a Levenberg-Marquardt módszer jobb megoldást kínál az identifiká-
ciós, optimalizációs feladatra, mint az irodalomból ismert egyéb módszerek. A módszerek
tesztelésére többféle kiértékelési kritériumot használtam. Az algoritmusok továbbfejlesztett
változataiban nem csak állandó számú szabály, illetve a feature kiválasztási alkalmazás ese-
tén állandó számú dimenzió optimalizálását javasoltam, hanem a szabálybázis méretének
optimalizálását is. Erre az első tézisben javasolt szabályredukciós operátorokat mutattam be,
illetve a harmadik és hatodik tézisben a bakteriális operátorok olyanfajta módosítását, me-
lyek lehetővé teszik az egyedek hosszának változását az evolúciós folyamat során.

További kutatásaim elsődleges célja hierarchikus fuzzy szabályrendszerek identifikáci-
ója lesz. A hierarchikus struktúrán kívül a ritka szerkezetű szabálybázisok alkalmazása is
célszerű, ezzel a modell bonyolultsága tovább csökkenthető. Az egyik legfontosabb feladat
a további kutatásban a nagy bonyolultságú alkalmazásokban használt hierarchikus interpola-
tív fuzzy rendszerek automatikus identifikációja lesz. Ezek az új kutatási irányok várhatóan
jelentős mértékben növelhetik az intelligens számítástechnikai modellek hatékony alkalma-
zását a tudományos kutatások és az ipari felhasználás területén egyaránt.
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