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Iskolarendszeren kívüli felnőttképzési központok számára 

oktatásszervezési adminisztrációs keretrendszer tervezése és 

fejlesztése 

Készítette: Bebesi András 

Programtervező Informatikus BsC 

Műszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs 
Rendszerek Tanszék  

Témavezető: Dr. Szücs Veronika 

Ma Magyarországon elsődleges feladat a piaci igényeknek megfelelni képes, szakmailag magasan 

képzett, biztos gyakorlati tudással rendelkező szakemberek képzése. Ebben a folyamatban kiemelt 

fontosságúak a felnőttképzést folytató oktatási központokban ellátott képzési folyamatok. 

A nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok ellátásának egységessé tételének érdekében, az 

oktatás-szervezési feladatok adminisztrációjának támogatására, valamint a különböző felnőttképzési 

keretek között elérhető tanfolyam kínálat széleskörű promóciója során az elektronikus technológiák, 

az információs technológia alkalmazása mára elkerülhetetlenné vált. 

A fejlesztés alapvető szempontjai közé tartozik az eddig tradicionális felületek megőrzése az 

adatszolgáltatásban és a nyilvántartásban, de mindezt olyan informatikai eszközök segítségével 

támogatva, amelyek lényegesen lecsökkentik az adminisztráció időtartamát. 

Az oktatásszervezési és adminisztrációs feladatokat ellátó alkalmazásban kidolgozásra került egy 

olyan képzési ütemterv szervező modul, amely az alapját adja a működő rendszernek. A 

képzésekhez kapcsolódó teljes folyamat magában foglalj az akkreditált képzések alapadatainak, 

tananyag moduljainak, egyes tananyag egységeinek az adminisztrációját, a képzésben részt vevők 

teljes körű adminisztrációját a képzésbe való belépéstől a szakmai képesítés megszerzéséig. Az 

alkalmazás igazodva a már több, mint 1 éve tartó kritikus járványügyi helyzethez, képes a tanfolyam 

tanóráinak az ütemezésére olyan módon, hogy előre beállítható, egyéni paraméterek menték 

kerülnek összeszervezésre a napi elméleti oktatási órák, e-learning alkalmak, gyakorlati oktatási 

napok. A tervező-ütemező modul figyelembe veszi az akkreditáció során meghatározott 

óraszámokat a képzési modulokhoz, valamint az előírt elméleti-gyakorlati vizsga napokat 

elkülönítve kezeli. Ilyen módon egy kezdeti preferencia és határidő beállítással, dátumokra 

vonatkozó tiltólista segítségével automatikus ütemezést készít a teljes képzés időtartamára.  
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1 Bevezető 

A program elkészítésével az volt a célom, hogy megszüntessem a 

Középszintű Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakmákat oktató 

intézmények adminisztratív terheiből származó problémák nagy részét, azok 

automatizálásával. Mert a program megtervezésekor a piacon limitált funkcióval 

ellátott oktatás szervező rendszerek voltak elérhetőek. 

1.1 Rendszer követelmények 

1. A képzés félépítésének megfelelően kezelje: 

- a képzéseket, 

- a képzéshez tartozó modulokat, 

- a modulokhoz tartozó tananyagegységeket. 

- az ünnepnapokat, és egyéb oktatásból kizárt napokat, 

- a képzéshez tartozó oktatókat, 

- oktatók képzettségét, 

Ezek adatok összeségét a továbbiakban képzés alapadataiként jelöljük. 

2. A képzés alapadataiból a hatályos törvényeknek megfelelő képzési rend 

(továbbiakban kurzus) megtervezése. 

A hatályos jogszabályok alapján szükséges rendszer korlátozások: 

o a kurzus egyik modulja sem lépheti át a modulra vonatkozó 

központilag meghatározott elméleti és gyakorlati óraszámokat.  

o a modul tanegységekre felhasználható óraszáma a gyakorlati, 

írásbeli és vagy szóbeli vizsga óraszáma nélküli óraszáma. 

o A modul vizsgáinak a modul utolsó tanegységekre felhasználható 

óraszáma után kell legyenek beosztva, 

o A tanegységnek három féle óraszáma, míg a modulnak két féle 

óraszáma van, 

o A tananyagegységeknek az elméleti óraszáma és az e-learning 

óraszáma a modul elméleti tanegységekre felhasználható óraszámát 

maximálisan ki kell, hogy töltse 
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o A tananyagegységeknek a gyakorlati óraszáma a modul gyakorlati 

tanegységekre felhasználható óraszámát maximálisan ki kell, hogy 

töltse. 

o A meghatározott napokon a meghatározott óraszámok lehet 

beosztani modulok tanegységeit és vizsgáit. 

o A járvány ügyi helyzetre való tekintettel a meghatározott járvány 

időszak alatt az adott napra meghatározott gyakorlati óraszám 

felhasználható elméleti tanegységek beosztására.  

o Az oktatásból kizárt napokra, ha még van arra a napra meghatározott 

óraszám akkor sem lehet beosztani semmilyen tanegységet. 

o A modulok tanegységeit az előre meghatározott modul sorrend 

alapján kell beosztani. 

3. A kurzusokra jelentkező részvevők következő adatait kezelni: 

a. személyes adatok 

b. kurzus tananyagegységén való megjelenések és/vagy azok hiánya 

c. a kurzus modulzárói vizsgáin elért eredmények 

d. a kurzusra jelentkezéssel kapcsolatos pénzügyi információk 

4. Következő nyomtatványok előállítása: 

a. Képzési ütemterv  

b. Haladási napló 

c. Részvevői jelenléti ívek 

d. Oktatói jelenléti ívek 

e. Vizsga eredmény összegző adatlap 

f. Kurzus összegző adatlap 

g. Hallgatói szerződés 
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1.2 Hasonló rendszerek 

1.2.1 Neptun 

A Neptun a magyar felsőoktatási intézmények elektronikus napló rendszere. 

Interneten át elérhető weblap. Az SDA Informatika Zrt a rendszer fejlesztője.  

Rugalmas, alkalmazkodik az adott felső oktatási intézmény\iskola 

igényeihez.  

1.2.1.1 Főbb funkciói 

- Pénzügyek kezelése 

- Tanulmányokhoz kapcsolódó adatok kezelése 

- Manuális, azaz nem generált órarend 

- Email rendszer 

- Kérvények kezelése 

1.2.1.2 A Neptun rendszer hiányzó funkciói ahhoz, hogy megfeleljen a 

modern oktatásszervezés szükséges feltételeinek 

- Automatizált paraméterek szerinti kurzus összeállítás 

- Egy modulból akár több osztályzat kezelése 

- Egyéni sablon dokumentumok előállítása a már felvitt vagy rendszer által 

generált adatokból 

- Stabilitás 

- Sebesség 
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1.2.2 Kréta 

A Neptun KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi 

Alaprendszer) a továbbiakban KRÉTA a köznevelési intézmények oktatásszervezői 

feladatait támogató informatikai rendszer, amely a köznevelés más rendszereivel 

integráltan és adaptívan együttműködik, ezen kívül sok féle modullal rendelkezik. 

A 2016/2017-es évben teszt státuszban volt elérhető egyes iskolákban, ahol a 

vezetők kérték ezt. Viszont a 2017/2018-es évben minden állami fenntartású 

általános iskolában kötelezően kellett alkalmazni a rendszert. 

A KRÉTA az egyetlen a Kormány által elfogadott rendszer a Nemzeti 

Köznevelési Törvény 57. § (6) bekezdés alapján: „Az iskolai nyomtatványok - az 

év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány 

kivételével - az oktatásért felelős miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány 

esetén a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által jóváhagyott 

rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi 

követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók. A 

bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az esetben is elő 

kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni.” Az Nkt. alapján csak a 

KRÉTA elektronikus naplóban lehet a jogszabályoknak megfelelően elektronikus 

úton vezetni az osztály- és csoportnaplókat! 

1.2.2.1 Funkciói 

Tanári és osztályfőnöki funkciók 

 Tanulmányok kezelése, 

 Lecke kezelés, 

 Órarend manuális előállítása, 

 Email küldés, 

Tanulói és szülői funkciók 

o Alapadatok, hiányzás és jegyek megtekintése, 

o Fórum megtekintése, 

o A statisztika megtekintése, 

o Az órarend megtekintése,  

1.2.2.2 A kréta rendszer hiányzó funkciói ahhoz, hogy megfeleljen a 

modern oktatásszervezés szükséges feltételeinek 

- Automatizált paraméterek szerinti kurzus összeállítás, 

- Egy modulból akár több osztályzat kezelése, 
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- Egyéni sablon dokumentumok előállítása a már felvitt vagy rendszer által 

generált adatokból, 

- Stabilitás, 

- Sebesség, 

Minden egyéb magyar fejlesztésű e-napló rendszert lecseréltek a Krétára 

vagy Neptunra ezáltal megszüntetve a szabadpiacot.   
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2 Adatbázis terv 

2.1 Választott technológia 

MySQL adatbázis motort választottam, hogy a rendszer könnyen 

módosítható szerkezetű és telepíthető legyen akár egy tapasztalatlan szakmán kívüli 

titkárnőnek akár. 

Előnye az ingyenes használati licensz és az elterjedt használatból eredendő 

támogatás probléma esetén. 

2.2 Tábla szerkezet 

Az adatbázis az 1.ábrán látható szerkezettel rendelkezik. 

Mely a következő funkciókat látja el: 

A képzési tervhez tartozó alapadatok tárolása. valamint az egyes modulokat 

és tananyagegységeket leíró adatok tárolása.  

Képzési terv alapadatai (EDUCATION tábla) tartalmazzák a központilag 

meghatározott: 

- képzési terv nevét 

- képzési terv belső azonosító nevét 

- az alkalmassági vizsgálatot elvégző helyek listáját csatolmányként 

Modulok alapadatai (MODUL tábla) tartalmazzák az állam által 

meghatározott: 

- gyakorlati és elméleti óraszámokat,  

- gyakorlati, írásbeli és szóbeli vizsga óraszámokat 

- a modul nevét 

- a modul azonosító számát az akkreditációs dokumentumok alapján. 

Tananyagegységek alapadatai (STUDYMATERIALS tábla) tartalmazzák 

központilag meghatározott: 
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- elméleti, gyakorlati és e-learning óraszámokat 

- a tananyagegység nevét, 

- a tananyagegység azonosítóját, 

Ezekből az képzési terv alapadatokból generált tanfolyam alapadatai és 

óratervezete a következőket tartalmazza:  

- generált tanfolyam alapadatai (SCHEDULE_PLAN_DATA tábla): 

o a tanfolyam indítója által választott belső azonosító, 

o a tanfolyam tervezett kezdési dátuma, 

o a tanfolyamhoz kapcsolódó állami vizsgára jelentkezési dátum és a 

vizsga dátuma, 

o a tanfolyam generálásához felhasználható modulok és azoknak a 

sorrendje, 

o a tanfolyam generálásához teljesítettként felhasználható modulok, 

o a tanfolyam folyamán járványügyi rendkívüli eljárást igénylő 

időszak kezdeti és vég dátuma, 

o  a hét napjaira beosztott elméleti, e-learning és gyakorlati 

óraszámok, 

 

- óratervezete (SCHEDULE_PLAN tábla): 

o adott dátum (a képzés adott naptári napja), 

o adott felhasznált modul azonosító, 

o adott felhasznált tananyagegység azonosító, 

o kezdési óraszám a felhasznált modulból, 

o végzési óraszám a felhasznált modulból, 

o a felhasznált óraszám, 

o vizsga alkalom-e az adott alkalom, 

o a felhasznált óra típusa, 

o az adott órákhoz rendelt oktató azonosítója, 

Az adatbázis a továbbiakban tárolja a tanfolyamok oktatóinak és diákjainak 

alapadatait: 

- név, 
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- születési dátum, 

- születési hely, 

- lakcím, 

- elérhetőség, 

- végzettség, 

Ezenkívül összekapcsoló táblákat használtam az adatbázisban a következő 

kapcsolatok adatainak tárolására: 

- tananagyegységek és oktatók összerendelésé, 

- diákok és elkészült elfogadott tanfolyamok összerendelésé, 

- tananyagegységekhez rendelt mellékletek, 

A fennmaradó táblák a következő funkciókat látják el: 

- vizsga eredmények tárolása, 

- fizetési és teljesítési adatok tárolása, 

- órarend nézet generálása és tárolása egy lehetséges mobil applikációhoz, 

- rendszer felhasználók kezelése, 

- oktatásból kizárt ünnep és egyéb napok nyilvántartása, tárolása, 

- hiányzási adatok nyilvántartása, 

- lehetséges mobil applikációnak küldhető üzenetek kezelése, 

- napi jelenlét elektronikus aláírással történő igazolás lehetőségének kezelése, 

Az 1.ábra egyes táblák közötti kapcsolatok szemléltetésére készült, de a 

rendszer a kapcsolatokat dinamikusan a backenden fogja kezelni. A rendszer minél 

gyorsabb működése érdekében, mert a kapcsolatok merev kezelése tovább 

bonyolítaná az adatbázis szerkezetet és a backend mögöttes működését is. 
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1. ábra Adatbázis terv 
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3 Adatok tárolása frontend oldalról 

1.1 Választott technológia 

EcmaScript-re esett választásom az adat modellek létrehozásakor. Azért ezt 

választottam, mert képes a JAVA és egyéb erősen objektum orientált nyelvek által 

nyújtott öröklési, konstruktoros szerkezetek és tartalmazási kapcsolatok kezelésére 

hasonló képen, mely megkönnyíti, átláthatóbbá teszi a fejlesztést. 

A EcmaScript által generált objektumokat a natív JavaScript-tel kezelem, 

mert egyes külső könyvtár rendszerek, mint például az Angular, külön környezetet 

igényeltek volna, ami nagy mértékben növelte volna rendszer telepítésével és 

fejlesztésével járófeladatokat korlátozva a felhasználói kört, a célközönséget. 

Ezen technológiák alkalmazásához a backendet kiszolgáló szervereket 

bérelni költséges és limitált elérhetősége miatt magas szintű hozzáértést igényel az 

üzemetetése és telepítése. 

Az adatok megjelenítése natív HTML 5 és CSS 3 felhasználásával történik. 

A megjelenítésnél még alkalmazok Bootstarp stílus könyvtárat.  

Az adatok frontend és backend között történő mozgatása JQuery és Ajax 

könyvtárak alkalmazásával történik. 

Ezen technológiák nagy előnye, hogy offline módban is használhatóak 

működési időben futó fordító és értelmező (build) környezet nélkül, mint például a 

Gradle vagy Maven.  

1.2 A szerkezet 

Az egész rendszer egy AktívKépzésModel-ből indul ki, amely a tanfolyam 

generálás előtt kerül feltöltésre az adatbázisból származó adatokkal, mint például 

képzési tervhez tartozó modulok. tananyagegységek adatai, oktatók adatai, vizsgák 

adatai, tiltott dátumok. 
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A tervek szerint ezek után a generálás során ÜtemtervBejegyzésModel-ek 

készülnek a tanfolyam által lefedett napokra. Ezek bekerülnek a megfelelő lista 

szerkezetbe és ezekből áll majd össze a teljes tanfolyam.  

A modellek saját hatáskörükben megtudják állapítani, hogy teljes 

mértékben fel lettek e használva az óraszámok vagy sem. 

Ezeken a modelleken végig iterálva kerül mentésre az adatbázisba a generált 

tanfolyam, ha az adminisztrátor elfogadja és rendszer specifikációnak megfelelő 

ütemterv generálódott. 

A modellek az adathozzáférés elvét is betartják getter és setter metódusok 

alkalmazásával. 



Adatok tárolása frontend oldalról 

16 

A frontend többi része nélkülözi az objektum orientált elveket, ezért azokról 

nem készült UML ábra. 

2. ábra Adatszerkezet frontend oldalról 
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3. ábra Példa folyamat 
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4 Frontend és backend kapcsolata 

4.1 A választott technológia 

JQuery, Ajax, JavaScript és natív PHP 7. Az előző fejezetben felsorolt okok 

miatt lettek kiválasztva. Ami nem más, mint az egyszerű telepíthetőség, a kicsi 

rendszer erőforrás igény, könnyebb egyéni megoldás megvalósítás. 

4.1.1 A példa ábra 

A 3. ábra egy folyamat ábra, ami a tanfolyam generálás eltervezett lépéseit 

mutatja minden oldalról. A két réteg között az Ajax játssza az átviteli közeget POST 

és GET hívásokkal. A kommunikációba egy sajátos JSON-on adatformátumot 

használok.  

A rendszer egy kulcsszóként átadott vezénylő utasítás alapján dönti el, 

milyen műveletet hajtson végre és egy egységes string paraméter értékkel veszi át 

az adatokat, amely egy vagy több adatot tartalmazhat. A backend válasza egy 

szepatárokkal határolt adatszerkezet, amelyet szövegesen ír ki, mint egy weblap 

HTML kódját.  

Azért nem alkalmazom a JSON-t, mert tapasztalataim alapján vannak 

karakter értelmezési gondjai, amitől megsérülhet az összes átvitt adat. Mint például 

egyes speciális görög karakterek. 

A 3.ábrán a felhasználó belép a tanfolyam indítási menüpontba, ahol a 

rendszer elvégzi a szükséges backend hívásokat és megjeleníti az elvárt 

formátumba. Ezután a felhasználó elkezdi az előre felvitt képzési terveket 

kiválasztani és beállítani a megfelelő részleteket. Ekkor a rendszer automatikusan 

ellenőrzéseket hajt végre, hogy minden a rendszer követelményekben 

meghatározott módon lett-e kiválasztva, majd ennek alapján lehet menteni az 

adatokat vagy új generálást indítani a későbbiekben.   
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5 Felhasználói funkciók 

A 4. ábra a rendszerbe tervezett felhasználói szintekhez kötött funkciókat 

mutatja be. 

Két felhasználói szint van a rendszerve építve, az adminisztrátor és 

felhasználó. A felhasználóknak (tanulóknak, tanároknak) Moodle rendszer és a 

később lehetséges mobil alkalmazás lesz elérhető. Az adminisztrátoroknak készült 

a dolgozat témáját képző rendszer. 

A rendszer lehetőséget nyújt az adminisztrátoroknak többek között a 

következőkre: 

4. ábra A felhasználói funkciók 
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- belépés, kilépés, 

- képzési terv alapadatainak rögzítése és kezelése, 

- modulok rögzítése és kezelése, 

- diákok rögzítése és kezelése, 

- tanárok rögzítése és kezelése, 

- tanfolyam generálás, 

- generált tanfolyam alapadatainak módosítására, 

- hiányzás adatok kezelésére, 

- vizsga jegyek kezelésére, 

- dokumentumok generálására, 

- ünnepnapok rögzítésére, 
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6 Frontend kinézet terv 

A következő ábrák 5-10. ábrák a felület tervét mutatják be, hogyan 

képzelem el a megjelenítés vázát és a menü rendszert. 

 

5. ábra Főablak szerkezete 

 

6. ábra Főablak szerkezete, tartalma almenük esetén 
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7. ábra Főablak tartalma Listás elemek esetén 

 

8. ábra Főablak tartalma űrlap esetén 
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9. ábra Tanfolyam indítási felület 

  

10. ábra Menü rendszer navigálási terve 
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 A 10. ábrán látható, hogy melyik menüpontból melyik menüpont érhető el. 

Ez az oldalmenü rendszer terve. Alapértelmezetten belépés után az irányító pult 

jelenik meg majd, amely tartalmazza az ügyfél által meghatározott leggyakrabban 

használt menük közvetlen elérését.  

A felület asztali alkalmazáshoz hasonlóan fog viselkedni, ami azt jelenti, 

hogy a JavaScript fogja betölteni a főablak tartalmát dinamikusan 

függvényhívásokkal. Ezáltal nem lehet linken át navigálva rendszer sérülést okozni. 

Az adatokat az űrlapok select elemeibe is a navigációs script fogja betölteni. A 

sebezhetőségen kívül a generálás miatt is praktikusabb ez a fajta navigáció, mert 

csak menü rendszeren át lehet elindítani egy tanfolyam generálást, vagy leállítani 

azt.  

 Hátránya, hogy a menü rendszernek meg kell jegyeznie az előzőleg 

meglátogatott oldalakat és mindenhova kell egy saját az előző felületre navigáló 

’Vissza’ gomb. Erre a célra a rendszer eltárolja egy munkamenet változóba, hogy 

merre járt a látogató. 

Ahogy a 11. ábrán is látható a setElozo függvény felelős a cache-léséért. 

 

11. ábra Példa kód a navigációra 

A tartalom betöltése Ajax segítségével történik backend hívásokon 

keresztül. (12.ábra) 
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12. ábra Server hívás példa kód 

  A link() függvény felel az oldalak betöltéséért. A kulcsszó alapján 

határozza, meg hogy milyen backend hívásokat indítson el. 
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7 Projekt újra tervezés 

  A projekt elavult technológiát alkalmazott, nehezen kezelhető 

kódokkal, és objektum orientált elveket nem alkalmazott, sem architekturális 

szempontból nem volt szétbontható. Ezért teljesen újra írtam a projectet egy 

népszerű php-s keretrendszerbe.  

 A választott keretrendszer a Symfony 5.2 verziója, ami a Composer-

rel, a Twig-gel és a Doctrine-nel együtt alkot egy modern objektum orientált PHP-

s fejlesztő környezetet. Azért választottam ezt a rendszert, mert a feladat 

megoldására ezt találtam a legalkalmasabb keretrendszernek. 

7.1 Symfony 

 Symfony egy nyílt forráskódú PHP keretrendszer MVC 

architektúrával. Ez az egyik legnépszerűbb rendszer, a nyílt forráskódú fejlesztők 

között. Nagy teljesítményű komplex alkalmazások írására alkalmas. REST 

végpontokat is kezeli. A saját konzolos kezelő felülettel egyszerű parancsokkal 

lehet gyorsan és szakszerűen dolgozni vele.  

7.2 Composer  

 A Composer egy függőség kezelő rendszer a PHP-ban. Segít a 

projectben környezeteként meghatározni a függőségeket és telepíteni vagy frissíteni 

azokat. 

7.3 Doctrine 

 A Doctrine egy PHP könyvtár gyűjtemény, ami az adatbázisokra és 

az objektum mappolásra koncentrál. A magja egy Object Relational Mapper (ORM) 

és Database Abstraction Layer (DBAL). Saját SQL nyelvel rendelkezi, mint a 

bármelyik ORM rendszer, a nyelve Doctrine Query Language (DQL), de képes 

ebből a nyelvből bármilyen adatbázist támogatni.  
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7.4 Twig 

A Twig lefordítja a sablonokat egyszerű optimalizált PHP kódra. Használ 

egy rugalmas lexer-t és elemzőt. Ezek segítségével a fejlesztő saját címkéket(tag-

eket) és szűrőket(filtereket) tud beállítani. Ez felel a frontend definiálásért és 

frontend kifejtésért. Dinamikus oldalakat és form-okat tud kezelni. Biztosít egy alap 

oldal struktúrát, amit minden aloldalra érvényesíteni lehet. 

Ezek a rendszerek biztosítják az architekturális tagolódást a rendszerben.   
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8 Új jogosultság kezelés 

 Az új rendszerben egy regisztrált felhasználó a következő 

jogosultságokat veheti igénybe: 

8.1 OWNER 

 A cég tulajdonosa, ő rendelkezik teljes joggal az: 

– Az iskola regisztrálásához,  

– Adatainak módosításához, 

– Tanárok és diákok regisztrálásához,  

– Tanegységek és modulok adminisztráláshoz, 

– Dátum adatok kezeléséhez, 

– Kurzus adatok megadásához, 

– Kurzus generáláshoz, 

– A cég törléséhez, 

– Diák kurzushoz kapcsolásához, 

8.2 STUDENT 

 A hozzárendelt iskolák tanulója, ő rendelkezik megfelelő 

jogosultsággal, hogy 

o A tanuló saját aktuálisheti órarendjének megtekintéséhez, 

o A tanuló saját eredményeinek megtekintéséhez, 

o A tanuló saját hiányzásainak megtekintéséhez, 

8.3 TEACHER 

 A hozzárendelt iskolák tanára, ő rendelkezik jogosultsággal 

o A hozzárendelt órákra hiányzás beírásához tanulóknak, 

o A hozzárendelt vizsgákra érdemjegy beírásához tanulóknak, 

o A tanár saját aktuálisheti órarendjének megtekintéséhez. 
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Az új rendszerben nem szükséges egyéb kiegészítő jelszókezelő rendszer 

funkció a diákoknak és tanároknak, a jelszavakat a felhasználók maguk kezelik. 

ellentétben a korábbi rendszerrel. 

Egy felhasználó bármely jogosultság típussal rendelkezhet, korlátozások 

nélkül. 

Például az iskola tulajdonosa lehet egy felhasználói fiókkal a saját 

iskolájának tanulója vagy egyéb iskola tanulója egy időben és még saját iskolájának 

vagy iskolájának tanárja, úgyhogy egyszerre több iskolával rendelkezik. 

 

13. ábra Az új rendszer use-case diagramja 
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9 Új adatbázis struktúra 

 Az előző adatbázis struktúrában particionálandó adatokkal volt 

megtervezve egy kurzus. Nem alapult a szerkezet egyértelmű objektum orientált 

elveken. 

 A mostani szerkezetben minden adat egy adott felhasználó egy adott 

intézményéhez kötődik. A felhasználók sok-sok (N-N típusú) kapcsolatban 

állhatnak a cégekkel. A régi szétválasztandó adatokat külön táblába szerveztem. Az 

előző verzió hiányoságait, mint például egy kizárható időszak egy adott kurzushoz 

vagy létezett hiányzó vizsgatípus mind javítottam. 

 A céghez való kapcsolással elkerültem, az illetéktelen 

adatmódosítást. 

Az új rendszer főbb táblái: 

o User: 

A felhasználót megtestesítő adatok. Neki vannak 

jogosultságai.  

o CompanyBaseData 

A céget megtestesítő egyed, hozzákapcsolódik 

minden további adat. Egy tulajdonosa lehet csak. 

o EducationBaseData, Modul, StudentMaterial: 

A céghez tartozó képzések állam által előírt 

azonosítóit és tanóra adatait tartalmazzák. 

o Student, Teacher: 

A céghez tartozó aktorok adatai. 

o ScheduledCourseHead, ~Day, ~Moduls. Weekplans, 

ExludedInterval, ApprovedMonths 

A céghez tartozó kurzusok generálásához szükséges 

kapcsolatok és dátum adatok  

o StudentResult, ~Missing: 

Egy adott naphoz tartozó tanulói hiányzás és elért 

vizsga eredmény. 
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Ezeken a táblákon kívül már fogalomtár(dictionary) és összekötő táblák 

találhatóak még meg az adatbázisban.  
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10 Az új adatbázis logikai felépítése 

 

14. ábra Az új adatbázis ábrája 

A 14. ábrán látható szerkezet szerint az adatbázis külső rétegét a User tábla 

képezi. A további rétegeket már a CompanyBaseData tábla határozza meg. 

A két külön álló tábla egy dictionary és egy a Doctrine-hoz tartozó tábla. 

Ezzel a szerkezettel, illetéktelen felhasználók nem férnek hozzá más 

adataihoz.  

A Doctrine segít egyszerűsíteni a verzió követést az adatbázisban és az SQL 

injection típusú támadásokat is megakadályozza egyúttal. 
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11 Az új backend   

A Symfony keretrendszer rendelkezik és kezeli a következő folyamatokat: 

- a login és regisztrációs folyamatok validálását 

- a session (munkameneti tárhely) kezelést 

- az Objektum Orientáltált programozásból eredendő automatikus függőség 

kezelés funkciókkal 

-  végpontokat és útvonalakat 

- hibakeresési (debug) funkciókat 

- Apache szerver kapcsolatot 

- hibakezelést 

- a felhasználó kezelést 

- felületek, űrlapok létrehozását 

- űrlapok adatokkal való feltöltését 

Fejlesztőként nekem a továbbiakban a: 

- A végpontok logikáját 

- a form-okon megjelenő és szerkeszthető adatok kiválasztását 

- Az adat jogosultságok beállítását SQL-lel  

- AJAX kérésének kiszolgálási logikáját 

kellett megvalósítanom.  

Ezáltal az alkalmazás legfontosabb algoritmusát áthelyeztem a frontendről 

teljes egészében a backendre. mert a Symfony erőteljesebb és rugalmasabb, mint 

bármelyik felhasználó számítógépe. 

Az áthelyezést követően az algoritmus teljes mértékben letisztult és 

objektum orientált lett. 

Dinamikus enum-ok, adatfolyamok(stream), szűrők (filterek), map-ok és 

anonym függvények segítségével tudtam kezelni a szükséges adatokat, 

gyűjteményeket(collection). Míg az előző verzióban nem állt rendelkezésemre csak 

dinamikus tömbök manuális indexelt végig járásával tudtam megoldani. 



Az új backend 

34 

A sok manuálisan összeállított SQL lekérést letudtam cserélni objektumokra 

és azok gyűjteményeire (collection), ilyen módon tudtam csökkenteni a terhelést az 

adatbázis szerveren.  

11.1 Az új backend példakódja 

Az előző verzióban így nézett ki a képzés ütemtervét generáló algoritmus: 

function gettingStart() { 
    var formDataArray = new Array(); 
    lockAllFieldsCourseStartForm(true); 
    lockAllModulSelector(true); 
    checkEnoughDay(); 
    if (hiba == false) { 
        collectDatainArray(formDataArray); 
 
        // ////console.log(formDataArray); 
        var slink = 'server.php'; 
        $.post(slink, { 
            muv: "course_start", 
            param: formDataArray 
 
        }, function (data, status) { 
            //console.log(data); 
            kiiras = ""; 
            sc = null; 
            objects = null; 
            var spReplyData = data.split("//"); 
            var spModuls = spReplyData[2].split("/;/"); 
            var spCurUnits = spReplyData[3].split("/;/"); 
            var spDateInfos = spReplyData[4].split("/;/"); 
            var spCaleInfos = spReplyData[5].split("/;/"); 
            var spFinisHedModuls = spReplyData[6].split("/;/"); 
            var spCourse = spReplyData[1].split(";"); 
            var course = new Kepzes_Model(spCourse[1], spCourse[0], 
spCourse[2]); 
            var cur_unitArray = new Array(); 
            //////console.log(schedule); 
            var schedule = makeSchedule(formDataArray, spReplyData, 
course,formDataArray[13],formDataArray[14]); 
            makeTanegyseg_ModelFromData(spCurUnits, cur_unitArray); 
            makeModul_ModelsfromData(spModuls, schedule); 
            makeFinishedModul_ModelsfromData(spFinisHedModuls, 
schedule); 
            
makeUnusableUtemterv_bejegyzes_ModelfromData(spDateInfos, schedule); 
            connectCurUnitsForModuls(schedule, cur_unitArray); 
            
makeWeekUtemterv_bejegyzes_ModelfromArray(formDataArray[5], 
schedule, 1); 
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makeWeekUtemterv_bejegyzes_ModelfromArray(formDataArray[6], 
schedule, 2); 
            
makeWeekUtemterv_bejegyzes_ModelfromArray(formDataArray[10], 
schedule, 3); 
            makeTableForShow(1, null); 
            makeDayUtemterv_bejegyzes_ModelfromData(spCaleInfos, 
schedule); 
            //////console.log(schedule); 
            scanDates(schedule); 
            makeTableForShow(4, null); 
            ////console.log(schedule); 
             
            showResult(schedule); 
        }); 
    } else { 
        lockAllFieldsCourseStartForm(false); 
        lockAllModulSelector(false); 
    } 
} 

 

A meghívás az új rendszerben: 

    /** 
     * @Route("/generate", name="scheduled_course_generate", 
methods={"GET","POST"}) 
     */ 
    public function new(Request $request, CompanyDataRepository 
$companyDataRepository, SessionInterface $session): Response 
    { 
        $this->company = $companyDataRepository->find($session-
>get("company")); 
        $scheduledCourseModuls = new ScheduledCourseModuls(); 
        $form = $this->createForm(ScheduledCourseGenerateType::class, 
$scheduledCourseModuls); 
        $form->handleRequest($request); 
        $arrayError = []; 
        if ($form->isSubmitted() && $form->isValid()) { 
            $arrayError = $this-
>validateCourse($scheduledCourseModuls->getScheduledCourse(), 
$arrayError); 
            if (count($arrayError)==0) { 
                $this->generateDays($scheduledCourseModuls-
>getScheduledCourse()); 
                $entityManager = $this->getDoctrine()->getManager(); 
                $entityManager->flush(); 
 
 
                return $this-
>redirectToRoute('scheduled_course_generate'); 
            } 
        } 
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        return $this-
>render('scheduled_course_head/generate_index.html.twig', [ 
            'scheduled_course_head' => $scheduledCourseModuls, 
            'form' => $form->createView(), 
            'error' => $arrayError 
        ]); 

A generáló kód: 

public function generateDays(ScheduledCourseHead 
$scheduledCourseHead){ 
        $begin = $scheduledCourseHead->getStartDay(); 
        $end = $scheduledCourseHead->getSignDayForExam(); 
        $interval = \DateInterval::createFromDateString('1 day'); 
        $period = new \DatePeriod($begin, $interval, $end); 
        $unpreformedModuls = $scheduledCourseHead-
>getScheduledCourseModuls() 
            ->filter(function (ScheduledCourseModuls $item) { 
            return !$item->getPreformed(); 
        }); 
        $iterator = $unpreformedModuls->getIterator(); 
        $iterator->uasort(function (ScheduledCourseModuls $a, 
ScheduledCourseModuls $b) { 
            return ($a->getModulOrder() < $b->getModulOrder()) ? -1 : 
1; 
        }); 
        $unpreformedModuls = new 
ArrayCollection(iterator_to_array($iterator)); 
        $actDate = new \DateTime($scheduledCourseHead->getStartDay()-
>format("Y-m-d")); 
        $scheduledCourseHead =$this-
>managePrefromedModuls($scheduledCourseHead,$actDate); 
        foreach ($period as $dt) { 
            $actDate = new \DateTime($dt->format("Y-m-d")); 
            if ($this->isUnusableDate($actDate) == null) { 
                $dayNo = $actDate->format("N"); 
                $hoursAmounts = new ArrayCollection(); 
                $hoursAmounts->add([HourType::$ELEARN => 
                    $this->getHourAmountByDayNoAndType( 
                        $dayNo, 
                        $scheduledCourseHead->getWeekplans(), 
                        HourType::$ELEARN)]); 
                $hoursAmounts->add([HourType::$EXERCISE => 
                    $this->getHourAmountByDayNoAndType( 
                        $dayNo, 
                        $scheduledCourseHead->getWeekplans(), 
                        HourType::$EXERCISE)]); 
                $hoursAmounts->add([HourType::$DOCTRINE => 
                    $this->getHourAmountByDayNoAndType( 
                        $dayNo, 
                        $scheduledCourseHead->getWeekplans(), 
                        HourType::$DOCTRINE)]); 
                $hoursAmounts =$hoursAmounts->filter(function ($item) 
{ 
                    $keys = array_keys($item); 
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                    return $item[$keys[0]] > 0; 
                }); 
                $usableModuls = null; 
                foreach ($hoursAmounts as $hour) { 
                    if ($this->isInExcludedIntervals($actDate, 
$scheduledCourseHead)) { 
 
                        $usableModuls = $unpreformedModuls->filter( 
                            function (ScheduledCourseModuls $item) 
use ($hour) { 
                                $key =array_keys($hour)[0]; 
                                if($key ==HourType::$EXERCISE){ 
                                    $hour = 
[HourType::$DOCTRINE=>$hour[$key]]; 
                                } 
                                return ($this-
>modulHasEnoughHour($item,$hour)); 
                            } 
                        ); 
                    } else { 
                        $usableModuls = $unpreformedModuls->filter( 
                            function (ScheduledCourseModuls $item) 
use ($hour) { 
                                return ($this-
>modulHasEnoughHour($item, $hour)); 
                            } 
                        ); 
                    } 
                    $this->useFoundModuls($usableModuls, $hour, 
$actDate, $dayNo, $scheduledCourseHead); 
                } 
            } 
        } 
    } 

  

Ahogy a fenti kód részleteken is látható a rendszer ugyanazt a logikát 

alkalmazza, de teljesen eltérő megvalósításban.  Kevesebb általam írt függvénnyel 

és modernebb megoldásokkal, jobban megfelelve az objektum orientált elveknek 

és az MVC tervezési szemléletnek.  

11.2 Felépítés 

A backend fő építő elemei a repository-k, a controller-ek, az entity-k, a type-

ok, a service-k, az enum-ok, annotációk és a config fájlok. 

 

11.2.1 Entity 
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Ez egy leképezése az adatbázisban megtalálható tábláknak. Tudnak 

kapcsolódni egymáshoz Collection szerkezetek által és magukra nézve tudnak 

adatokkal számolni és adatokat manipulálni. 

11.2.1.1 Szerkezete 

Az entity felépítése általánosan: 

o osztályváltozók, amik az adatbázis adott mezőjének megfelelő 

típusúak és megfelelően vannak annotálva. 

o getter és setter függvények, mint minden objektum orientált elvet 

betartó rendszer esetén az adat beállítás és adat kikérés getter és 

setter függvények segítségével történik. 

o toString függvény, ez határozza meg, hogy miképpen jelen meg egy 

kiíratás folyamán az objektum adatai. Például milyen adat kerüljön 

kiírásra a felhasználó számára. Enélkül a rendszer nem képes 

megfelelően működni. 

11.2.1.2 Használatuk 

Az entity-k egy rekordot jelképeznek az adott adatbázis táblában. Ezek 

módosításával képesek vagyunk az adatbázisban létező adatok átírására is. A 

legfőbb céljuk adattárolás a memóriában. 

11.2.1.3 Létrehozásuk 

Manuálisan is létre lehet hozni őket majd megfelelően annotálni is. De a 

Symfony keretrendszer lehetőséget biztosít CLI-s entity menedzselésre is a  

php bin/console ma:en 

 paranccsal, amely végig vezeti a fejlesztőt a generálás folyamatán és segítséget 

nyújt az annotációhoz. Ezenkívül a repository-t is létrehozza magától az entity-hez. 

11.2.2 Repository 

Ezekkel lehet kapcsolatot teremteni az adatbázissal és módosítani 

vagy létrehozni az adatokat a memóriában levő entity-k használatával.  

A működési elvük megengedi a natív SQL használatát és az 

úgynevezett DQL nyelv használatát, ami a Doctrine query language-t 
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takarja. A DQL az általunk generált entity-k osztályváltozóit használja a 

lekérésekben.  

11.2.2.1 A felépítésük 

A következő elemekből állnak a repository-k: 

o a beállító függvény, mellyel meghatározzuk, milyen entity-hez 

tartozik az adott repository. 

o a beépített lekérő függvényekből, ezek előre megírt függvények, 

amelyek az alapfunkciókat fedik le, mint például az azonosító általi 

entity lekérését. 

o az általunk meghatározott lekérő függvényekkel, amelyek 

használhatnak natív SQL és DQL lekéréseket. Bármivel 

visszatérhetnek a fejlesztő választása szerint ellentétben a beépített 

lekérdező metódusokkal. 

11.2.2.2 Használatuk 

Ezeket használhatjuk az adatok mentésére, törlésére, a felülírására és 

szűrésükre natív SQL használata nélkül. Az üzleti logikát nem célszerű itt 

megvalósítani. 

11.2.2.3 Létrehozásuk 

Manuálisan vagy a 11.4.1.3 pontban megjelölt paranccsal lehet 

generálni. 
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11.2.3 Controller 

Ezekkel lehet kapcsolatot felépíteni a szerverrel kívülről. Ezek 

tartalmaznak végpontokat, amelyek meghatározott kapcsolódási pontok. 

Rest alapon működnek. 

11.2.3.1 A felépítésük 

A következő elemekből állnak a controller-k: 

o függések, ezek általában repository-k és service-k. A Symfony és 

hasonló rendszerek képesek automatikusan behívni a függőségi 

osztályokat és a memóriában tartani őket. 

o a végpontokból, melyek response-okkal térnek vissza. Egy response 

általunk meghatározott típusú adatokat tartalmazhat. Például JSON, 

XML vagy és nem utolsó sorban HTML oldalakat is akár. 

Request-eket fogadnak és azokat dolgozzák fel és a response-sal 

válaszol rá. Mindig kell egy response visszatérés.   

11.2.3.2 Használatuk 

Ezeket használhatjuk az adatréteg a megjelenítő réteg összekapcsolására.  

Itt sem célszerű üzleti logikát megvalósítani.  

11.2.3.3 Létrehozásuk 

Manuálisan vagy erre a célra létrehozott cli-s paranccsal, ami a 

 php bin/console make:CRUD <<ENTITY NEVE>> 

. A parancs sok egyéb fájl mellett automatikusan generál controller-t is a 

CRUD elv alapján. A CRUD az a Create, Read, Update, Delete funkciók 

megvalósítását határozza meg.  
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11.2.4 Service 

Üzleti logika alapú adat validációért és manipulálásáért fellelnek. 

11.2.4.1 Szerkezete 

Az service felépítése általánosan: 

o függések, ezek általában repository-k és service-k. A Symfony és 

hasonló rendszerek képesek automatikusan behívni a függőségi 

osztályokat és a memóriában tartani őket. 

o validáló függvény, ami validálja a meghívó személyét és a beérkező 

adatokat is. 

o végrehajtó függvény, ez valósítja meg a validálás és egyéb segéd 

funkciók segítségével az adott üzleti logikát. 

o segéd függvények, olvashatóbb kód és objektum orientált elvek 

betartását segítő számoló vagy formázó vagy vizsgáló funkciót 

ellátó megvalósítások 

11.2.4.2 Használatuk 

Az üzleti logika elszeparált és jól tesztelhető egységekre bontására 

alkalmazhatjuk. Használatuk nem kötelező csak ajánlott.  

11.2.4.3 Létrehozásuk 

Csak manuálisan lehet létrehozni őket. Általában meghatározott céljukat már a 

nevükből is tudjuk.  
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11.2.5  Enum, Annotáció, Config 

Ezekkel szabhatjuk meg a programunk, környezeti-, viselkedési 

formáját és érték készletét. 

11.2.5.1 A felépítésük 

A következő elemekből állhatnak: 

o előre meghatározott vagy általunk meghatározott rész utasításokból 

vagy paraméterekből állhathatnak 

11.2.5.2 Használatuk 

A kódban az elgépelés és kódolvashatóság javítására alkalmazhatóak. 

Egy annotáció vagy enum-mal több ezer sor spórolhattunk meg. 

Míg a config fájlokkal kód írás nélkül határozhatunk megviselkedési 

formákat. 

Annotációval határozzuk meg például a végpontok útvonalát vagy az 

Entity-k osztály változóinak adatbázisbéli állapotukat. 

Enum-okkal képesek vagyunk a saját általunk előre definiált érték 

készletekkel dolgozni a kód teljes egészében. 

11.2.5.3 Létrehozásuk 

Egy részük manuális, míg egyes egyedek a függőségekből érkeznek. 
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12 Az új frontend 

 Az új frontend a Twig által képzett és kezelt felület. Elvesztette egy 

oldalas webalkalmazás jellegét és mégis megtartotta. Az oldal navigációja most már 

olvasható, felhasználó barát linkekkel történik, a korábbi Javascriptes megoldással 

ellentétben. Ennek ellenére a rendszer egy base template body részét cseréli le csak, 

mint ahogyan az előző verzióban is volt. 

12.1  A Twig tudja kezelni 

o a bejelentkezett user 

o a session-t és a cookie-t 

o a php backend által generált form-okat 

o a php objektumokat 

o a saját változóit 

o a CSS-t 

o a JS-t 

o a HTML-t 

Fejlesztőként az én feladataim a Twig segítségével: 

o a megjelenítési logikát 

o a megjelenítési stílust 

o egyes dinamikus JavaScript Ajax hívások elkésztése 

o a megjelenő adatok dinamikus szűrésének kezelése 

A korábbi design terv egyszerűsödött és magamhoz mérten sokkal 

kifinomultabb lett. A régi rendszerben minden form minden mezőjét manuális 

kellett beállítani egy-egy php fájlba. A teljes rendszer kezelhetetlenül nagy volt és 

túl szorosan kapcsolódott a backendhez.  

 Az új külön választottam teljesen, így designer külön tudja 

befolyásolni a nagyobb rendszerek esetén a kinézetet. 



Az új frontend 

44 

12.2 Az új design a régihez képest 

 

 

 

 

 

Menü Főtartalom 

Header 

Footer 

Főtartalom 

Header 

Oldal navigátor cím 

15. ábra A régi design terv 

16. ábra Az új design terv 
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12.2.1 Dashboard esetén 

18. ábra A régi design szerinti dashboard 

17. ábra Az új design szerinti dashboard 
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19. ábra az új diák dashboard 

 

20. ábra Az új tanár dashboard 
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12.2.2 Listázás esetén 

 22. ábra A régi listázás 

21. ábra Az új lista 
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12.3 Az új adatlap 

24. ábra A régi form 

23. ábra Az új form 
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Az új frontenddel az oldalak megoszthatóvá váltak és kevesebb a működés 

miatt szükséges vezérlő elem zavarja a felhasználót. Ezáltal a felhasználó még 

koncentráltabb tud lenni a feladatára, mint korábban. 

  Nincs fölösleges session adat. A rendszer régen tárolta a felhasználó 

navigációját. De most erre sincs szükség, mert a felhasználó a böngésző navigációs 

gombjaival tud navigálni a rendszerbe. A mostani verzió csak 1 adatot tartalmaz 

egyszerre, egy id-t, ami lehet a cégé, amelyik nevében a felhasználó eljár, vagy egy 

tanuló id-ját, vagy egy tanár id-ját, amelyik adataihoz és funkcióhoz szeretnék 

hozzáférni.  

Az új designba a táblázatok dinamikusan szűrhetőek backend hívás nélkül. 

A form egyszer van definiálva az szerkesztéshez és új elem létrehozásához. 

A CSS stílusok és osztályok a régi rendszerhez hasonlóan csak egy helyen 

vannak deklarálva, ahogy a JS script-ek is. Viszont a mostani rendszer jelentősen 

kevesebb JS-t alkalmaz, mint régen.   
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13 Éles környezetbe való telepítés 

13.1 Régi rendszer 

A régi rendszer könnyen volt telepíthető bármilyen Apache és 

MySQL környezettel ellátott szerverre. 

13.1.1 Lépései 

1.A forráskódot felmásolni FTP-vel vagy egyéb módon a file szerverre az 

Apache public mappájába.  

2.A server.php fájlba átírni a megfelelő kapcsolódási adatokat a MySQL 

rendszerhez. 

3. A MySQL inicializáló scriptet lefuttatni a megadott kézzel létrehozott 

adatbázison.  

4.A létrejött user táblába manuálisan felvinni felhasználókat és azok HASH-

elt jelszavukat. 

A rendszer már nincs kitelepítve éles rendszere csak lokális környezetben volt és 

lesz telepítve.  
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13.2 Az új rendszer 

Az új rendszer esetén már nehezebb és komplexebb a telepítés, mivel 

a Symfony-nak nem elég egy file szerver és egy SQL szerver. Szüksége van 

egy komplett Linux rendszerre, amelyre fel van telepítve a Composer nevű 

program, mivel ez a programkönyvtár kezelő rendszer telepíti és frissíti az 

általunk meghatározott függőségeket.  

Ezek a szerverek nem érhetőek el ingyen, ezért a telepítésre limitált 

lehetőség maradt. Vagy magunk állítunk fel otthon egy Linux vagy 

Windows alapú webszervert és azon futtatjuk a rendszert, vagy 

választhatjuk a Heroku nevű szolgáltatót, akinél limitációk ellenére képesek 

vagyunk telepíteni a GitHubról és futtatni a rendszerünket. 

Ehhez a .env fájlba megfelelő beállításokat kell alkalmazni. 

A telepítés után symfony server:start paranccsal lehet elindítani a 

rendszert. De előtte, ha nem tettük volna még meg, le kell futtatni a php 

bin/console do:mi:mi parancsot, ezzel a Doctrine magától létre tudja hozni 

az adatbázis szerkezetét minden nemű kézi beavatkozás nélkül. 

A rendszer mai napig ki van telepítve és elérhető a  

https://vizsgafeladat-okj-diploma11.herokuapp.com/  

weblapra. Itt tesztelhető a rendszer legfrissebb verziója.  

  

https://vizsgafeladat-okj-diploma11.herokuapp.com/
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14 Továbbfejlesztési terv 

A program eddig elkészült része tovább fejleszthető a következő elemekkel: 

- Egy nyomtatható pdf generáló modullal, mely a jogszabályoknak megfelelő 

dokumentumokat tud előállítani a felhasználóknak. 

- Egy összekapcsoló modullal, amely összekapcsolná a rendszert és a 

felnőttképzésért illetékes hivatalt. Ezáltal a generált ütemterveket és a 

hozzájuk tartozó adatokat gyorsabban be lehetne küldeni és elbíráltatni. 

- Egy vizsgáztató rendszerrel, mely által a külső rendszerek összekapcsolása 

szükségtelenné válna. Ezáltal is gyorsabb, és biztonságosabb ügyvitelt 

érhetünk el a felhasználók számára. 

- Egy levelező rendszerrel, amely biztosítja, hogy a felhasználók megfelelő 

módon kommunikálhassanak egymással. 

- Egy olyan oktatási modullal, amivel nem csak a felnőttképzésekre lehetne 

alkalmazni a rendszert, mint például általános iskolák és hasonló 

intézmények. 
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1. Bevezetés 

Minden egyes döntés előtt mérlegelünk, megpróbáljuk a lehető legjobb 

választást meghozni, gondolatainkkal a jövőbe utazni és előre jelezni, mi is fog 

történni, hogyan is érdemes dönteni, hogy az később megtérüljön. Érvényes ez 

például, amikor különböző termékeket szeretnénk különböző szempontok 

figyelembevételével rangsorolni, de nincs ez máshogy a sportok esetén sem, ahol 

még ha nem is fogadunk, mégis szeretnénk előre látni, hogy melyik csapat fog 

továbbjutni, melyik az erősebb és mennyivel, és nagy örömmel tölt el bennünket, 

ha a megérzéseink, előrejelzéseink igaznak bizonyulnak. 

TDK dolgozatomban egy ilyen, az összehasonlítandó objektumok 

rangsorolásához, erősségük mértékének meghatározásához, illetve későbbi 

összehasonlításaik kimenetelének előrejelzéséhez (például sportban) alkalmas 

teljesen általános módszert vezetek be.  

Célul tűzöm ki a módszer már egyszerűbb változataiban is jelentkező 

előnyös tulajdonságainak bemutatását valós adatokra alkalmazva a módszert. 

Többek között megmutatom, hogy számszerűsíteni lehet azt, ha előnyben van 

bizonyos szituációban egy összehasonlítandó objektum; hogy a módszerrel 

bizonyos feltételek mellett nemteljes összehasonlítások esetében is lehet érvényes 

rangsort felállítani; hogy össze lehet fésülni különböző részrangsorokat; hogy 

megbízható előrejelzést lehet adni jövőbeli összehasonlítások kimenetelére, például 

mérkőzések eredményére. 

Ehhez a dolgozatom második felében felhasználom a női kézilabda 

Bajnokok Ligája (BL) 2020/2021-es szezonjának, illetve a magyar labdarúgó NBI 

2019/2020-as bajnokságának eredményeit. 

TDK dolgozatomban több, különböző specifikációjú Thurstone módszert 

alkalmazok, amikkel kapott rangsorokat, erősségeket összehasonlítom a sorösszeg 

[6] és a logaritmikus legkisebb négyzetek módszerével (Logarithmic Least Squares 

Method, LLSM) [1] kapott eredményekkel, rámutatva ezáltal arra, hogy valóban 



Bevezetés 
 

6 
 
 

érdemes használni a közel sem egyszerű Thurstone módszert az objektumok 

rangsorának megállapításához, eredmények előrejelzéséhez.  

A dolgozat eredményeinek egy részét publikálni szeretnénk [9, 10, 12]. 

Remélem, dolgozatomban sikerül az alkalmazásokon keresztül is bemutatni 

a Thurstone modellben rejlő plusz lehetőségeket a többi módszerrel 

összehasonlítva, és rávilágítani, hogy jobban alkalmazható egyrészt előny 

számszerűsítésére és használatára, másrészt jövőbeli összehasonlítások eredményei 

valószínűségeinek megadására, harmadrészt csoportok, részrangsorok 

összefésülésére. 
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2. Páros összehasonlítási módszerek 

Mindig is megvolt az igény arra, hogy objektumokat rangsoroljunk, 

megállapítani az erősségeiket, ezek alapján sorba rendezni őket és így a jövőbeli 

összehasonlításokra előrejelzést adni. Nagyon könnyű egy-két objektumot 

összehasonlítani, de mikor tíz vagy annál több objektumot kell összevetni, akkor ez 

nagyon nehézkes, sőt lehetetlen feladat. Ezen probléma megoldásaként alakultak ki 

a páros összehasonlítási módszerek [1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15], melyek esetén 

páronként hasonlítjuk össze az objektumokat és ezen összehasonlítások 

eredményéből megfelelő kiértékeléssel egy matematikailag alátámasztott rangsort 

kapunk.  

A páros összehasonlításoknak több módját ismerjük, a következő 

alfejezetekben a teljesség igénye nélkül röviden négy módszert mutatok be 

előnyeikkel és hátrányaikkal egyetemben, hogy ez által vázlatos képet lehessen 

alkotni az egyes módszerek tulajdonságairól, erősségeiről, gyengeségeiről. Később 

ezek közül a sorösszeg és az LLSM módszert részletesebben is kifejtem, illetve a 

Thurstone módszer egy új, teljesen általános változatát megadom és elemzem, 

illetve bizonyos speciális eseteit felhasználva bemutatom egyes jó tulajdonságait 

valós adatokra alkalmazva. 
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2.1. AHP  

Páros összehasonlítások során leggyakrabban az Analitikus Hierarchia 

Folyamat (Analytical Hierarchy Process, AHP [14]) elnevezésű módszert 

alkalmazzák. Ebben az összehasonlítás eredményeit 1, 3, 5, 7, 9-es számokkal, 

illetve ezek reciprokaival adjuk meg. Általában a 9 a sokkal-sokkal jobbat, 7 a 

sokkal jobbat, 5 a lényegesen jobbat, 3 a jobbat jelenti, míg 1 esetén azonos 

erősségűeknek tekintjük az összehasonlítás során a két objektumot. Ezeknek a 

számoknak a reciprokait használjuk a sokkal-sokkal rosszabb, sokkal rosszabb stb. 

esetben. Itt az egyes számoknak az értelme az, hogy az egyik objektum hányszor 

jobb a másiknál. Az összehasonlítások szimmetriája miatt, ha megvan az ai,j elem, 

akkor értelemszerűen ennek reciproka lesz az aj,i elem. Amennyiben több 

összehasonlítás (k db) van két objektum között, akkor az egyes összehasonlítások 

értékeit összeszorozzuk és vesszük a szorzat k-dik gyökét (mértani közép). Ez azért 

szerencsés, mert megőrzi a reciprocitás tulajdonságot.  

Mivel a fenti kategóriák nem egzaktul megadottak, így a szubjektíven 

megadott mérőszámok vita tárgyát képezhetik. Példának okáért vegyük a 

következőt: 100 meccsből az egyik csapat a másik ellenében megnyer 65-öt, akkor 

most ezt a sokkal jobbnak megfelelő 7-es számmal jelöljük, vagy a lényegesen 

jobbnak megfelelő 5-tel jelöljük? Pedig ez még egy egyszerűbb, számszerűsíthető 

eset, képzeljük el, hogyan és hol húzható meg a sokkal jobb és a lényegesen jobb 

határa két joghurt összehasonlításakor, nem is beszélve arról, hogy ez hogy tehető 

meg, ha több véleményező értékel.  

Miután minden egyes páros összehasonlításra kiszámoltuk a saját határaink 

által megszabott értékeket, ezekkel feltöltjük az összehasonlítások mátrixát. Majd 

megkeressük a legnagyobb sajátértékhez tartozó egyre normált sajátvektorát az A 

mátrixnak, ez adja meg az objektumok súlyait és ezeken keresztül a rangsort (minél 

nagyobb a súlya annál előrébb áll az objektum a rangsorban). A Perron-Frobenius 

tétel biztosítja, hogy mindig lesz egyértelműen meghatározható súlyvektor. 

A módszer előnye, hogy kis számításigényű, gyorsan megállapítható a 

rangsor, viszont ez a módszer csak akkor használható, ha minden egyes 
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összehasonlítás megtörtént, ami kevés összehasonlítandó objektum esetén még 

lehetséges, vagy például egy körmérkőzéses bajnokság esetén, de sok objektum 

esetében, vagy egy kieséses bajnokságban már nem, így ilyen esetekben, nemteljes 

összehasonlításkor nem alkalmazható ez a módszer. További hátrány, hogy nem ad 

valószínűséget a jövőbeli összehasonlítások/mérkőzések kimenetelére, továbbá 

nem alkalmas az előny kezelésére, ezek mellett nem egzaktul meghatározott a 

kategóriákba való besorolás, ami nehezíti a módszer alkalmazhatóságát és annak 

pontosságát. Hátránya még a módszernek, hogy akkor ad igazán jó kiértékelési 

eredményt, ha a vélemények konzisztensek, ami gyakran nem teljesül, különösen 

nem sport eredmények esetén. Hányszor tapasztalunk a sportban igen meglepő 

eredményeket, például váratlan vereségeket, körbeveréseket! 
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2.2. LLSM 

A logaritmikus legkisebb négyzetek módszere (LLSM) [1] hasonlóan az 

AHP módszerhez, egy reciprok szimmetrikus mátrixból indul ki, ami akár az AHP 

mátrix is lehet. A kiértékelés módszere azonban más, amelyben az AHP hátrányos 

tulajdonságaiból jónéhány már nem jelenik meg. 

A kiértékelés során egy olyan u egyre normált, csupa pozitív koordinátájú 

sorvektort keressük, amely minimalizálja a logaritmikus négyzetösszeg függvényt. 

A logaritmikus négyzetösszeg függvény teljes összehasonlítás esetén a 

következő: 

∑ ∑ �𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑗𝑗

��
2

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
𝑗𝑗=1 ,  (1) 

ahol ai,j  jelenti az (i,j) pár összehasonlításának eredményét és ui az i-dik 

csapat súlyát. Legyen i és j, (i < j) csúcsok, ekkor a közöttük behúzott élt jelöljük 

e(i,j)-vel, és ezek halmazát pedig jelölje H.  

Az A=(ai,,j) mátrix elemeit Bozóki és társai a következőképpen adták meg 

[1]-ben: az (i,j) pár esetén, az i által nyert mérkőzések számát osztották a j által 

nyert mérkőzések számával, ez a hányados az ai,j eleme a mátrixnak. Például ha i 

6-szor volt jobb j-nél és j 2-szer volt jobb i-nél, akkor az ai,j = 3. Értelemszerűen 

ekkor aj,i az ai,j reciproka, vagyis aj,i = 1/3. A módszerben, ha az (i,j) pár sosem lett 

összehasonlítva egymással, akkor az adott mátrixelemet elhagyták. Ehhez 

hasonlóan, ha például i 7-szer volt jobb j-nél, továbbá j 0-szor volt jobb i-nél, akkor 

sem adható meg az ai,j elem, mert a 7/0 hányados nem létezik. Az ilyen eseteket 

többféleképpen kezelhetjük, de mindegyik módszer torzítást visz be az adatokba. 

Természetesen az is torzítás, ha elhagyjuk ennek az összehasonlításnak az 

eredményét. 

Egy másik megközelítés lehet, hogy az AHP módszere szerint számoljuk az 

elemeket, i minden győzelméhez 3-t rendelünk (esetleg nagyobb arányú győzelmek 

esetén 5, 7 vagy 9-es szám is lehetséges, megállapodás szerint), és minden 

vereségéhez 1/3 (vagy 1/5, 1/7, 1/9) szorzótényezőt rendelünk, az esetleges 
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döntetleneknél pedig 1 a faktor értéke, majd ezeknek vesszük a mértani közepét. 

Így nem veszítünk el összehasonlításokat és nem torzítjuk az adatokat, és csak ott 

nem létezik az adott ai,j elem, ahol nem volt mérkőzés a két csapat között. Ennek az 

elem-megadási módszernek és az LLSM módszernek a kombinációját használjuk 

majd, és ezt nevezzük a későbbiekben AHP-LLSM módszernek.  

Ahol az ai,j elem létezik valamilyen módszer segítségével meghatározva, ott 

ai,j > 0 (és ekkor persze aj,i > 0), és ez esetben van él i és j között; ahol nem létezik 

az ai,j ott nincs él i és j között. 

Az u = (u1, u2, …, un) változókban, ahol ∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖 = 1 𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 é𝑠𝑠 𝑢𝑢𝑖𝑖 > 0, az alábbi 

függvényt minimalizáljuk: 

min
𝑢𝑢∈𝑅𝑅+

𝑛𝑛 ,∑ 𝑢𝑢𝑖𝑖=1𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

∑ �𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑖𝑖,𝑗𝑗 − 𝑙𝑙𝑙𝑙 �𝑢𝑢𝑖𝑖
𝑢𝑢𝑗𝑗

��
2

𝑒𝑒(𝑖𝑖,𝑗𝑗)∈𝐻𝐻  (2) 

A feladat megoldása szempontjából elengedhetetlen, hogy a minimumhely 

létezzen és egyértelmű legyen. 

A függvény minimumhelyének létezésére és annak egyértelműségére 

Bozóki és társai adtak szükséges és elégséges feltételt. A következő tételt mondták 

ki [1]: 

1. Tétel 

Az A kétdimenziós mátrix legyen az összehasonlítások mátrixa. Az A 

mátrixot reprezentáljuk egy gráffal, ebben a gráfban akkor van él i és j között, ha 

ai,j > 0. Ha az előző szabály által képzett gráf összefüggő, akkor van a 

minimumfeladatnak megoldása és az egyértelmű. 

Mivel a módszer nem tartalmaz valószínűségszámítási hátteret, a módszer 

alkalmazásakor Bozóki és társai nem tudtak olyan eljárást mutatni, amelynek 

köszönhetően a jövőbeli mérkőzések kimenetele eredményének valószínűségét 

meg lehetne adni. 

Az AHP-LLSM módszer óriási előnye, hogy nemteljes összehasonlítás 

esetén is használható. További nagyon jó tulajdonsága, hogy az optimalizálást 

lineráris egyenletrendszer megoldására lehet visszavezetni, ezért könnyen és 
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gyorsan számolható. Sajnos azonban, mint előbb említettem, nem képes 

valószínűséget adni a jövőbeli mérkőzések kimenetelére, továbbá az előnyt sem 

képes kezelni. 

Megjegyezzük, hogy függetlenül attól, hogy hogyan számítjuk ki az A mátrix 

elemeit, az LLSM módszerrel meghatározhatóak a súlyok a fenti tétel értelmében, 

ha a tételben megadott egyszerű feltétel teljesül. Mivel a feltétel szükséges és 

elégséges, amennyiben a feltétel nem teljesül, nem lehet a kiértékelést elvégezni. 
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2.3. Sorösszeg módszer 

Ennél a módszernél minden egyes objektum esetén azt adjuk meg, hogy az 

összehasonlítások hányadrészében volt jobb a többieknél. Jelölje ny a „megnyert” 

összehasonlítások számát, o pedig az összes összehasonlítás számát i objektum 

esetén, ekkor ny/o hányados adja meg az objektum erősségét. Ez az erősséget 

jellemző szám nullánál nem kisebb, egynél nem nagyobb. Ekkor a csapatok 

erejének mérőszámát az átlagos győzelmi arányuk adja meg. Ez a szám majdnem 

minden esetben képezhető. 

Ezen módszer esetén a legegyszerűbb a feltétel, melynek teljesülése esetén 

érvényes rangsort ad a modell. Ez a feltétel a következő: mindegyik objektum 

legalább egy másikkal legyen összehasonlítva. Ez a feltétel szükséges is: ha 

valamelyik objektum esetén nincs összehasonlítás, akkor az az objektum nem 

kiértékelhető, így rangsor nem adható. 

A módszer előnye, hogy gyorsan és könnyen számolható, matematikában 

nem jártas emberek is képesek a kiértékelés eredményét ellenőrizni, és ahogy 

fentebb említettem, egy nagyon egyszerű feltétel teljesülése esetén ad sorrendet.  

Hátránya a módszernek, hogy ez sem képes jövőbeli összehasonlítások 

kimenetelére valószínűséget adni, továbbá, hogy az összes többi objektum ellen 

elért összegzett eredmény alapján adja meg az erősséget, amiből adódóan 3 

megnyert összehasonlítás akár a legjobb, akár a legrosszabb objektum ellen 

ugyanannyit ér. Ezenkívül, mivel a módszer arányszámmal számol, így a 2/5 és 

20/50 között nem tesz különbséget, pedig statisztikailag a több összehasonlítás 

biztosabb, mint a kevesebb. Nem képes az előny kimutatására sem. Hátránya még, 

hogy két nem azonos erősségű, egymástól független csoport összefésült rangsorát 

csak sok, a két csoport tagjait összevető összehasonlítással lehet megadni, ellenkező 

esetben nem képes helyes sorrendet szolgáltatni. Ezt később az egyik alkalmazás 

során részletesebben tárgyalom, megmutatva, hogy ebből a szempontból is a 

Thurstone módszer sokkal jobb.  
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Mivel a sorösszeg módszer eredményeit is össze szeretném hasonlítani az 

AHP-LLSM módszer által kapott súlyokkal, így a kapott arányokat (az objektumok 

erősségének vektorát) egyre kell normálni. 
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2.4. Thurstone módszer 

A páros összehasonlítások esetén gyakran alkalmazott módszer a Thurstone 

módszer [15]. A módszer azon alapszik, hogy minden egyes kiértékelni kívánt 

objektum mögé látens valószínűségi változót rendelünk, vagyis a módszer 

valószínűségszámítási háttérrel rendelkezik. 

Mikor két objektumot összehasonlítunk, akkor arról döntünk, hogy az 

összehasonlítás eredménye melyik kategóriába esik. Ezek a kategóriák a 

következőek lehetnek: lényegesen jobb, jobb, egyforma, rosszabb, lényegesen 

rosszabb (esetleg egyéb további kategóriák). A kategóriáknak egy-egy 

intervallumot feleltetünk meg, melyek egymást kizáró intervallumok. A döntés 

meghozatalakor egyúttal voltaképpen arról (is) döntést hozunk, hogy az 

objektumok mögött megbújó valószínűségi változók különbsége melyik 

intervallumba esik.  

Jelöljük ξ = (ξ1, ξ2, …, ξn) vektorral az objektumok mögött meghúzódó 

látens valószínűségű változókat.  

Az i-edik objektum esetén ξi a látens valószínűségi változó, és mi-vel 

jelöljük a várható értékét. Ez a várható érték adja meg az egyes objektum (átlagos) 

erősségét, ezért ezeket kell megbecsülnünk. Ezt a maximum likelihood módszer 

segítségével tesszük meg. Az m = (m1, m2, …, mn) jelenti az objektumok várható 

erősségének vektorát, amely koordinátáit csökkenő sorba rendezve megadja az 

objektumok (csökkenő) sorrendjét. 

A Thurstone által eredetileg kidolgozott módszer két kategóriát enged meg: 

jobbat és rosszabbat [15]. Vagyis i és j objektum összehasonlítása esetén végső 

soron arról történik döntés, hogy a ξi - ξj különbség nagyobb vagy kisebb nullánál. 

Ha az i rosszabb j-nél, akkor az előbb említett különbség kisebb, mint nulla, ha 

viszont i jobb j-nél az adott összehasonlításban, akkor nagyobb, mint nulla a 

különbség. 

Ezen klasszikus eset lehetséges változatai közül a Thurstone V modellt 

vettük alapul a modelljeinkhez. Ez azt feltételezi, hogy a ξi-k független, azonos 
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szórással rendelkező normális eloszlású valószínűségi változók. Feltehetjük 

továbbá az általánosság további megszorítása nélkül, hogy minden ξi szórása 1/√2, 

tehát ξi - ξj szórása √2 ⋅  1 / √2 = 1 lesz, míg a várható értéke mi - mj lesz. 

Normális eloszlású valószínűségi változókat használva a számításaimban, 

és Φ-vel jelölve a standard normális eloszlásfüggvényt, a következő egyenlőségek 

érvényesek: 

𝑃𝑃(𝑖𝑖 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑗𝑗) = 𝑃𝑃�0 < ξ 𝑗𝑗 − ξ 𝑖𝑖 � = Φ �0 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗�� és 

𝑃𝑃(𝑖𝑖 𝑗𝑗𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟, 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑗𝑗) = 𝑃𝑃�0 < ξ 𝑖𝑖 − ξ 𝑗𝑗  � = Φ �0 − �𝑚𝑚𝑗𝑗 − 𝑚𝑚𝑖𝑖�� = (3) 

1 − Φ �0 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗��. 

Thurstone a valószínűségeket a relatív gyakoriságokkal közelítette és a 

paramétereket a legkisebb négyzetek módszerével becsülte. Ez a módszer direkt 

módon több kategóriára nem általánosítható. Amint korábban írtam, Thurstone 

klasszikus módszere csak két kategóriát engedett meg. Azonban ki lehet terjeszteni 

a módszert több kategóriára oly módon, hogy minden egyes kategóriához egy 

intervallumot határozunk meg, és más paraméterbecslési módszert alkalmazunk. 

Ennek köszönhetően több kategóriát is tudunk alkalmazni. Ezt a következő 

alfejezetben részletesen kifejtem. 
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2.4.1. Általánosított Thurstone modell 

Ebben az alfejezetben bemutatom a Thurstone módszer általánosításait, 

melyek nem csak az opciók számát érintik, de az előny és hátrány kezelését is. 

Ebben az alfejezetben tárgyalt általánosításokhoz [9] ad kiindulási alapot. 

A ξi –kre vonatkozóan a korábban leírt tulajdonságokat itt is feltételezzük. 

Legyen 𝑠𝑠 ≥  2 a kategóriák száma. A döntési kategóriákat, vagy más néven 

opciókat (például lényegesen rosszabb, rosszabb, egyforma, jobb, lényegesen jobb 

stb.) sorra C1, C2, …, Cs jelölje, a nekik megfeleltetett intervallumokat pedig I1, I2, 

…, Is. Az opciók kölcsönösen kizárják egymást, ennek megfelelőn bármely két 

intervallum metszete üres, továbbá az összes intervallum uniója a valós számok 

halmazát adja. Ha s páros, akkor nincs középső, úgymond egyforma vagy döntetlen 

opció, míg s páratlan esetén van egyforma vagy döntetlen opció. 

 

 

Feltesszük, hogy a döntések függetlenek, így ekkor a következőképpen 

írható fel modellhez tartozó likelihood függvény: 

 𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … , 𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝐼𝐼1, … , 𝐼𝐼𝑠𝑠) =  ∏ ∏ ∏ �𝑃𝑃 �ξ𝑖𝑖 − ξ𝑗𝑗∈ 𝐼𝐼𝑘𝑘��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠
𝑘𝑘=1    (4) 

1. 

ahol Ai,j,k jelenti azt, hogy az i  és j objektumok összehasonlítása során 

hányszor született Ck opciójú döntés. Ekkor ξ𝑖𝑖  −  ξ𝑗𝑗  =  𝑚𝑚𝑖𝑖  −  𝑚𝑚𝑗𝑗  +  𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑗𝑗, ahol 

𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑗𝑗-k normális eloszlások használata esetén egymástól független standard normális 

eloszlású valószínűségi változók, összhangban az előző alfejezetben leírtakkal, s 

I1 Is I2 Is-1 … 

Általános modell 

C1 Cs C2 Cs-

 

… a2 a1 as-2 as-1 

1. ábra Általános modell intervallumai és döntései 
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mint ahogy a dolgozatban az alkalmazások során használjuk ezeket. Azonban 

lehetnek az 𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑗𝑗-k általánosabb, háromszor folytonosan differenciálható, szigorúan 

logkonkáv sűrűségfüggvénnyel rendelkező valószínűségi változók is, amelyeknek 

Fij-vel jelölhetjük az eloszlásfüggvényét. 

Ha feltesszük, hogy a döntések egymástól függetlenek, ahogy azt előzőleg 

írtam, akkor az Ai,j,k-k által meghatározott mintának a valószínűségét adja meg a 

likelihood függvény. 

Az intervallumokat azok kezdő- és végpontjaik határozzák meg: -∞ = a0 < 

a1 < a2 < … < as-1 < as = ∞. Mivel a döntések szimmetrikusak így ai = -as-i. 

Normális eloszlásokat használva a következőképpen írjuk fel a 

valószínűségeket, a normális eloszlás eloszlásfüggvényét, Φ-t felhasználva: 

𝑃𝑃 �ξ𝑖𝑖 − ξ𝑗𝑗∈ 𝐼𝐼𝑘𝑘� = 

Φ �𝑎𝑎𝑘𝑘 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗�� − Φ �𝑎𝑎𝑘𝑘−1 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗�� (5) 

Az általános s opciós likelihood függvény: 

𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … , 𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝐼𝐼1, … , 𝐼𝐼𝑠𝑠) =  𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … , 𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝑎𝑎1, … , 𝑎𝑎𝑠𝑠−1) =

∏ ∏ ∏ �Φ �𝑎𝑎𝑘𝑘 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗�� − Φ �𝑎𝑎𝑘𝑘−1 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑗𝑗���
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠
𝑘𝑘=1  (6) 

s = 2 esetén a klasszikus „eredeti” Thurstone módszert adja a modell. 

A paraméterbecslést a maximum likelihood módszer ([13]) segítségével 

végezzük. Ez azt jelenti, hogy keressük azon m és a vektorokat, amelyek esetén a 

(6) függvény maximális, azaz a likelihood függvény maximalizálása 𝑚𝑚𝑖𝑖-kben és 

𝑎𝑎𝑖𝑖-kben történik. 

Feltételezve, hogy az első és utolsó intervallum kivételével ugyanakkora d 

távolság van az egymást követő intervallum végpontok között, tehát ak – ak-1 = d, k 

= 2, 3, ..., s - 1, 0 < d, akkor a fent leírt likelihood függvénynek létezik egyértelmű 

maximuma, az alábbi 2. Tétel feltételeinek teljesülése esetén [11]: 
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2. Tétel  

Tegyük fel, hogy van legalább egy (i1,j1) pár, amelyre 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑘𝑘 valamely  

k = 2, …, s-1 esetén. Továbbá van legalább egy olyan (i2,j2) pár is, melyre igaz, 

hogy 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖2,𝑗𝑗2,𝑙𝑙 és 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖2,𝑗𝑗2,𝑘𝑘, ahol 1 ≤ 𝑙𝑙 < 𝑘𝑘 − 1 ≤ 𝑠𝑠 − 1. Legyen a G gráfunk a 

következő: csúcsai az 1, 2, ..., n objektumok. Az i és a j csúcs akkor van összekötve, 

ha vagy 0 < Ai.j,k valamely 1 < k < s esetén, vagy 0 < Ai,j,1 és 0 < Ai,j,s teljesül. 

Rögzítsük az m1 értékét nullának. Ha az így kapott G gráf összefüggő, akkor a 

likelihood függvénynek van maximuma és a maximumhely egyértelmű.  

Azért fontos, hogy létezzen maximumhelye a függvénynek, mert különben 

nem lehet kiértékelni a likelihood függvény segítségével a bemeneti adatokat, míg 

az egyértelműség azért fontos, mert ha a függvény több helyen is felvenné a 

maximumát, akkor nem tudnánk egyértelmű rangsort felállítani és egyértelmű 

erősségeket megadni.  

Az itt bemutatott modell az általános s opciós, de az objektumok esetleges 

(helyzeti) előnyét nem figyelembe vevő modell volt. 

Azonban előfordulhat, hogy az egyik félnek előnye van az összehasonlítás 

során, például sakkban (fehérrel játszás esetén jobbak az esélyeink nyerni, mint 

feketével), vagy labdarúgás esetén a hazai pálya bírhat ilyen jelentőséggel. Ha az 

előnyt is ki akarjuk mutatni, akkor újabb megközelítést kell kidolgozni. Ilyen volt 

a háromopciós konstans előnyt alkalmazó modell [8]-ban. Ekkor minden csapat 

esetén ugyanakkora előnyt feltételezünk. Ennél általánosabb, ha az előny mértéke 

más és más lehet a különböző csapatok esetén. Ilyen a háromopciós csapatonkénti 

előnyt alkalmazó modell [9]-ben.  

A [9]-ben szereplő elgondolás általánosítását fogom bemutatni.  

Képzeljük el, hogy mobiltelefonokat hasonlítunk össze. Ekkor, ha az 

összehasonlítás előtt egy meggyőző reklámot láttunk az egyik telefonról, akkor az 

előnyben van az összehasonlítás során, míg ellenkezőleg, ha botrány tört ki a 

termék körül, akkor hátrányban van. Ha egyik sem történt, akkor (az ő 

szempontjából) semleges helyzetben hasonlítjuk össze egy másik telefonnal, 
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amivel kapcsolatban ugyanezek a dolgok az összehasonlítás előtt szintén 

megtörténhettek. Így a döntéskor kilencféle szituáció képzelhető el, annak 

megfelelően, hogy a két összehasonlítandó telefon milyen helyzetben van. 

Így a likelihood függvény s opció esetén ebben a modellben így írható fel: 

𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … , 𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑛𝑛, ℎ1, … , ℎ𝑛𝑛, 𝐼𝐼1, … , 𝐼𝐼𝑠𝑠) =

 ∏ ∏ ∏ ∏ �𝑃𝑃 �ξ𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − ξ𝑗𝑗

(𝑞𝑞)) ∈ 𝐼𝐼𝑘𝑘��
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

(𝑝𝑝,𝑞𝑞)

𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠
𝑘𝑘=1(𝑝𝑝,𝑞𝑞)∈{−1,0,1}2  (7) 

Most  ξ𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − ξ𝑗𝑗

(𝑞𝑞) =  𝑚𝑚𝑖𝑖 + f𝑖𝑖
(𝑝𝑝)  − ( 𝑚𝑚𝑗𝑗 + f𝑗𝑗

(𝑞𝑞)) +  𝜂𝜂𝑖𝑖,𝑗𝑗, ahol 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) =  𝑒𝑒𝑖𝑖 , ha  p 

= 1, 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) =  0 , ha  p = 0, 𝑓𝑓𝑖𝑖

(𝑝𝑝) =  −ℎ𝑖𝑖  , ha  p = -1. Itt ei jelentse az előny mértékét, 

hi a hátrány mértékét, vagyis p = 1 esetén az i objektum előnyben van, p = -1 esetén 

hátrányban, míg p = 0-nál semleges helyzetben. Hasonlóan 𝑓𝑓𝑗𝑗
(𝑞𝑞) esetében. Míg 

𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘
(𝑝𝑝,𝑞𝑞) annak a darabszámát adja meg, ahány k-adik típusú döntés született a (p, q)-

nak megfelelő szituációban, amikor i-t j-vel hasonlítottuk össze. 

Ezek alapján a következőképpen írható fel a likelihood függvény standard 

normális eloszlásfüggvényt alkalmazva: 

𝐿𝐿(𝐴𝐴|𝑚𝑚1, … , 𝑚𝑚𝑛𝑛, 𝑒𝑒1, … , 𝑒𝑒𝑛𝑛, ℎ1, … , ℎ𝑛𝑛, 𝑎𝑎0, … , 𝑎𝑎𝑠𝑠) =

 ∏ ∏ ∏ ∏ �Φ �𝑎𝑎𝑘𝑘 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − (m𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗

(𝑞𝑞))�� −𝑛𝑛
𝑗𝑗=𝑖𝑖+1

𝑛𝑛−1
𝑖𝑖=1

𝑠𝑠
𝑘𝑘=1(𝑝𝑝,𝑞𝑞)∈{−1,0,1}2

Φ �𝑎𝑎𝑘𝑘−1 − �𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − (m𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗

(𝑞𝑞))���
𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘

(𝑝𝑝,𝑞𝑞)

  (8) 

A modell sok új paraméter bevezetését igényli, s ezeket szintén a maximum 

likelhood becsléssel becsülhetjük. Látható, hogy háromszor három, azaz kilenc eset 

van az összehasonlítások körülményét illetőleg. Mi ebből a dolgozat második 

felében, az alkalmazások egyikében az előny-hátrány és hátrány-előny párost 

alkalmazzuk, míg a másik példában a semleges-semleges párost. 

Azt a modellt, amikor ei = hi, de ezek az értékek csapatonként mások 

lehetnek, csapatonkénti előnyös modellnek nevezzük. Ez abban az esetben, ha 
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semleges eset az összehasonlításokkor nem lép fel, nem jelenti az általánosság 

megszorítását. Ha van semleges eset is, akkor ez megszorítást, egyszerűsítést jelent.  

Konstans előnyös modellnek azt fogjuk nevezni, amikor egy további 

megszorítást alkalmazunk: ilyenkor ei = hi = e. A korábbiakat figyelembe véve az 

előnyt nem alkalmazó modell esetén nyilván ei = hi= 0.  

Látható, hogy érdemes lehet használni a komplexebb modellt, amennyiben 

lehetőség van rá. Például, ha nem tudjuk, hogy vajon van-e előny, akkor 

kimutatható az is, ha ténylegesen nincs előny. Amennyiben mégis van előny, úgy a 

modell képes a meglévő előny meglétét jelezni és számszerűsíteni is. 

Természetesen a komplexebb modellek esetében a több paraméter és az 

összetettebb kiértékelési feltételek miatt általában nagyobb számú és alkalmas 

kategória-megoszlású összehasonlításra (adatra) van szükség. 

A komplexebb modelleknek hátránya, hogy nehezebb biztosítani, hogy 

létezzen és egyértelmű legyen a maximumhely. Általánosan sajnos még nem ismert 

az ezzel kapcsolatos tétel. A csapatonkénti előnyös módszer esetén azonban sikerült 

elégséges feltételt adni a maximum létezésére és egyértelműségére, s ez szerepel is 

[9]-ben. A következő állítás igaz:  

3. Tétel  

Legyenek Fij-k olyan eloszlásfüggvények, amelyekre 0 < Fij(x) < 1 teljesül, 

háromszor folytonosan differenciálhatók R-n, valamint sűrűségfüggvényük nullára 

szimmetrikus és logaritmusa szigorúan logkonkáv. Legyen 2 < s. Tegyük fel, hogy 

van olyan i1 < j1 pár, amelyre 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑘𝑘
(1,−1) + 𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑘𝑘

(−1,1), valamely 1 < k < s esetén, 

valamint, van olyan i2 < j2 és k < l-1 pár, amelyre 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑘𝑘
(1,−1) ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑙𝑙

(1,−1) vagy 0 <

𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑘𝑘
(−1,1) ∙ 𝐴𝐴𝑖𝑖1,𝑗𝑗1,𝑙𝑙

(−1,1) teljesül. Legyen e = h. Rögzítsük az m1 értékét nullának. 

Amennyiben a G gráf (később definiálom) összefüggő és nem faszerkezetű, akkor 

a függvény 0 < d = ak - ak-1, ak = -as-k k = 2,…,s-1, a0 = -∞ feltételek mellett felveszi 

a maximumhelyét m, d és e változókban és az egyértelmű. 
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A tételben szereplő G gráfot a következőképp definiáljuk. A gráf csúcsai 

legyenek az értékelni kívánt objektumok, ekkor az i-edik és j-edik csúcs (i < j)  

akkor van összekötve, ha van köztük összehasonlítás mind i előnyös, mind i 

hátrányos helyzete esetén: 

0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,1
(1,−1) é𝑠𝑠 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑠𝑠

(1,−1), 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘
(1,−1) 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣 1 < 𝑘𝑘 < 𝑠𝑠 (9) 

és 

0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,1
(−1,1) é𝑠𝑠 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑠𝑠

(−1,1), 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑣𝑣𝑣𝑣 0 < 𝐴𝐴𝑖𝑖,𝑗𝑗,𝑘𝑘
(−1,1) 𝑣𝑣𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚𝑒𝑒𝑙𝑙𝑣𝑣 1 < 𝑘𝑘 < 𝑠𝑠 (10) 

tehát előnyben vagy egy nem szélső döntés, vagy mindkét szélső döntés 

megszületett az összehasonlítások során, továbbá hátrányban is hasonlóan vagy egy 

nem szélső döntés, vagy mindkét szélső döntés megszületett az összehasonlítások 

során. 
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2.4.2. Jövőbeli valószínűségek számítása Thurstone módszerrel 

A Thurstone-féle módszerek kiemelkednek a páros összehasonlítási 

módszerek közül, ugyanis ezekkel a módszerekkel a jövőbeli összehasonlítások 

kimenetelére is lehet valószínűséget adni. Erre az előzőleg tárgyalt módszerek 

(AHP, LLSM, sorösszeg módszer) közül egyik sem képes. 

Háromopciós modellekre mutatom be azt, hogyan lehet a fent említett 

valószínűségeket megadni. A többi esetben értelemszerűen hasonlóképp történik a 

kiszámítás. Most és a későbbiekben is Fij=Φ. 

i rosszabb, mint j esetén a valószínűség 

 Φ �𝑎𝑎1 − (𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − (m𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗

(𝑞𝑞)))�, (11) 

i egyforma j-vel esetén a valószínűség  

Φ �𝑎𝑎2 − (𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − (m𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗

(𝑞𝑞)))� 

−Φ �𝑎𝑎1 − (𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − (m𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗

(𝑞𝑞)))�, (12) 

i jobb, mint j esetén a valószínűség 

 1 − Φ �𝑎𝑎2 − (𝑚𝑚𝑖𝑖 + 𝑓𝑓𝑖𝑖
(𝑝𝑝) − (m𝑗𝑗 + 𝑓𝑓𝑗𝑗

(𝑞𝑞)))�. (13) 

A háromopciós modell esetén a1 = -a2. Amennyiben mi és fi helyett a becsült 

értékeket használjuk, akkor becslést kapunk a valószínűségekre. 
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2.5. A loglikelihood függvény maximumhelyének keresése 

A likelihood függvény helyett a logaritmusát használtam. Ezáltal a 

soktényezős szorzat összeggé szelídül, aminek köszönhetően könnyebben lehet 

optimalizálni. A két függvény maximumának értéke bár nem azonos, de a 

logaritmus függvény monotonitása következtében a maximumhelyük ugyanott 

található, és számunkra ez a lényeges.  

Numerikusan optimalizáláshoz, maximumhely kereséséhez a sok 

alkalmazásban bizonyított Nelder-Mead módszert használtam, melynek 

segítségével gyorsan és hatékonyan kaptam meg a megoldást. 

A függvény optimalizálása közepesen nagy számításigénnyel rendelkezik, 

a Nelder-Mead módszernek köszönhetően 10-20 objektum esetén 2500-5000 

iteráció alatt 3-4 tizedesjegy pontossággal megadja a maximumhelyét a 

függvénynek. Erről még az elkövetkezendő fejezetekben részletesebben írok. 

Egy várható értéket rögzítenünk(például nullának), mivel az optimalizálás a 

várható értékek különbségéről, az mi - mj-ről dönt. Ezt az általánosság megszorítása 

nélkül megtehetjük. 

Ahhoz, hogy a módszert össze tudjuk hasonlítani az AHP-LLSM-mel és a 

sorösszeggel, súlyvektort kell képeznünk az m vektorból. Ezt így tehetjük meg: 

𝑤𝑤𝑖𝑖 = 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑖𝑖

∑ 𝑒𝑒𝑚𝑚𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑗𝑗=1

 , (14) 

ahol wi jelenti a súlyvektor i-edik koordinátáját, mj pedig az m vektor j-edik 

koordinátáját. 

Könnyen látható, hogy a wi súlyok pozitívok és összegük 1. A súlyokat 

előállító transzformáció szigorúan monoton növekedő, ezért ugyanazt a sorrendet 

adja, mint a várható értékek vektora. A (14) transzformáció azt is biztosítja, hogy a 

súlyok értékét nem befolyásolja, hogy melyik mi-t rögzítettük és mennyinek. 
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2.6. Ranglisták felállításának informatikai háttere 

A módszereket alkalmazó programot C# .NET Core-ban írtam meg. A nyelv 

és a keretrendszer mellett azért esett a választásom, mert gyors, hatékony kód 

megírását teszi lehetővé, továbbá magasszintű programozási nyelv, mindazonáltal 

rengeteg függvénykönyvtár segíti a munkát. 

Első lépésben letöltöttem az all sports api segítségével az NBI mérkőzéseit, 

továbbá a női kézilabda eredményeket [4]. JSON-ben voltak eltárolva az adatok, 

így NewtonSoft.Json függvénykönyvtárat használtam az adatok parsolásához. 

A lementett adatokat SQLite adatbázisban tároltam el a későbbi használatra, 

továbbá csv reprezentációt is létrehoztam a bemeneti adatokból. Adatbázist azért 

használtam, hogy átláthatóan struktúráltan egy fájlban tárolhassam a bemeneti 

adatokat. Az SQLite ingyenes adatbáziskezelő program elégséges funkciót kínált 

számomra. Programomban a C# SQLite.Linq segítségével írtam és olvastam az 

adatbázist. Jó strukturáltsága miatt az adatbázis könnyen bővíthető volt új 

adatokkal. Az SQL nyelv segítségével a fentebb említett függvénykönyvtáron át 

kommunikáltam az adatbázissal a programból. 

Az optimalizálás volt az egyik legnehezebb megoldásra váró feladata a 

programozásnak. Többtíz változós függvény szélsőértékének keresése nem 

egyszerű, ehhez, mint korábban említettem, a Nelder-Mead módszert hívtam 

segítségül. A Nelder-Mead módszer mellett a szimplex módszert is kipróbáltam [3], 

de végül a Nelder-Mead módszer mellett döntöttem, ugyanis jelentősen kevesebb 

iterációval, illetve idő alatt volt képes a szélsőérték megtalálására. A módszert a 

későbbiekben részletezem. A program futási idejére nagy hangsúlyt fektettem, ezért 

fix iterációszám helyett előre meghatározott pontosság elérése esetén állítottam le 

a futtatást. Ez jelentős tempókülönbözettel szolgált a Nelder-Mead optimalizálások 

esetén, így mindössze egy-két másodpercbe telik az összes módszer lefuttatása a 

labdarúgás vagy kézilabda felhasznált adatai esetén. 

A loglikelihood függvényre is kitérek későbbiekben, amely minden egyes 

Thurstone módszer lelkét adja. 
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Az eredményeket strukturáltan egy mappaszerkezetbe JSON szerializáló 

segítségével elmentettem. Innen töltöttem vissza őket, ha a megjelenítéshez 

szükséges word-ös táblázatokat akartam generálni. 

MigraDoc-ot hívtam segítségül, hogy megjelenítsem a táblázatokat. Ezen 

függvénykönyvtárral C# kódból lehet rtf dokumentumot létrehozni, amelyekből 

szükség esetén pdf-et is készíthettem. 

Az által, hogy kódból generáltam a táblázatokat, nem csak a 

megbízhatóságot tudtam növelni, de a táblázatok elkészítésének idejét is 

csökkenteni tudtam. A Thurstone módszer mi paramétereinek megjelenítésén kívül 

a jövőbeli mérkőzések eredményén át, a súlyok és a konfidenciaintervallumok 

megadásán túl, a rangkorrelációs táblázatok és az egyes mérkőzések 

eredményeinek előrejelzését is C# programból valósítottam meg. 

Az egész programot általánosítottam, jól paraméterezhető függvényekbe 

osztottam az egyes funkcionalitásokat, továbbá megoldottam, hogy mindössze két 

gomb lenyomására a táblázatok nagy része elkészüljön. 

2.6.1. A Nelder-Mead optimalizáló 

A módszer a [4]-ben található módon implementáltam. 

A programomban alkalmazott globális szélsőérték-kereső minden egyes 

lépéssel közelebb kerül a megoldáshoz. Teszteltem az optimalizálót és 10000 

iteráció esetén maximum egy százados volt az eltérés 50 változós függvény esetén 

a valóságos szélsőértékhelytől. 

Az algoritmus következőképpen keresi a szélsőértéket: n dimenzióban 

felveszünk n+1 pontot úgy, hogy ne egy n dimenziós elfajuló szimplexet 

határozzanak meg a pontok. Ezek a pontok az iterációk alatt egyre közelebb 

kerülnek a szélsőértékhez. Legvégül a szélsőérték ε sugarú környezetében 

helyezkednek el a pontok. A loglikelihood függvény maximumát keressük, de ha 

annak -1-szeresét vesszük, akkor minimumát keressük a függvénynek. Az általam 

megírt kód minimumot keres a -1-szeres függvényértékek között. 
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A következő oldalon található az optimalizáló kódja, melyet nem csak a 

loglikelihood függvény optimalizálására, hanem az AHP-LLSM értékeinek 

kiszámítására is alkalmaztam. Kellő számú iteráció vagy pontosság mellett megadja 

a loglikelihood függvény maximumát, már amennyiben van maximuma a 

függvénynek. 

A változók nevei és használatuk célja sorra a következő: IterCount megadja 

a maximális iterációszámot, illetve ha ez 0, akkor 5 tizedesjegy pontosságig keresi 

a szélsőértékét a függvénynek. A full tömb az AllMiPoints osztályokból áll, annak 

point vektorában találhatók az mi, bi (esetenként ei és hi), továbbá a di változók, a 

results adattagja a számított függvényértéket adja vissza. 

Az optimalizáló futási sebessége függ a függvény számítási komplexitásától 

(hány változós a függvény, milyen nehezen számítható műveleteket tartalmaz), 

továbbá attól, hogy hány tizedesjegy pontosságra törekszünk. 
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A futtatásaim alkalmával a legkomplexebb modellek esetén is elégségesnek 

bizonyult a konstans 10000 iteráció, avagy az 5 tizedesjegy pontosságig számolt 

szélsőérték hely, ekkor a futási idő sosem volt több egy-két másodpercnél az összes 

módszerre. 

 

2.6.2. A loglikelihood függvény 

Ebben az alfejezetben bemutatom az ötopciós csapatonkénti előnyt és 

hátrányt alkalmazó modell esetén a loglikelihood függvény kódját és ezt meg is 

magyarázom. Az egyszerűség kedvéért csak azt mutatom be, amikor a 

mintafüggvény az előny-hátrány és hátrány-előny esetében alkalmazható, további 

2. ábra Nelder-Mead optimalizáló 
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kódrészletek segítségével megoldható, hogy a semleges és egyéb eshetőségeket is 

kezelje. 

A módszer esetén használt A mátrixot, az összehasonlítások eredményeinek 

mátrixát a matrix nevű változó tárolja. Ez egy háromdimenziós mátrix, amelynek 

utolsó koordinátája dönt arról, hogy milyen helyzetben történt az összehasonlítás, 

azaz a (p,q)-ról, illetve arról, hogy milyen eredmény született az összehasonlítás 

során. 

A bemeneti paramétereket a points nevű vektor tárolja, mely az mi-ket, ei-

ket, hi-ket, illetve a határoló pontokat tartalmazza. 

A normális, illetve más típusú eloszlásfüggvény értékeinek számításához 

külső függvénytárakat használtam, így a program futtatásakor lehetett választani, 

hogy melyik eloszlásfüggvényt szeretnénk használni a számításokhoz. 

A kódrészleten látható, hogy végigmegyünk a lehetséges (i,j) párosokon, 

melyekhez kiszámoljuk a határoló pontokat, amelyek sorra a következők: a10, a11, 

…, a15, a20, a21, …, a25. Az a betű utáni első szám, ha 1-es, akkor az i-edik csapat 

előnyben van, míg ha 2-es, akkor hátrányból indul. 

Miután megkaptuk a határoló pontokat, kiszámoljuk az egyes 

intervallumokba esés valószínűségeit, majd ezeknek a logaritmusát vesszük, és 

ezeket változókban tároljuk el, amelyeknek nevei homebigLose, homesmallLose, 

…, bigawayWin. 

A ciklusunk végén, amikor elfogytak a csapatpárok, a függvény visszaadja 

a loglikelihood függvény adott ponthoz tartozó értékét. 

Teszteket végeztem a loglikelihood függvény és az optimalizálás 

pontosságát illetően. Előre beállított mi-k, ei-k alapján generáltam az A mátrixot, 

melyhez átlagosan 20000 mérkőzést generáltam egy-egy (i,j) páros esetén. 

Összevetettem a beállított és a kiszámított mi-ket és azt tapasztaltam, hogy 4 

tizedesjegy pontosságra megegyeztek. Ez a teszt jól mutatja, hogy a módszer és az 

optimalizáló nagy pontosság elérésére alkalmas megfelelő mennyiségű adat 

mellett. 
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3. ábra LogLikeliHood függvény érdemi része 
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2.7. Spearman-rangkorreláció 

A Spearman rangkorreláció általánosan bevett mérőszám két rangsor közti 

összefüggőség mérésére [2]. Ezt a módszert akkor lehet alkalmazni, amikor 

mindkét ranglistát azonos elemek alkotják. A kapott érték egy korrelációs 

együttható, ahol az adatokat az objektumok helyezései szolgáltatják. A kapott 

együttható -1 és 1 közötti szám. Ha a rangkorreláció értéke 1, akkor a két ranglista 

azonos, ha -1, akkor épp ellentétes. Amennyiben a rangkorreláció közel van egyhez, 

akkor a két sorrend egymástól nem tér el lényegesen, míg ha -1 körüli értéket 

kapunk, akkor a két sorrend nagyjából egymás ellentettje.  

A rangkorrelációs együttható a következő képlet alapján számítandó: 

𝑟𝑟𝑠𝑠 =
∑ ��𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑖𝑖)−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑥𝑥)��𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑦𝑦𝑖𝑖)−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑦𝑦)��𝑖𝑖

�∑ �𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑥𝑥𝑖𝑖)−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑥𝑥)�2
𝑖𝑖 �∑ �𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑦𝑦𝑖𝑖)−𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝑦𝑦)�2

𝑖𝑖

. (15) 

Ha adott a sorba rendezendő elemek halmaza, a képletben x és y is az elemek 

helyezéseit tartalmazza a kétfajta sorba rendezés esetén. rga(x) x rangjainak 

középértékét jelenti, míg rg(xi) az i-edik objektum rangját jelenti az x ranglistán; 

rg(yi) és rga(y) esetén hasonlóan. 
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2.8. Konfidenciaintervallum számítása 

Ismeretlen paraméterek becslésére statisztikában gyakran intervallumot 

adunk meg [13]. 1-α szintű konfidenciaintervallumnak nevezik azt az 

intervallumot, ami a becslendő, ismeretlen paramétert 1-α valószínűséggel 

tartalmazza. Egy esemény bekövetkezési valószínűségére az alábbi módon 

szerkeszthető 1 – α szintű konfidenciaintervallum: 

 � 𝑘𝑘
𝑛𝑛

−
𝑢𝑢𝛼𝛼�𝑘𝑘

𝑛𝑛�1−𝑘𝑘
𝑛𝑛�

√𝑛𝑛
 ;  𝑘𝑘

𝑛𝑛
+

𝑢𝑢𝛼𝛼�𝑘𝑘
𝑛𝑛�1−𝑘𝑘

𝑛𝑛�

√𝑛𝑛
 �, (16) 

ahol n jelöli a kísérletek számát, k pedig jelenti azt, hogy hányszor következik be 

az esemény a kísérletek során, uα pedig a standard normális eloszlástáblázatából 

kiolvasott kritikus érték, amelyre 𝑢𝑢𝛼𝛼 = Φ−1 �1 − 𝛼𝛼
2

�. Amennyiben 1 − 𝛼𝛼 = 0,99, 

akkor uα=2,5783. Ezen konfidenciaintervallumot fogom használni arra, hogy 

meghatározzam azt, hogy a győzelem,  a döntetlen és a vereség valószínűsége 

milyen mértékben térhet el a relatív gyakoriságoktól 0,99 valószínűséggel. 
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3. Alkalmazás 

3.1. Labdarúgás és kézilabda 

Európában a két legnépszerűbb sportág a labdarúgás és a kézilabda. A 

teljesen általános modell speciális változatainak segítségével ennek a két 

sportágnak az eredményeit felhasználva szeretném bemutatni az elkövetkezendő 

alfejezetekben, hogy a Thurstone módszer jelentősen kiemelkedik a többi páros 

összehasonlítási módszer közül. Labdarúgás esetén az OTP BANK Liga (NBI) 

2019/2020-as idényét választottam, a kézilabda esetén pedig a női Bajnokok Ligája 

2020/2021-es eredményein keresztül mutatom be a Thurstone módszer előnyeit. 

Ennek érdekében összevetjük a módszereket az AHP-LLSM és a sorösszeg 

módszerekkel. 

A páros összehasonlításokat a lejátszott mérkőzések jelentik. A győzelem 

„jobb”, a vereség „rosszabb”, a döntetlen „egyforma” eredményt jelent a páros 

összehasonlításkor. Az AHP-LLSM alkalmazásánál olyan problémába ütköztünk, 

hogy bár az NBI-es mérkőzések esetén teljes az összehasonlítás, de 66 páros esetén 

17-ben az egyik csapat minden meccsét megnyerte a másikkal szemben. A 

kézilabda BL 8 csapatos csoportkörei esetében se volt jobb a helyzet, az 

összehasonlítandó 56 páros esetén 34-ben a páros egyik tagja ugyancsak minden 

pontot begyűjtött, ráadásul a szintén vizsgált nyolcaddöntős meccsek esetében az 

immár 16 összehasonlítandó csapatból alkotható párokra vonatkozó teljes 

összehasonlítás egyáltalán nincs már meg. Emiatt az AHP módszer szóba se 

jöhetett. Az LLSM módszer esetén, ha az egymás ellen szerzett pontok 

hányadosával akartuk volna meghatározni az A mátrix elemeit, akkor vagy rengeteg 

összehasonlítást el kellett volna hagynunk, ami információ vesztéssel járna, vagy 

sokszor kellett volna mesterségesen torzítani az adatokat. Ezért azt választottuk, 

hogy a korábban bemutatott AHP-LLSM kombinált módszert alkalmaztuk, amely 

képes ezeket a problémákat kezelni. Így nem volt gond, hogy nincsen meg minden 

összehasonlítás (azaz nem játszott minden csapat mindegyikkel), illetve nem 

szükséges mesterséges adatokkal belenyúlni az eredményekbe. A mátrix elemeit az 
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AHP által alkalmazott módszerrel alakítottuk ki, a győzelem 3-at, a döntetlen 1-et, 

a vereség 1/3-t ért, majd ezeket a számokat összeszoroztuk, és ennek a szorzatnak 

vettük az n-edik gyökét, ahol n jelenti azt, hogy hány összehasonlítás (azaz meccs) 

volt a két csapat között, majd az LLSM módszer segítségével számoltuk ki a 

csapatok súlyait. A módszer alkalmazhatóságának 2. tételbeli feltétele mindig 

fennállt. A szintén használt sorösszeg módszer esetében ilyen jellegű problémák 

nem voltak, minden csapat több összehasonlításban is részt vett, így az 

alkalmazhatóság feltétele minden esetben teljesült. 

A meccsek eredményeként kialakuló győzelem, döntetlen, vereség 

lehetőségek miatt háromopciós modelleket alkalmaztunk. A használt háromopciós 

Thurstone modelleket a következőképp jelöljük: 

Az előnynélküli modellt, amikor a (p, q) = (0, 0), és az ei = hi = 0 

feltételezéssel éltünk, 3_N-nel jelöltük. A konstans előnyös modellt, ahol a (p, q) 

(1, -1) és (-1, 1) lehetett, és ei=hi=e volt, 3_B-vel, míg a csapatonkénti előnyös 

modellt, amikor is (p, q) (1, -1) és (-1,1) lehetett, és ei =hi = ei volt, 3_C-vel jelöltük. 

A két utóbbit csak a futball eredmények elemzésekor használtuk, mert a pandémia 

miatt a kézilabda BL meccseit gyakran nézők nélkül, vagy csak korlátozott 

nézőszám mellett, illetve esetenként harmadik helyszínen játszották, így a hazai 

pálya előnye gyakorlatilag sokszor eltűnt, vagy esetlegessé vált ezekben az 

esetekben. Nagyon nehéz lett volna különbséget tenni így a mérkőzések között. 

Továbbá, (és ez legalább akkora súllyal számított a választásunkkor) a 

mérkőzésszám arányosan lényegesen kevesebb volt, így statisztikailag 

megbízhatatlanabb lett volna a maximum likelihood becslés. 
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3.2. Az NBI-es futball csapatok rangsorolása 

NBI-es bajnokság 12 csapat között zajlott körmérkőzésesen. Mindenki 

játszott mindenkivel 3 mérkőzést, vagyis 198 mérkőzést játszottak összesen. A 

mérkőzéseket az ellenfelek egyikének stadionjában játszották. Ennek okán érdemes 

(és mint látni fogjuk hasznos) volt alkalmazni az előnyt beépítő modelleket is. 

Ebben az alfejezetben a [9]-es cikk eredményeit bővítem ki és mutatom be. 

1. táblázat A Thurstone modellek várható értékei és előny-mértékei 

 
Hivatalos 

eredmények 
3_N 3_B 3_C 

Határ - 0,33442 0,33739 0,35014 

Előny - - 0,07204 - 

Helyezés Csapatnév Pontok Csapatnév mi Csapatnév mi Csapatnév mi ei 

1 Ferencváros 76 Ferencváros 1,97798 Ferencváros 2,00753 Ferencváros 2,09698 0,3987 

2 
MOL 

Fehérvár 
63 

MOL 

Fehérvár 
1,58292 

MOL 

Fehérvár 
1,60281 

MOL 

Fehérvár 
1,60428 -0,10105 

3 
Puskás 

Akadémia 
54 

Puskás 

Akadémia 
1,37085 

Puskás 

Akadémia 
1,39858 

Puskás 

Akadémia 
1,40809 -0,1685 

4 Mezőkövesd 50 Mezőkövesd 1,24511 Mezőkövesd 1,25475 Mezőkövesd 1,31699 -0,21669 

5 Honvéd 44 Honvéd 1,09658 Honvéd 1,1118 Zalaegerszeg 1,12629 0,16819 

6 Újpest 43 Zalaegerszeg 1,08491 Zalaegerszeg 1,09679 Honvéd 1,11468 -0,15589 

7 Zalaegerszeg 43 Újpest 1,02981 Újpest 1,03938 Újpest 1,07338 -0,09228 

8 Kisvárda 42 Paks 0,99847 Paks 1,01842 Paks 1,03872 0,2742 

9 Diósgyőr 41 Kisvárda 0,98 Kisvárda 0,99193 Kisvárda 1,0351 0,2891 

10 Paks 41 Diósgyőr 0,9357 Diósgyőr 0,95705 Diósgyőr 0,99845 0,12559 

11 Debrecen 39 Debrecen 0,88289 Debrecen 0,88326 Debrecen 0,84506 0,28992 

12 Kaposvár 14 Kaposvár 0 Kaposvár 0 Kaposvár 0 0,22304 
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Az 1. Táblázatban láthatóak a hivatalos eredmények, illetve az előnyt 

alkalmazó, illetve előnyt nem alkalmazó Thurstone modellek által adott várható 

erősségek, előny-mértékek. 

A táblázatban látható, hogy a bajnokcsapat, a Ferencváros, jelentősen 

erősebb a többi csapatnál, illetve az utolsó Kaposvár csapata meg jelentősen 

gyengébb a többi csapatnál. Az 5-11-dik csapat között nincs nagy eltérés erősségek 

tekintetében. Amint látható, a Thurstone modellek között csak a 3_C modell esetén 

más a sorrend, a másik két módszer azonos sorrendet ad. Az eltérés a Honvéd és a 

Zalaegerszeg helycseréjéből származik, amely abból adódik, hogy a Zalaegerszeg 

otthoni pályán erősebb, míg a Honvéd nem, így helyet cserél az amúgy hasonló 

erősségű két csapat a rangsorban. A hivatalos ranglistától való eltérések: az Újpest 

és Zalaegerszeg helycseréje, amely csapatoknak ugyan ugyanannyi pontja van, de 

Zalaegerszeg erősebb csapatok ellen ért el több győzelmet és döntetlent. Másik 

jelentős különbség az, hogy a Paks nyolcadik helyen van a ranglistánkon a tizedik 

hely helyett. Ez részben abból adódik, hogy a Paks képes volt nyerni a második 

helyezett Mol Fehérvár ellen. A táblázatban a „határ” jelenti a döntetlen (egyforma) 

felső határát (a 0<d paraméter becsült értékét), illetve annak ellentettje az alsó 

határát. Látható, hogy a csapatok összesítve a hazai pályát előnyként élik meg. 

Csapatonként vizsgálva az előny meglétét, az FTC odahaza nem is kapott ki, így 

pozitív nagy szám az előnykezelésének mértéke, míg Mezőkövesd idegenben volt 

jobb, így negatív szám az előnykezelésének mértéke (odahaza 7-szer nyert, 3-szor 

döntetlent ért el, 7-szer kikapott, idegenben 4-szer kikapott, 5 döntetlent ért el, 7-

szer nyert). A modell szépen visszaadja az egyes csapatoknál, hogy idegenben, 

vagy otthon erősebbek és számszerűsíti is ezt. Erre, mint korábban írtam, nincs mód 

az AHP, LLSM, sorösszeg módszerek esetén. 

A mellékletben található M1. táblázatban láthatóak a súlyai az egyes 

módszereknek, a sorösszeg esetén a döntetlenre 1 pontot adtam, míg a győzelemért 

2-t (labdarúgás esetén hivatalosan 3 pont jár a győzelemért, 1 a döntetlenért, 0 a 

vereségért, ekkor viszont egy meccs végeredményétől függ az összesen kiosztott 

pontok száma, ami nincs igazán összefüggésben a csapatok erősségeivel). Az AHP-
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LLSM módszernél a mátrix elemeit az előbbi alfejezetben tárgyalt módon 

számítottam. 

Látható, hogy a két módszer azonos sorrendet ad a 3_N, 3_B módszerekkel, 

a 3_C-től az eltérés az előbbiekben említett Honvéd, Zalaegerszeg helycsere. A 2. 

táblázat tartalmazza a rangkorrelációs értékeket. 

2. táblázat Rangkorrelációs értékek egyes módszerek esetén 

 3_N 3_B 3_C sorösszeg AHP-LLSM 

3_N 1 1 0,99301 1 1 

3_B 1 1 0,99301 1 1 

3_C 0,99301 0,99301 1 0,99301 0,99301 

sorösszeg 1 1 0,99301 1 1 

AHP-LLSM 1 1 0,99301 1 1 

 

3.2.1. Eredmények kialakulásának valószínűsége 

A Thurstone módszerek segítségével becsülhetjük az egyes eredmények 

kialakulásának valószínűségét és ezt összevethetjük a relatív gyakorisággal. Ez a 

lehetőség nem adatik meg a többi módszer esetén. Az alábbi táblázatban láthatóak 

az eredmény kialakulásának valószínűségei, a relatív gyakoriságok, illetve a 

hozzájuk tartozó konfidenciaintervallumok. 

3. táblázat A 3_B és 3_C módszerek által adott valószínűségek a győzelem, 
döntetlen és vereség kialakulására és a relatív gyakoriságok az összes csapatot 
figyelembevéve 

Típus Relatív gyakoriság Konfidenciaintervallum 3_B 3_C 

Győzelem 0,43434 [0,34361;0,52508] 0,43586 0,43484 

Döntetlen 0,22222  [0,14612;0,29833] 0,22027 0,22182 

Vereség 0,34343 [0,25651;0,43036] 0,34387 0,34334 
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Amint a táblázatban látható, mindkét módszer nagyon pontosan visszaadja 

az egyes eredmények relatív gyakoriságát. A mellékletben található M2. 

táblázatban megadtam az egyes csapatok különböző típusú eredményeinek relatív 

gyakoriságát, illetve a módszerek által adott valószínűségeket, továbbá zárójelben 

az eltérést abszolútértékben. A 3_B modell esetén az összes valószínűségre 

vonatkozó átlagos eltérés 0,06725 volt, tehát a módszer 6,725%-ban nem tudta 

visszaadni a relatív gyakoriság mértékét, a 3_C esetén azonban ez csak 0,04844 

volt, ami jelentősen jobb, tehát újfent bizonyítást nyert, hogy érdemes használni a 

komplexebb modelleket/módszereket. 

Ennek gyakorlati haszna is jelentkezik. Azzal ugyanis, hogy ki tudjuk 

mutatni az előnyt, illetve ezt számszerűsíteni is tudjuk, minden egyes csapatra 

pontosabb előrejelzést tudunk adni például egy otthon vagy idegenben lejátszott 

mérkőzés esetén, mint ezt részletesebben a következő alfejezetben bemutatom. 

3.2.2. Jövőbeli valószínűségek 

Ahogy említettem korábban, a Thurstone módszerek képesek a jövőbeli 

mérkőzések eredményének valószínűséget megadni, míg a többi módszer nem. 

Ezen jövőbeli mérkőzések eredményeinek valószínűségét a 3_C modell esetén az 

M3. táblázat tartalmazza. Itt nem vesszük figyelembe azt, hogy odahaza vagy 

idegenben játszották a mérkőzést, azaz nem veszzük figyelembe az előny/hátrány 

mértékét. Az M4. táblázat az idegenben játszás esetén tartalmazza a 

valószínűségeket, tehát ei-vel csökkentjük a várható erősségét a csapatnak (az 

ellenfelét növeljük ej-vel). Az M5. táblázat a hazai pályán való játszás esetén 

mutatja az egyes eredmények valószínűségeit, itt ei-vel növeljük a csapat erősségét 

(az ellenfelét csökkentjük ej-vel). A táblázatokban az értékek százalékban vannak 

megadva, az első sor a győzelemre vonatkozik, míg a második a döntetlen 

valószínűségére, a vereség pedig ezek alapján számítható, mert összesen 100%-nak 

kell lennie a három érték összegének. Jól látható például az FTC esetén, hogy ha 

figyelembe vesszük az előnyt, akkor kimutatható, hogy odahaza jóval nagyobb 

valószínűséggel nyer, mint amikor idegenben játszik. 
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Annak köszönhetően, hogy valószínűségek adhatók meg a jövőbeli 

mérkőzések eredményeire, figyelembe véve még az előny/hátrány mértékét is, 

pontosabban lehet előre jelezni két csapat egymás elleni eredményét, tehát jobb lesz 

a jövőbeli mérkőzések várható eredményének előrejelzése, amit fogadások 

nyereségesebbé tételében is fel lehet használni. 
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3.3. A női kézilabda Bajnokok Ligájában játszó csapatok 

rangsorolása 

A női kézilabda Bajnokok Ligájában először két csoportban folynak a 

mérkőzések. Itt körmérkőzéses rendszer van, majd innen továbbjutva egyenes 

kieséssel menetelnek a döntőig a csapatok. A koronavírus következtében azonban 

nem sikerült megrendezni egyes mérkőzéseket, így azok eredményeit 

mesterségesen eldöntötték, a pontokat odaítélték a vétlen csapatnak. A lejátszott és 

a le nem játszott mérkőzések eredményeit fogom elemezni ebben az alfejezetben. 

A csapatok neve az EHF weboldala által használt nevekkel egyezik meg (ezért írom 

például rövid ö-vel a Györi Audi ETO KC nevét). 

A [10] cikk eredményeinek bővítése, elmélyítése található ebben és a 

következő alfejezetekben, amelyekben végig a 3_N módszer szerint számoltam. 

3.3.1. Várható erősségek megadása, rangsorok a csoportkörben 

Az alábbi, 4. táblázatban láthatóak az A csoport eredményei, ahol a 

„Tényleges” jelenti a ténylegesen lejátszott meccsek alapján a pontokat és az 

erősségeket, az „Összes” jelenti azt, amikor a ténylegesen lejátszott meccsek 

mellett a pandémia miatt nem lejátszott, de a vétlen csapatnak odaítélt 

mérkőzéseket is beszámítjuk a pontok, illetve az erősségek kialakításába. E szerint 

alakult ki egyébként a hivatalos EHF eredmény is. A „Várható” pedig arra 

vonatkozik, hogy ha a Thurstone módszerből származó valószínűségeket 

figyelembe vesszük, és a nem lejátszott meccseket így „pótoljuk”, akkor várható 

értékben milyen eredmények, pontszámok születtek volna, és ezek alapján milyen 

erősségek számíthatók az egyes csapatoknak. Ezt a „pótlást” a következőképpen 

tettük meg: véletlenszerűen, de a tényleges esetnek megfelelő várható értékek 

szerinti valószínűségek alapján dőlt el, hogy egy-egy mérkőzés generált eredménye 

döntetlen, vereség vagy győzelem lett az egyik, illetve a másik csapat 

szempontjából. Ezt egymilliószor, egymástól függetlenül megismételtük, és az így 

kapott pontok és várható értékek átlagát vettük. Ezeket a várható pontszámokat és 
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várható értékeket a többi módszer (AHP-LLSM, sorösszeg) segítségével nem 

lehetett volna megadni. 

Ugyanezen eredményeket a B csoport esetében az 5. táblázatban találjuk.  

4. táblázat Az A csoport csapatainak erősségei és pontjai 

Típusok  Tényleges Várható Összes 

Határ  0,17021 0,17206 0,15436 

Helyezés Csapatnév mi Pontok mi Pontok mi Pontok 

1 Rostov-Don 1,84598 19 1,87066 21,74481 1,84421 21 

2 Metz Handball 1,67112 18 1,68940 19,17710 1,83578 20 

3 Vipers Kristiansand 1,44305 14 1,45936 17,35871 1,40503 16 

4 FTC-Rail Cargo Hungaria 1,31122 16 1,32693 16 1,3892 16 

5 CSM Bucuresti 1,2587 13 1,27377 15,34918 1,48992 17 

6 Team Esbjerg 0,91373 10 0,92827 11,24325 1,05393 12 

7 RK Krim Mercator 0,59941 7 0,61139 7,75675 0,60122 7 

8 SG BBM Bietigheim 0 3 0 3,37020 0 3 

 

Az A csoportban a le nem játszott meccsek következtében odaítélt pontok 

legnagyobb nyertese láthatóan a CSM Bucuresti csapata volt. Ennek köszönhetően 

az előtte lévő két csapatot is megelőzte az „Összes” szerint a „Ténylegeshez” képest 

pontszámban és erősségben. A kapott pontokon túl még az is számított, hogy a nála 

jelentősen erősebb Rostov-Don ellen lett az egyik odaítélt győzelme. A Team 

Esbjerg csapata is gazdagabb lett két odaítélt ponttal, de ezeket a pontokat a nála 

gyengébb RK Krim Mercator ellen kapta, amit nagy valószínűséggel amúgy is 

megszerzett volna, ha lejátszották volna a mérkőzést. Ezért az erőssége nem sokkal 

nőtt. Mivel a Rostov-Don ugyan szerzett odaítélt két pontot, de egy odaítélt 

veresége is volt a CSM Bucuresti csapatától, így erőssége összességében csökkent, 

és ennek köszönhetően a Metz Handball csapata majdnem be is érte erősség 

tekintetében, amely szintén kapott két odaítélt pontot. A Vipers Kristiansand pedig 

a fő vesztese lett az odaítéléseknek, így a „Ténylegeshez” képest kettővel hátrébb 
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csúszott az „Összes” szerinti sorrendben. Később ki is derült, hogy tényleges erőt 

tekintve jobb az őt a hivatalos eredmény szerint megelőző CSM Bucurestinél, 

illetve FTC-Rail Cargo Hungariánál is. 

A B csoport eredményei az alábbi táblázatban láthatóak: 

5. táblázat A B csoport csapatainak erősségei és pontjai 

Típus  Tényleges Várható Összes 

Határ  0,29938 0,33917 0,24326 

Helyezés Csapatnév mi Pontok mi Pontok mi Pontok 

1 Györi Audi ETO KC 2,75571 24 2,78552 24 2,28354 24 

2 CSKA 2,71809 23 2,74467 23 2,26729 23 

3 Brest Bretagne Handball 2,08197 17 2,11088 18,62931 1,50622 17 

4 Odense Håndbold 1,54553 13 1,56867 13 1,15546 13 

5 Buducnost 1,36652 12 1,38806 12 0,99022 12 

6 SCM Ramnicu Valcea 1,14625 6 1,16609 10,28657 0,75066 10 

7 BV Borussia 09 Dortmund 1,0214 7 1,03827 8,81128 0,67483 9 

8 HC Podravka Vegeta 0 2 0 2,27284 0 4 

 

A B csoportban, részint azért, mert kevesebb volt az odaítélt mérkőzés, 

részint azért, mert azok sokkal kiegyenlítettebb módon alakultak, sorrendváltozás 

nem történt. A nem lejátszott mérkőzések okán odaítélt pontok nyertese a HC 

Podravka Vegeta csapata volt. Ez a csapat jelentősen le volt maradva a többi 

csapattól erősségek tekintetében, de a „Tényleges” szerint hatodik SCM Ramnicu 

Valcea csapata ellen odaítélt győzelem hatására erősödött, így az előtte álló csapat 

várható értékétől vett eltérés jelentősen csökkent.  

A mellékletben található M6., M7., M8. és M9. táblázatokból látható, hogy 

az egyes páros összehasonlítási módszerek esetén szinte mindig azonos sorrend 

született az A és a B csoport esetén is, mind a ténylegesen lejátszott, mind az összes 

meccs figyelembevételével. 
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A fent említett táblázatok szerint a 3_N módszer egyértelműen meg tudta 

határozni a ténylegesen lejátszott meccsek alapján mindkét csoportban az első kettő 

és az utolsó kettő csapatot. Vagyis megmaradhatott volna az eredeti kiírás, 

miszerint a csoportok első két helyezettje automatikusan, play-offs során játszott 

meccs nélkül bejut a legjobb nyolc közé, míg az utolsó kettő kiesik a további 

küzdelmekből, és csak a 3-6. helyezettek játszanak a nyolc közé jutásért. Így 

elkerülhetők lettek volna a felesleges A1-B8, A2-B7 és B1-A8, B2-A7 párharcok, 

amikből kivétel nélkül az elöl álló csapatok jutottak tovább, az eredeti kiírásnak 

megfelelő módon kialakítva a legjobb nyolc csapat mezőnyét.   
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3.3.2. A csoportok összefésülése 

A szurkolók hagyományos „játéka”, hogy két párhuzamosan futó csoportot 

és csapataikat összehasonlítják, melyik az erősebb, illetve mely csapatok hogyan 

viszonyulnak egymáshoz. Ebben az alfejezetben ezt matematikailag alátámasztott 

módon fogjuk megcsinálni, megmutatva, hogy lehetséges megbízható módon 

összefésülni a két csoport nyolc-nyolc csapatát. Közvetlenül a csoportkör után az 

EHF szakértői csapata is összefésülte a csapatokat, elemezve és sorrendbe állítva a 

szerintük legjobb nyolc csapatot, amivel egyúttal indirekt módon megadták, hogy 

a nyolcaddöntő párosításai esetében mely csapatokat tartanak továbbjutóknak [5]. 

Ezt fogjuk EHF ranglistának nevezni és előrejelzésnek tekinteni.  

Ahhoz, hogy a két csoport összefésülését a Thurstone és az AHP-LLSM 

módszerek meg tudják valósítani, szükség volt a nyolcaddöntő esetén két 

mérkőzésre, melyekkel összekötjük a két csoportot. E nélkül ugyanis nincsen 

semmilyen információnk a két csoport csapatainak egymáshoz viszonyított 

erősségéről, mivel korábban nem volt mérkőzés a két csoport között. A 

nyolcaddöntő első köréből a Győr - Bietigheim és a Rostov-Don - Podravka meccs 

eredményét is figyelembe véve kiszámítottuk a csapatok sorrendjét és az 

erősségeiket, és az alábbi 6. táblázatban adjuk meg azokat: 

6. táblázat Az EHF ranglista és a 3_N modellel számított várható erősségek 
16 csapatra 

 EHF ranglista 3_N 

Határ - 0,2049 

Helyezés Csapatnév Csapatnév mi 

1 Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC 2,68924 

2 CSKA CSKA 2,6539 

3 Rostov-Don Rostov-Don 2,30083 

4 Metz Handball Metz Handball 2,10873 

5 FTC-Rail Cargo Hungaria Brest Bretagne Handball 2,03352 

6 Brest Bretagne Handball Vipers Kristiansand 1,87772 
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7 CSM Bucuresti FTC-Rail Cargo Hungaria 1,7426 

8 Odense Håndbold CSM Bucuresti 1,6879 

9 - Odense Håndbold 1,52054 

10 - Buducnost 1,34445 

11 - Team Esbjerg 1,33073 

12 - SCM Ramnicu Valcea 1,12667 

13 - RK Krim Mercator 1,01071 

14 - BV Borussia 09 Dortmund 1,00993 

15 - SG BBM Bietigheim 0,39024 

16 - HC Podravka Vegeta 0 

 

Az alábbi, 7. táblázatban szerepelnek a súlyok, illetve a sorrendek az egyes 

módszerek szerint, a résztvevő 16 csapat esetén: 

7. táblázat Az EHF ranglista és az egyes módszerek által adott sorrendek 
16 csapatra 

 EHF 

ranglista 

3_N  sorösszeg  AHP-LLSM  

Helyezés  Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Györi Audi 

ETO KC 

Györi Audi 

ETO KC 

0,15382 Györi Audi 

ETO KC 

0,10947 Györi Audi ETO 

KC 

0,10956 

2 CSKA CSKA 0,14848 CSKA 0,10376 CSKA 0,10581 

3 Rostov-

Don 

Rostov-Don 0,10431 Rostov-Don 0,10203 Rostov-Don 0,10222 

4 Metz 

Handball 

Metz 

Handball 

0,08608 Metz 

Handball 

0,08745 Brest Bretagne 

Handball 

0,08043 

5 FTC-Rail 

Cargo 

Hungaria 

Brest 

Bretagne 

Handball 

0,07984 Brest 

Bretagne 

Handball 

0,08259 Metz Handball 0,07504 
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6 Brest 

Bretagne 

Handball 

Vipers 

Kristiansand 

0,06832 Vipers 

Kristiansand 

0,08038 Vipers Kristiansand 0,07503 

7 CSM 

Bucuresti 

FTC-Rail 

Cargo 

Hungaria 

0,05969 FTC-Rail 

Cargo 

Hungaria 

0,07218 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,06539 

8 Odense 

Håndbold 

CSM 

Bucuresti 

0,05651 CSM 

Bucuresti 

0,06842 CSM Bucuresti 0,06108 

9 - Odense 

Håndbold 

0,0478 Odense 

Håndbold 

0,05865 Odense Håndbold 0,05326 

10 - Buducnost 0,04008 Buducnost 0,05414 Buducnost 0,04973 

11 - Team Esbjerg 0,03954 Team Esbjerg 0,04858 Team Esbjerg 0,04969 

12 - SCM 

Ramnicu 

Valcea 

0,03224 SCM 

Ramnicu 

Valcea 

0,0379 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,04385 

13 - RK Krim 

Mercator 

0,02871 BV Borussia 

09 Dortmund 

0,03684 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,04002 

14 - BV Borussia 

09 Dortmund 

0,02869 RK Krim 

Mercator 

0,03401 RK Krim Mercator 0,03525 

15 - SG BBM 

Bietigheim 

0,01544 SG BBM 

Bietigheim 

0,01458 SG BBM 

Bietigheim 

0,02773 

16 - HC Podravka 

Vegeta 

0,01045 HC Podravka 

Vegeta 

0,00902 HC Podravka 

Vegeta 

0,0259 

 

Látható, hogy mindhárom módszer szinte azonos eredményt adott, egy-két 

helyen van csak helycsere a rangsorokban. Az első három helyezést illetőleg 

megegyezik mind a három módszer és az EHF ranglista is. A 6-12. és a 15-16. 

helyezést tekintve is közmegegyezés van a három módszer esetén. A legnagyobb 

eltérés a módszerek eredményei és az EHF ranglista helyezései között van. Az is 

észrevehető, hogy míg a Thurstone módszer a Györi Audi ETO KC fölényét 

jelentősnek tartja, addig a többi modellben ezt a súlyok nem támasztják alá. Feltűnő, 

hogy az EHF ranglistán a Vipers Kristiansand nem fért be a legjobb nyolc közé, 
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míg a másik három szerint a 6. a sorban, míg épp ellenkezőleg, az FTC-Rail Cargo 

Hungaria az EHF szerint 5., míg a három módszer szerint csak 7.. 

A fenti eredmények alapján felmerül a kérdés, hogy vajon érdemes-e 

használni az egyszerű sorösszeg vagy az AHP-LLSM módszer helyett a 

bonyolultabb Thurstone módszert az összefésülésre. A válaszunk igen, és ezt az 

alábbi példával indokoljuk.  

Legyen két fiktív csoportunk, A és B (mint a Bajnokok Ligájában), de most 

legyen jelentősen erősebb az A csoport a B-nél. Az A csoport és B csoport 

csapatainak számai és erősségei az M10. táblázatban találhatóak. Ezen erősségek 

alapján körmérkőzéses rendszerben az A csoportban és a B csoportban is 100-100 

mérkőzést véletlenszerűen lejátszattam, majd párba rendeztem a csapatokat úgy, 

hogy az A csapat első helyezettje a B csapat utolsójával játszik, a második az utolsó 

előttivel és így tovább, éppen úgy, ahogy ez a Bajnokok Ligájában is történt. Ez 

esetben is 100 mérkőzést játszattam az erősségeknek megfelelően generálva a 

mérkőzések eredményeit a párokba állított két-két csapat között. Az egyes 

módszerek által felállított rangsorok az M11. táblázatban találhatóak.  

Az erősségek alapján a sorrend a következő lenne: az élen az A csoport első 

négy csapata helyezkedne el, majd felváltva a B és az A csoport csapatai jönnének 

és végül a B csoport utolsó négy csapata zárja a rangsort. Jól látható, hogy míg a 

Thurstone módszer szépen visszaadta ezt a várható sorrendet, addig a másik két 

módszer erre nem volt képes. Az AHP-LLSM módszer majdnem jó eredményt 

adott összefűzésre, csak egy-két helyen hibázott a teszt során a rangsor 

megállapításában. Vagyis több csoport összefésülése esetén a Thurstone módszert 

érdemes és kell alkalmazni. 

Az, hogy a Bajnokok Ligája esetében mégis jól működött az AHP-LLSM és 

a sorösszeg módszer is, az annak köszönhető, hogy az EHF-nek sikerült nagyjából 

ugyanolyan erősségű A és B csoportba beosztani a 16 csapatot. Ez utóbbi abból is 

látszik, hogy a Thurstone módszer szerinti 16-os rangsorban az A csoportbeli 

csapatok helyezési sorszámainak összege majdnem megegyezik a B csoportéval, 

69-67. 
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A Thurstone kiértékelési módszer előnye tehát, hogy az egymástól független 

csoportban játszó csapatokat már nagyon kevés egymás ellen játszott mérkőzés után 

megbízhatóan össze tudjuk hasonlítani és rangsorolni, ezáltal jogos szurkolói 

igényeket tudunk kielégíteni. A módszer alkalmas arra is, hogy utólag ellenőrizni 

tudjuk, hogy a csoportbeosztás kiegyensúlyozott volt-e. 

3.3.3. A továbbjutó csapatok és a négyes döntő előrejelzése 

Ebben az alfejezetben megmutatjuk, hogy a Thurstone módszer még 

legegyszerűbb változatában is nagyon hatékonyan képes a jövőbeli mérkőzések 

eredményét előrejelezni, akár számszerűsítve is a mérkőzések kimeneteleinek 

valószínűségét. Mondanunk sem kell, hogy ez értékes többletinformációt jelent a 

szakértőknek, a sportfogadásokban résztvevőknek vagy általában a szurkolóknak. 

Első lépésként azt mutatjuk be, hogy milyen sikerrel volt előre jelezhető, 

hogy mely csapatok kerülnek a legjobb nyolc közé. A 8. táblázatban látható az első 

nyolc közé ténylegesen bejutott csapatok, illetve az egyes módszerek által a 7. 

táblázat szerint előrejelzetten az első nyolcba jutó csapatok listája. A nyolcaddöntő 

sorsolása az M12. táblázatban látható, minden egyes páros esetén a 7. táblázatban 

található ranglista szerint előbb álló csapat továbbjutását jeleztük előre: 

8. táblázat A legjobb nyolc közé jutott és az előrejelzett csapatok listája 

8 közé jutott EHF ranglista 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Györi Audi ETO 

KC 

Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC 

CSKA CSKA CSKA CSKA CSKA 

Rostov-Don Rostov-Don Rostov-Don Rostov-Don Rostov-Don 

Metz Handball Metz Handball Metz Handball Metz Handball Brest Bretagne 

Handball 

Vipers Kristiansand FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Metz Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Vipers Kristiansand Vipers Kristiansand Vipers Kristiansand 
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CSM Bucuresti CSM Bucuresti FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

Buducnost Odense Håndbold CSM Bucuresti CSM Bucuresti CSM Bucuresti 

 

Amint látható, a három páros összehasonlítási módszer mindegyike egyet 

tévedett, míg a hivatalos EHF előrejelzés két helyen is hibázott. A Buducnost 

győzelmét az FTC-Rail Cargo Hungaria ellen semelyik modell sem volt képes előre 

jelezni, továbbá a hivatalos előrejelzés a Vipers Kristiansand győzelmét sem látta 

előre. 

A legjobb négy közé kerülő csapatok előrejelzéséhez már a nyolcaddöntő 

mindkét fordulója mérkőzéseinek eredményét felhasználtuk. Az így kapott súlyok 

az M13. táblázatban találhatók meg. Az M14. táblázatban látható a negyeddöntő 

sorsolása, amelyek alapján megadtuk a legjobb négy közé kerülő csapatot (mindig 

az M13. táblázatban előrébb álló csapatot jeleztük továbbjutónak). 

A legjobb négy közé jutó csapatok listája, az egyes módszerek esetén az első 

négy közé várt csapatok listája, illetve az EHF ranglistája alapján a négy közé jutó 

csapatok listája a 9. táblázatban látható: 

9. táblázat A legjobb négy közé (Final4) jutott és előrejelzett csapatok listája 

4 közé jutott EHF ranglista 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Györi Audi ETO 

KC 

Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC 

CSKA CSKA CSKA Rostov-Don Rostov-Don 

Brest Bretagne 

Handball 

Rostov-Don Rostov-Don CSKA CSKA 

Vipers Kristiansand Metz Handball Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

 

Amint kiolvasható a táblázatból, a Thurstone módszer, a sorösszeg és az 

AHP-LLSM is 3 bejutót jól jelzett előre, míg az EHF ranglistája csak kettőt tudott 

jól megjósolni. A Vipers Kristiansand csapata azonban meglepetést okozott: 
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bejutott a legjobb négy közé és ezt egyik módszer sem tudta megjósolni. Azonban 

az erősségét a három módszer jobban megbecsülte, mint a szakértők. Mindhárom 

alkalmazott módszer szerint ez a csapat a hatodik helyre került, míg az EHF 

ranglistán az első nyolc közé sem került be. 

A Final4 május végén játszódó párharcainak az eredményeit is előre 

jelezhetjük. Ehhez azonban már a negyeddöntő eredményeit is figyelembe vettem. 

Az így kapott rangsorokat és súlyokat az M15. táblázat tartalmazza az egyes 

módszerek szerint mind a 16 csapat eredményeit figyelembe véve. A rangsorban 

előrébb állót tekintettem helyezésben előbbre állónak. Ezek alapján az egyes 

módszerek segítségével, illetve az EHF ranglistája alapján jósolt helyezések, 

figyelembe véve az elődöntő sorsolását is (M16. táblázat) az alábbiak: 

10. táblázat Az első négy csapat jósolt sorrendje az összes meccs 
eredményének figyelembe vételével és az EHF ranglista szerint 

 

Kiszámoltam akkor is a csapatok rangsorát, amikor csak a legjobb nyolc 

csapat egymás között lejátszott mérkőzései eredményeit vesszük figyelembe, ennek 

a súlytáblázata a mellékletben található M17. táblázat. Ekkor ugyan kevesebb 

mérkőzést vehetünk figyelembe (igaz fele annyi csapat súlyait kell meghatározni), 

de ezek az igazán erős csapatok és a mérkőzések egy jó része időben közelebb 

zajlott a Final4-hoz, így várhatóan nagyobb a jósló erejük. Emiatt érdekes lehet az 

így kapott sorrend is. 

Sajnos csak az első négy csapat egymás elleni eredményei alapján sem a 

Thurstone, sem a sorösszeg, sem az AHP-LLSM nem tudott volna sorrendet adni, 

 EHF ranglista 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Helyezés Csapatnév Csapatnév Csapatnév Csapatnév 

1 Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC Györi Audi ETO KC 

2 CSKA CSKA CSKA CSKA 

3 Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

4 Vipers Kristiansand Vipers Kristiansand Vipers Kristiansand Vipers Kristiansand 



Alkalmazás 
 

51 
 
 

mert a Vipers Kristiansand a másik három csapat egyikével sem lenne ebben az 

esetben összehasonlítva, emiatt tovább szűkíteni a kört nem lehetett.  

A legjobb nyolc csapat eredményei alapján az előre jelzett helyezések az 

elődöntő sorsolását figyelembe véve a következők: 

11. táblázat Az első négy csapat jósolt sorrendje a legerősebb nyolc csapat 
eredményei figyelembevételével és az EHF ranglista szerint 

 EHF ranglista 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Helye

zes 

Csapatnév Csapatnév Csapatnév Csapatnév 

1 Györi Audi ETO KC Vipers 

Kristiansand 

Györi Audi ETO 

KC 

Vipers 

Kristiansand 

2 CSKA Györi Audi ETO 

KC 

Vipers 

Kristiansand 

Györi Audi ETO 

KC 

3 Brest Bretagne 

Handball 

CSKA CSKA CSKA 

4 Vipers Kristiansand Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

Brest Bretagne 

Handball 

 

Látható, hogy míg az összes lejátszott meccset alapul véve minden módszer 

azonos sorrendet adott meg, addig, ha csak az első nyolc közé jutó csapatok közti 

eredményeket vesszük figyelembe, akkor csak az AHP-LLSM és Thurstone 

módszer adott meg egyforma sorrendet és a sorrendek erősen különböznek a 10. 

táblázatban szereplő sorrendektől. Például a Vipers Kristiansand itt két módszer 

szerint is megnyeri a Bajnokok Ligáját, míg a Győr csak a sorösszeg módszer 

szerint (és az EHF ranglista szerint).  

Megjegyezzük, hogy az EHF ranglistát a négy közé jutáshoz, illetve a végső 

sorrend előrejelzéséhez csak a teljesség kedvéért vettük számításba. Nyilvánvaló, 

hogy mivel ez a ranglista csak a csoportkör eredményei alapján született, 

szükségképpen erős hátrányban van, így jóval korlátozottabb érvényességgel bír a 

többi módszerhez képest.  
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A végső sorrend előrejelzésénél természetesen többet is tudunk mondani, az 

egyes párharcok kimenetelének a valószínűségeit is meg tudjuk adni. Ezt nyilván 

ugyanígy korábban is meg tudtuk tenni, csak nem láttuk olyan érdekesnek, hogy be 

is mutassuk. Most azonban, mivel jövőbeli meccsekről van szó, különösen is 

érdekes lehet. Tehát nézzük meg, hogy milyen esélye van annak, hogy az 

elődöntőből az egyik vagy a másik csapat jut tovább. Számolhatunk az M15-ös 

táblázatot megadó várható értékek szerint (1. verzió), számolhatunk az M17-es 

táblázatot eredményező várható értékek szerint (2. verzió), de érdekes lehet 

számolni e kettő várható értékeinek az 1/2-1/2 súllyal tekintett kombinációja szerint 

is (3. verzió). A 12. táblázat mutatja az elöl álló csapat továbbjutási esélyét az 

elődöntőből a három verzió szerint. A 10. és 11. táblázatnak megfelelően a győri 

csapat minden verzió szerint esélyesebb a továbbjutásra, csak az esélyei mások, míg 

a másik ágon már nem egyértelmű a helyzet. Az 1. verzió szerint a moszkvai csapat, 

a 2. és a 3. verzió szerint a norvég csapat esélye nagyobb a döntőbe jutásra. Ezért 

aztán két fináléra adunk előrejelzést, amit a 13. táblázatban lehet látni. Itt is az elöl 

álló csapat győzelmi esélyét adtuk meg. Mindkét lehetséges forgatókönyv 

verzióinak többségében (összesen hatból ötben) a Győr esélyei a nagyobbak a végső 

győzelemre, de egy esetben nem, ráadásul ott a Vipers Kristiansand esélye jócskán 

nagyobbnak mondható, mint a győri csapaté. 

12. táblázat Az elődöntőből való továbbjutás esélyei verziónként 

Az elődöntő meccsei 1. verzió 2. verzió 3. verzió 
Györi Audi ETO KC - Brest Bretagne 

Handball 
0.7144 0.8120 0.7660 

Vipers Kristiansand – CSKA 0.3311 0.7435 0.5433 

 

13. táblázat Várható döntő kimenetelének esélyei verziónként 

Várható döntő 1. verzió 2. verzió 3. verzió 

Györi Audi ETO KC – CSKA 0.6628 0.5744 0.6194 

Györi Audi ETO KC - Vipers 

Kristiansand 

0.8043 0.3203 0.5774 
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Bízunk benne, hogy a járványügyi helyzet májusra való javulása miatt már 

a helyszínen is szurkolni tudó hazai nézők segítségével a Győr megszerezheti 

hatodik alkalommal is a BL-győztes címet! 
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4. Összefoglalás 

Dolgozatomban páros összehasonlítási módszereket mutattam be, ezeken 

belül a Thurstone módszerre fókuszálva.  

Megkonstruáltam egy általános módszert, amely külön számszerűsíti az 

előnyt és a hátrányt minden egyes objektum esetén. Dolgozatomban három 

különféle, három opciót megengedő Thurstone modellt alkalmaztam, hogy ezek 

által rangsoroljam az egyes csapatokat és előre jelezzem a mérkőzések eredményeit, 

és a továbbjutásokat. 

Dolgozatom második felének első részében bemutattam az egyes modellek 

alkalmazhatóságát az NBI-es futballbajnokságon keresztül. Prezentáltam a 

Thurstone modellben az előny kezelésének lehetőségét és pontosságát, a jövőbeli 

mérkőzésekre adott valószínűségek számolásának módját, továbbá bemutattam, 

hogy a modell nagyon pontosan képes visszaadni a csapatok közti finom 

különbségeket, esetleges kirívó eredményeket. Továbbá a modell nagy 

pontossággal adja meg a győzelem, a vereség és a döntetlen valószínűségeit akár 

egyes csapatokra bontva, kevés adat esetén is. 

Kézilabda esetén rámutattam a Thurstone modell segítségével, hogy a 

pandémia miatt nem lejátszott meccsek nélkül is meg lehetett határozni a csapatok 

erősségét, amik sokszor valósabbnak minősültek, mint az odaítélt pontok alapján 

kialakult hivatalos sorrend szerintinek megfeleltethetők.  

Összehasonlítottam a Thurstone módszert a többi módszerrel azon 

eshetőség esetén, amikor össze akarunk fésülni két csoportot és meg akarjuk adni a 

teljes rangsort és erősségeket, és úgy találtam, hogy a Thurstone módszer ezen a 

területen is kiemelkedik a többi általam bemutatott páros összehasonlítási módszer 

közül, mert képes kezelni a csoportok közti erősségből származó különbségeket, és 

ezt két eltérő erősségű csoport összefésülésénél is jól meg tudja adni. 

Sikerült azt is bemutatnom, hogy a Thurstone módszer valóban alkalmas 

arra, hogy a kieséses szakaszban előrejelezzük a párharcok kimeneteleit nagy 

pontossággal. 
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Előrejelzést adtam a női Bajnokok Ligája első négy csapatának sorrendjére 

a Final4 bizonyos mérkőzéseinek esélyeit számszerűsítve a dolgozatomban. 

Továbbá sikerült elérnem, hogy a program pár másodperc alatt képes legyen 

az összes módszert lefuttatni és megadni, az egyes módszerek szerint számolt 

erősségeket, súlyokat, illetve bizonyos Thurstone módszerek esetében releváns 

előnyhasználati mértéket.  

Sikerült automatizálnom a programot, így a régebbi 20-30 gombnyomásos, 

fél órát is igénybe vevő generálások két gombnyomással, kevesebb mint tíz 

másodperc alatt befejeződnek. 

Úgy gondolom, hogy bizonyítani tudtam a dolgozatomban, hogy a 

Thurstone modellből származtatott módszerek még a legegyszerűbb verzióikban is 

széleskörűen jól alkalmazható páros összehasonlítási módszerek, amelyek képesek 

az előnyt kezelni, jövőbeli valószínűségekkel számolni, így igen pontos előrejelzést 

tudnak adni a mérkőzések kimenetelére. Arra is rávilágítottam, hogy a modell 

alkalmas csoportok csapatainak összefésülésére és az egymáshoz viszonyított 

erősségek meghatározására. Ezen tulajdonságokban a Thurstone módszerek 

egyértelműen jobbnak bizonyultak a dolgozatomban használt, általánosan 

elfogadott többi módszernél. 

A módszeremet szeretném továbbfejleszteni, hogy a jövőben alkalmas 

legyen arra, hogy a segítségével elvégzett statisztikai elemzésekből kapott 

előrejelzésekre alapozva fogadásokat lehessen nyereségessé tenni. 
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6. Mellékletek 

6.1. Táblázat mellékletek 
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M1. táblázat NBI csapatok súlyai egyes modellek esetén 
 3_N 3_B 3_C sorösszeg AHP-LLSM 

Hely
ezés Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Ferencváros 0,18249 Ferencváros 0,18465 Ferencváros 0,19535 Ferencváros 0,13384 Ferencváros 0,14655 
2 MOL Fehérvár 0,12293 MOL Fehérvár 0,12319 MOL Fehérvár 0,11935 MOL Fehérvár 0,11364 MOL Fehérvár 0,11481 
3 Puskás Akadémia 0,09944 Puskás Akadémia 0,10044 Puskás Akadémia 0,09809 Puskás Akadémia 0,10101 Puskás Akadémia 0,09855 
4 Mezőkövesd 0,08769 Mezőkövesd 0,08698 Mezőkövesd 0,08955 Mezőkövesd 0,09091 Mezőkövesd 0,08725 
5 Honvéd 0,07559 Honvéd 0,0754 Zalaegerszeg 0,074 Honvéd 0,08081 Honvéd 0,07723 
6 Zalaegerszeg 0,07471 Zalaegerszeg 0,07427 Honvéd 0,07315 Zalaegerszeg 0,08081 Zalaegerszeg 0,0772 
7 Újpest 0,07071 Újpest 0,07013 Újpest 0,07019 Újpest 0,07828 Újpest 0,07489 
8 Paks 0,06852 Paks 0,06867 Paks 0,0678 Paks 0,07576 Paks 0,07265 
9 Kisvárda 0,06727 Kisvárda 0,06688 Kisvárda 0,06755 Kisvárda 0,07576 Kisvárda 0,07263 
10 Diósgyőr 0,06436 Diósgyőr 0,06459 Diósgyőr 0,06512 Diósgyőr 0,07323 Diósgyőr 0,07045 
11 Debrecen 0,06104 Debrecen 0,05999 Debrecen 0,05586 Debrecen 0,07071 Debrecen 0,06834 
12 Kaposvár 0,02525 Kaposvár 0,0248 Kaposvár 0,02399 Kaposvár 0,02525 Kaposvár 0,03944 
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M2. táblázat NBI csapatok egyes eredményeinek relatív gyakorisága, 
modellek által adott valószínűségek 

Típus Csapatnév Relatív gyakoriság 3_B 3_C 

Otthoni 

Győzele

m 

Ferencváros 
0,82353 0,76681 (0,05671) 0,84658 (0,02305) 

MOL Fehérvár 
0,58824 0,62133 (0,0331) 0,55148 (0,03675) 

Puskás Akadémia 
0,4375 0,54109 (0,10359) 0,45482 (0,01732) 

Mezőkövesd 
0,41176 0,48379 (0,07202) 0,4057 (0,00607) 

Honvéd 
0,35294 0,42731 (0,07436) 0,35166 (0,00128) 

Zalaegerszeg 
0,3125 0,42144 (0,10894) 0,45301 (0,14051) 

Újpest 
0,35294 0,39918 (0,04624) 0,35563 (0,00269) 

Paks 
0,4375 0,39113 (0,04637) 0,45238 (0,01488) 

Kisvárda 
0,4375 0,38102 (0,05648) 0,45562 (0,01812) 

Diósgyőr 
0,4375 0,36781 (0,06969) 0,39223 (0,04527) 

Debrecen 
0,41176 0,34036 (0,0714) 0,38442 (0,02734) 

Kaposvár 
0,1875 0,08904 (0,09846) 0,11472 (0,07278) 

Otthoni 

Döntetlen 

Ferencváros 
0,17647 0,14818 (0,02829) 0,1052 (0,07127) 

MOL Fehérvár 
0,17647 0,20246 (0,02599) 0,22427 (0,0478) 

Puskás Akadémia 
0,25 0,22302 (0,02698) 0,23905 (0,01095) 

Mezőkövesd 
0,17647 0,23322 (0,05675) 0,24179 (0,06532) 

Honvéd 
0,23529 0,23927 (0,00398) 0,23876 (0,00346) 

Zalaegerszeg 
0,4375 0,23966 (0,19784) 0,23723 (0,20027) 

Újpest 
0,23529 0,24068 (0,00539) 0,23861 (0,00332) 

Paks 
0,25 0,24088 (0,00912) 0,23852 (0,01148) 

Kisvárda 
0,25 0,24099 (0,00901) 0,23838 (0,01162) 

Diósgyőr 
0,125 0,2409 (0,1159) 0,24034 (0,11534) 

Debrecen 
0,29412 0,23984 (0,05428) 0,24325 (0,05087) 

Kaposvár 
0,0625 0,15434 (0,09184) 0,17618 (0,11368) 
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Otthoni 

Vereség 

Ferencváros 
0 0,08501 (0,08501) 0,04822 (0,04822) 

MOL Fehérvár 
0,23529 0,17621 (0,05909) 0,22425 (0,01105) 

Puskás Akadémia 
0,3125 0,23589 (0,07661) 0,30613 (0,00637) 

Mezőkövesd 
0,41176 0,28299 (0,12877) 0,35251 (0,05926) 

Honvéd 
0,41176 0,33342 (0,07834) 0,40958 (0,00218) 

Zalaegerszeg 
0,25 0,3389 (0,0889) 0,30976 (0,05976) 

Újpest 
0,41176 0,36013 (0,05163) 0,40576 (0,006) 

Paks 
0,3125 0,36799 (0,05549) 0,3091 (0,0034) 

Kisvárda 
0,3125 0,37799 (0,06549) 0,306 (0,0065) 

Diósgyőr 
0,4375 0,39129 (0,04621) 0,36743 (0,07007) 

Debrecen 
0,29412 0,4198 (0,12568) 0,37233 (0,07821) 

Kaposvár 
0,75 0,75661 (0,00661) 0,7091 (0,0409) 

Idegen 

Győzele

m 

Ferencváros 
0,5625 0,67544 (0,11294) 0,58745 (0,02495) 

MOL Fehérvár 
0,5 0,5175 (0,0175) 0,56152 (0,06152) 

Puskás Akadémia 
0,41176 0,43662 (0,02485) 0,50588 (0,09412) 

Mezőkövesd 
0,4375 0,38126 (0,05624) 0,48539 (0,04789) 

Honvéd 
0,375 0,32858 (0,04642) 0,38665 (0,01165) 

Zalaegerszeg 
0,35294 0,32321 (0,02973) 0,29423 (0,05872) 

Újpest 
0,375 0,30302 (0,07198) 0,35151 (0,02349) 

Paks 
0,23529 0,29579 (0,0605) 0,23706 (0,00176) 

Kisvárda 
0,29412 0,28676 (0,00736) 0,23215 (0,06197) 

Diósgyőr 
0,29412 0,27505 (0,01907) 0,26319 (0,03092) 

Debrecen 
0,25 0,25103 (0,00103) 0,1785 (0,0715) 

Kaposvár 
0,05882 0,05197 (0,00685) 0,03663 (0,02219) 

Idegen 

Döntetlen 

Ferencváros 
0,25 0,18819 (0,06181) 0,22732 (0,02268) 

MOL Fehérvár 
0,375 0,22945 (0,14555) 0,22054 (0,15446) 

Puskás Akadémia 
0,47059 0,23931 (0,23128) 0,23317 (0,23742) 
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Mezőkövesd 
0,3125 0,24095 (0,07155) 0,23728 (0,07522) 

Honvéd 
0,25 0,23812 (0,01188) 0,24829 (0,00171) 

Zalaegerszeg 
0,17647 0,23758 (0,0611) 0,243 (0,06653) 

Újpest 
0,1875 0,23504 (0,04754) 0,24815 (0,06065) 

Paks 
0,23529 0,23395 (0,00135) 0,23122 (0,00408) 

Kisvárda 
0,11765 0,23244 (0,11479) 0,22987 (0,11222) 

Diósgyőr 
0,17647 0,23025 (0,05378) 0,23726 (0,06079) 

Debrecen 
0,0625 0,22486 (0,16236) 0,20922 (0,14672) 

Kaposvár 
0,05882 0,11331 (0,05449) 0,09628 (0,03746) 

Idegen 

Vereség 

Ferencváros 
0,1875 0,13637 (0,05113) 0,18523 (0,00227) 

MOL Fehérvár 
0,125 0,25305 (0,12805) 0,21793 (0,09293) 

Puskás Akadémia 
0,11765 0,32407 (0,20643) 0,26095 (0,14331) 

Mezőkövesd 
0,25 0,37779 (0,12779) 0,27734 (0,02734) 

Honvéd 
0,375 0,4333 (0,0583) 0,36506 (0,10553) 

Zalaegerszeg 
0,47059 0,43921 (0,03138) 0,46277 (0,08777) 

Újpest 
0,4375 0,46193 (0,02443) 0,40033 (0,03717) 

Paks 
0,52941 0,47026 (0,05915) 0,53172 (0,00231) 

Kisvárda 
0,58824 0,4808 (0,10743) 0,53799 (0,05025) 

Diósgyőr 
0,52941 0,4947 (0,03471) 0,49955 (0,02986) 

Debrecen 
0,6875 0,52412 (0,16338) 0,61228 (0,07522) 

Kaposvár 
0,88235 0,83472 (0,04764) 0,86709 (0,01526) 
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M3. táblázat Jövőbeli mérkőzések eredményének valószínűsége előny 
figyelembevétele nélkül 

 

Ferencváros 

M
O

L 
Fehérvár 

Puskás 
A

kadém
ia 

M
ezőkövesd 

Zalaegerszeg 

H
onvéd 

Ú
jpest 

Paks 

K
isvárda 

D
iósgyőr 

D
ebrecen 

K
aposvár 

Ferencváros  
55,67 

24,37 

63,26 

21,8 

66,63 

20,44 

73,26 

17,42 

73,64 

17,23 

74,97 

16,56 

76,06 

15,99 

76,17 

15,93 

77,29 

15,34 

81,64 

12,9 

95,97 

3,31 

MOL Fehérvár 
19,97 

24,37 
 

43,88 

26,88 

47,49 

26,31 

55,09 

24,53 

55,55 

24,4 

57,17 

23,91 

58,53 

23,48 

58,67 

23,43 

60,09 

22,96 

65,88 

20,76 

89,51 

7,96 

Puskás Akadémia 
14,94 

21,8 

29,24 

26,88 
 

39,78 

27,27 

47,28 

26,35 

47,74 

26,27 

49,38 

25,94 

50,77 

25,64 

50,91 

25,61 

52,37 

25,26 

58,43 

23,51 

85,5 

10,57 

Mezőkövesd 
12,92 

20,44 

26,19 

26,31 

32,95 

27,27 
 

43,67 

26,9 

44,12 

26,84 

45,76 

26,61 

47,14 

26,38 

47,28 

26,35 

48,74 

26,08 

54,85 

24,6 

83,32 

11,91 

Zalaegerszeg 
9,33 

17,42 

20,38 

24,53 

26,37 

26,35 

29,43 

26,9 
 

36,75 

27,37 

38,31 

27,34 

39,64 

27,28 

39,78 

27,27 

41,2 

27,16 

47,25 

26,36 

78,12 

14,89 

Honvéd 
9,14 

17,23 

20,05 

24,4 

25,99 

26,27 

29,03 

26,84 

35,88 

27,37 
 

37,87 

27,35 

39,2 

27,3 

39,34 

27,29 

40,75 

27,2 

46,79 

26,44 

77,77 

15,08 

Újpest 
8,48 

16,56 

18,91 

23,91 

24,67 

25,94 

27,63 

26,61 

34,35 

27,34 

34,77 

27,35 
 

37,62 

27,36 

37,76 

27,36 

39,16 

27,3 

45,15 

26,7 

76,52 

15,75 

Paks 
7,95 

15,99 

17,99 

23,48 

23,59 

25,64 

26,49 

26,38 

33,08 

27,28 

33,5 

27,3 

35,02 

27,36 
 

36,45 

27,38 

37,83 

27,36 

43,78 

26,89 

75,45 

16,31 

Kisvárda 
7,9 

15,93 

17,9 

23,43 

23,48 

25,61 

26,37 

26,35 

32,95 

27,27 

33,37 

27,29 

34,89 

27,36 

36,18 

27,38 
 

37,7 

27,36 

43,64 

26,91 

75,33 

16,37 

Diósgyőr 
7,37 

15,34 

16,95 

22,96 

22,37 

25,26 

25,18 

26,08 

31,63 

27,16 

32,05 

27,2 

33,54 

27,3 

34,81 

27,36 

34,95 

27,36 
 

42,2 

27,07 

74,16 

16,97 

Debrecen 
5,46 

12,9 

13,36 

20,76 

18,06 

23,51 

20,55 

24,6 

26,39 

26,36 

26,77 

26,44 

28,15 

26,7 

29,33 

26,89 

29,45 

26,91 

30,73 

27,07 
 

68,97 

19,43 

Kaposvár 
0,72 

3,31 

2,53 

7,96 

3,94 

10,57 

4,77 

11,91 

6,99 

14,89 

7,15 

15,08 

7,73 

15,75 

8,24 

16,31 

8,3 

16,37 

8,87 

16,97 

11,6 

19,43 
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M4. táblázat Jövőbeli mérkőzések eredményének valószínűsége idegenben 

 

Ferencváros 

M
O

L 

Fehérvár 

Puskás 

A
kadém

ia 

M
ezőkövesd 

Zalaegerszeg 

H
onvéd 

Ú
jpest 

Paks 

K
isvárda 

D
iósgyőr 

D
ebrecen 

K
aposvár 

Ferencváros  
43,84 

26,88 

54,32 

24,75 

59,79 

23,06 

52,14 

25,32 

65,15 

21,06 

64,32 

21,39 

51,41 

25,49 

50,96 

25,6 

58,87 

23,37 

58,44 

23,51 

86,97 

9,63 

MOL Fehérvár 
12,7 

20,29 
 

54,6 

24,67 

60,06 

22,97 

52,42 

25,25 

65,41 

20,95 

64,58 

21,28 

51,69 

25,43 

51,24 

25,53 

59,14 

23,28 

58,71 

23,42 

87,12 

9,53 

Puskás 
Akadémia 

10,22 

18,25 

39,1 

27,31 
 

55,02 

24,55 

47,29 

26,35 

60,55 

22,79 

59,69 

23,09 

46,55 

26,48 

46,11 

26,55 

54,08 

24,81 

53,64 

24,93 

84,22 

11,36 

Mezőkövesd 
9,47 

17,56 

37,46 

27,36 

47,77 

26,26 
 

45,58 

26,64 

58,89 

23,36 

58,02 

23,64 

44,85 

26,74 

44,41 

26,81 

52,37 

25,26 

51,94 

25,37 

83,16 

12 

Zalaegerszeg 
2,95 

8,8 

18,53 

23,74 

26,38 

26,36 

31,12 

27,11 
 

36,29 

27,38 

35,45 

27,37 

24,04 

25,77 

23,69 

25,67 

30,29 

27,02 

29,91 

26,97 

64,99 

21,12 

Honvéd 
5,76 

13,32 

28 

26,67 

37,48 

27,36 

42,86 

27 

35,42 

27,37 
 

47,58 

26,3 

34,73 

27,35 

34,32 

27,34 

41,93 

27,1 

41,51 

27,14 

75,72 

16,17 

Újpest 
4,65 

11,71 

24,58 

25,92 

33,58 

27,3 

38,79 

27,32 

31,6 

27,16 

44,3 

26,82 
 

30,95 

27,09 

30,55 

27,05 

37,88 

27,35 

37,47 

27,36 

72,32 

17,87 

Paks 
1,87 

6,49 

13,81 

21,07 

20,46 

24,57 

24,64 

25,93 

18,94 

23,92 

29,31 

26,89 

28,55 

26,77 
 

18,15 

23,56 

23,9 

25,73 

23,56 

25,63 

57,59 

23,78 

Kisvárda 
1,79 

6,3 

13,41 

20,79 

19,94 

24,36 

24,06 

25,78 

18,44 

23,7 

28,67 

26,79 

27,92 

26,66 

17,96 

23,46 
 

23,32 

25,56 

22,99 

25,46 

56,86 

24,01 

Diósgyőr 
2,42 

7,73 

16,34 

22,62 

23,67 

25,67 

28,18 

26,71 

22,01 

25,14 

33,14 

27,28 

32,33 

27,22 

21,47 

24,95 

21,14 

24,83 
 

27,02 

26,49 

61,78 

22,35 

Debrecen 
1,1 

4,49 

9,71 

17,78 

15,04 

21,86 

18,53 

23,74 

13,8 

21,06 

22,55 

25,32 

21,88 

25,09 

13,39 

20,78 

13,15 

20,61 

17,9 

23,44 
 

49,28 

25,97 

Kaposvár 
0,11 

0,79 

1,89 

6,55 

3,49 

9,8 

4,71 

11,81 

3,09 

9,06 

6,28 

14 

6,01 

13,65 

2,96 

8,82 

2,89 

8,67 

4,48 

11,46 

4,38 

11,3 
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M5. táblázat Jövőbeli mérkőzések eredményének valószínűsége odahaza 

 Ferencváros 

M
O

L Fehérvár 

Puskás 
A

kadém
ia 

M
ezőkövesd 

Zalaegerszeg 

H
onvéd 

Ú
jpest 

Paks 

K
isvárda 

D
iósgyőr 

D
ebrecen 

K
aposvár 

Ferencváros  67,01 

20,29 

71,53 

18,25 

72,97 

17,56 

88,25 

8,8 

80,92 

13,32 

83,64 

11,71 

91,64 

6,49 

91,92 

6,3 

89,84 

7,73 

94,41 

4,49 

99,11 

0,79 

MOL Fehérvár 29,28 

26,88 

 33,6 

27,31 

35,18 

27,36 

57,73 

23,74 

45,32 

26,67 

49,5 

25,92 

65,12 

21,07 

65,8 

20,79 

61,04 

22,62 

72,51 

17,78 

91,56 

6,55 

Puskás Akadémia 20,93 

24,75 

20,73 

24,67 

 25,97 

26,26 

47,26 

26,36 

35,16 

27,36 

39,12 

27,3 

54,97 

24,57 

55,7 

24,36 

50,66 

25,67 

63,09 

21,86 

86,7 

9,8 

Mezőkövesd 17,15 

23,06 

16,97 

22,97 

20,43 

24,55 

 41,76 

27,11 

30,14 

27 

33,89 

27,32 

49,43 

25,93 

50,17 

25,78 

45,12 

26,71 

57,73 

23,74 

83,48 

11,81 

Zalaegerszeg 22,54 

25,32 

22,33 

25,25 

26,36 

26,35 

27,78 

26,64 

 37,21 

27,37 

41,24 

27,16 

57,13 

23,92 

57,86 

23,7 

52,85 

25,14 

65,14 

21,06 

87,85 

9,06 

Honvéd 13,79 

21,06 

13,64 

20,95 

16,65 

22,79 

17,75 

23,36 

36,34 

27,38 

 28,88 

26,82 

43,81 

26,89 

44,54 

26,79 

39,58 

27,28 

52,13 

25,32 

79,72 

14 

Újpest 14,29 

21,39 

14,13 

21,28 

17,22 

23,09 

18,33 

23,64 

37,18 

27,37 

26,12 

26,3 

 44,69 

26,77 

45,42 

26,66 

40,44 

27,22 

53,02 

25,09 

80,34 

13,65 

Paks 23,1 

25,49 

22,89 

25,43 

26,97 

26,48 

28,4 

26,74 

50,19 

25,77 

37,91 

27,35 

41,96 

27,09 

 58,58 

23,46 

53,58 

24,95 

65,82 

20,78 

88,22 

8,82 

Kisvárda 23,45 

25,6 

23,23 

25,53 

27,34 

26,55 

28,79 

26,81 

50,64 

25,67 

38,34 

27,34 

42,4 

27,05 

58,3 

23,56 

 54,03 

24,83 

66,24 

20,61 

88,44 

8,67 

Diósgyőr 17,76 

23,37 

17,58 

23,28 

21,11 

24,81 

22,37 

25,26 

42,69 

27,02 

30,97 

27,1 

34,76 

27,35 

50,37 

25,73 

51,11 

25,56 

 58,66 

23,44 

84,06 

11,46 

Debrecen 18,05 

23,51 

17,87 

23,42 

21,43 

24,93 

22,7 

25,37 

43,12 

26,97 

31,36 

27,14 

35,17 

27,36 

50,81 

25,63 

51,55 

25,46 

46,49 

26,49 

 84,32 

11,3 

Kaposvár 3,4 

9,63 

3,34 

9,53 

4,42 

11,36 

4,84 

12 

13,89 

21,12 

8,11 

16,17 

9,8 

17,87 

18,63 

23,78 

19,13 

24,01 

15,87 

22,35 

24,75 

25,97 
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M6. táblázat Az A csoport csapataira kapott súlyok az egyes módszerek 
esetén, csak a lejátszott meccseket figyelembe véve 

 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Helyezes Csapatnév Súly Csapatnév Súlys Csapatnév Súly 

1 Rostov-Don 0,22317 Rostov-Don 0,19731 Rostov-Don 0,21407 

2 Metz Handball 0,18684 Metz Handball 0,17255 Vipers Kristiansand 0,15188 

3 Vipers Kristiansand 0,14857 Vipers Kristiansand 0,1586 Metz Handball 0,15185 

4 FTC-Rail Cargo Hungaria 0,13058 FTC-Rail Cargo Hungaria 0,14242 FTC-Rail Cargo Hungaria 0,13245 

5 CSM Bucuresti 0,12377 CSM Bucuresti 0,135 CSM Bucuresti 0,12356 

6 Team Esbjerg 0,08764 Team Esbjerg 0,09586 Team Esbjerg 0,10063 

7 RK Krim Mercator 0,06416 RK Krim Mercator 0,0671 RK Krim Mercator 0,07134 

8 SG BBM Bietigheim 0,03527 SG BBM Bietigheim 0,03115 SG BBM Bietigheim 0,05422 

 

M7. táblázat Az A csoport csapataira kapott súlyok az egyes módszerek 
esetén, a nem lejátszott meccseket is figyelembe véve 

 3_N Sorösszeg AHP-LLSM 

Helyezés Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Rostov-Don 0,20528 Rostov-Don 0,1875 Rostov-Don 0,18789 

2 Metz Handball 0,20341 Metz Handball 0,17857 Metz Handball 0,17526 

3 CSM Bucuresti 0,14427 CSM Bucuresti 0,15179 CSM Bucuresti 0,14274 

4 Vipers Kristiansand 0,1322 FTC-Rail Cargo Hungaria 0,14286 Vipers Kristiansand 0,13328 

5 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,13 Vipers Kristiansand 0,14286 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,13324 

6 Team Esbjerg 0,09314 Team Esbjerg 0,10714 Team Esbjerg 0,10125 

7 RK Krim Mercator 0,05925 RK Krim Mercator 0,0625 RK Krim Mercator 0,07181 

8 SG BBM Bietigheim 0,03246 SG BBM Bietigheim 0,02679 SG BBM Bietigheim 0,05455 
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M8. táblázat A B csoport csapataira kapott súlyok az egyes módszerek 
esetén, csak a lejátszott meccseket figyelembe véve 

 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Helyezes Csapatnév Súly Csapatnév Súlys Csapatnév Súly 

1 Györi Audi ETO KC 0,28933 Györi Audi ETO KC 0,22013 Györi Audi ETO KC 0,22161 

2 CSKA 0,27778 CSKA 0,21095 CSKA 0,20689 

3 Brest Bretagne Handball 0,14742 Brest Bretagne Handball 0,16792 Brest Bretagne Handball 0,15719 

4 Odense Håndbold 0,08622 Odense Håndbold 0,11924 Odense Håndbold 0,10414 

5 Buducnost 0,0721 Buducnost 0,11006 Buducnost 0,09727 

6 SCM Ramnicu Valcea 0,05772 SCM Ramnicu Valcea 0,07704 SCM Ramnicu Valcea 0,08574 

7 BV Borussia 09 Dortmund 0,05105 BV Borussia 09 Dortmund 0,0749 BV Borussia 09 Dortmund 0,07821 

8 HC Podravka Vegeta 0,0184 HC Podravka Vegeta 0,01975 HC Podravka Vegeta 0,04895 

 

M9. táblázat A B csoport csapataira kapott súlyok az egyes módszerek 
esetén, a nem lejátszott meccseket is figyelembe véve 

 3_N sorösszeg AHP-LLSM 

Helyezés Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Györi Audi ETO KC 0,28095 Györi Audi ETO KC 0,21429 Györi Audi ETO KC 0,22452 

2 CSKA 0,27613 CSKA 0,20536 CSKA 0,20968 

3 Brest Bretagne Handball 0,12921 Brest Bretagne Handball 0,15179 Brest Bretagne Handball 0,13888 

4 Odense Håndbold 0,09091 Odense Håndbold 0,11607 Odense Håndbold 0,10551 

5 Buducnost 0,07713 Buducnost 0,10714 Buducnost 0,09854 

6 SCM Ramnicu Valcea 0,06071 SCM Ramnicu Valcea 0,08929 SCM Ramnicu Valcea 0,08584 

7 BV Borussia 09 Dortmund 0,05627 BV Borussia 09 Dortmund 0,08036 BV Borussia 09 Dortmund 0,08016 

8 HC Podravka Vegeta 0,02869 HC Podravka Vegeta 0,03571 HC Podravka Vegeta 0,05687 
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M10. táblázat Generált erősségek 

 

 

A csoport B csoport 

Csapatnév Mi Csapatnév Mi 

1 2,75 9 1,75 

2 2,5 10 1,5 

3 2,25 11 1,25 

4 2,0 12 1,0 

5 1,75 13 0,75 

6 1,5 14 0,5 

7 1,25 15 0,25 

8 1,0 16 0 
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M11. táblázat Két csoport összefésülésekor kapott sorrendek és súlyok az 
egyes módszerek esetén 

 3_N  sorösszeg  AHP-LLSM  

Helyezés Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 1 0,18803 1 0,10523 1 0,1259 

2 2 0,13475 9 0,0993 2 0,10521 

3 3 0,11111 2 0,0932 3 0,09369 

4 4 0,08563 10 0,09102 4 0,0792 

5 5 0,07112 3 0,08438 9 0,07848 

6 9 0,06892 11 0,07641 10 0,07032 

7 10 0,05819 4 0,07273 5 0,06944 

8 6 0,05189 5 0,06313 11 0,05681 

9 11 0,04352 12 0,06258 6 0,05508 

10 7 0,04317 13 0,05094 7 0,04817 

11 12 0,03353 6 0,04695 12 0,04696 

12 8 0,03266 14 0,04172 8 0,04037 

13 13 0,02647 7 0,03688 13 0,03972 

14 14 0,02166 15 0,02859 14 0,03505 

15 15 0,01601 8 0,02477 15 0,02892 

16 16 0,01334 16 0,02219 16 0,02669 
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M12. táblázat A nyolcaddöntő párosításai 

Nyolcaddöntő 

Csapat 1 Csapat 2 

SG BBM Bietigheim Györi Audi ETO KC 

HC Podravka Vegeta Rostov-Don 

RK Krim Mercator CSKA 

BV Borussia 09 Dortmund Metz Handball 

Team Esbjerg Brest Bretagne Handball 

SCM Ramnicu Valcea CSM Bucuresti 

Vipers Kristiansand Odense Håndbold 

Buducnost FTC-Rail Cargo Hungaria 
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M13. táblázat Az egyes modellek esetén a csapatok súlyai a nyolcaddöntőig 
bezárólag 

 3_N  sorösszeg  AHP-LLSM  

Helyezés Csapatnév Suly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Györi Audi ETO KC 0,16065 Györi Audi ETO KC 0,11045 Györi Audi ETO KC 0,11313 

2 CSKA 0,12412 Rostov-Don 0,10369 Rostov-Don 0,10012 

3 Rostov-Don 0,10403 CSKA 0,09862 CSKA 0,0979 

4 Brest Bretagne 

Handball 

0,09221 Brest Bretagne 

Handball 

0,08836 Brest Bretagne 

Handball 

0,08835 

5 Metz Handball 0,08305 Metz Handball 0,08739 Metz Handball 0,07299 

6 Vipers Kristiansand 0,06317 Vipers Kristiansand 0,07768 Vipers Kristiansand 0,07101 

7 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,05606 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,071 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,06234 

8 Odense Håndbold 0,05298 CSM Bucuresti 0,06762 CSM Bucuresti 0,05788 

9 CSM Bucuresti 0,05242 Odense Håndbold 0,05917 Odense Håndbold 0,05691 

10 Buducnost 0,04555 Buducnost 0,05523 Buducnost 0,05278 

11 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,03804 Team Esbjerg 0,04208 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,04698 

12 Team Esbjerg 0,03502 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,04208 Team Esbjerg 0,04576 

13 RK Krim Mercator 0,03392 RK Krim Mercator 0,03787 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,04141 

14 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,03158 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,03682 RK Krim Mercator 0,03855 

15 SG BBM 

Bietigheim 

0,01557 SG BBM 

Bietigheim 

0,01352 SG BBM 

Bietigheim 

0,02715 

16 HC Podravka 

Vegeta 

0,01162 HC Podravka 

Vegeta 

0,00842 HC Podravka 

Vegeta 

0,02674 
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M14. táblázat A negyeddöntő párosításai 

Negyeddöntő 

Csapat 1 Csapat 2 

Buducnost Györi Audi ETO KC 

Vipers Kristiansand Rostov-Don 

CSM Bucuresti CSKA 

Brest Bretagne Handball Metz Handball 
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M15. táblázat A csapatok súlyai az egyes módszerek esetén a negyeddöntő 
mindkét fordulója meccseinek figyelembevételével 

 3_N  sorösszeg  AHP-LLSM  

Helyezes Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Györi Audi ETO KC 0,1726 Györi Audi ETO KC 0,11477 Györi Audi ETO KC 0,11292 

2 CSKA 0,11339 Rostov-Don 0,09684 CSKA 0,09325 

3 Brest Bretagne 

Handball 

0,09797 CSKA 0,09684 Brest Bretagne 

Handball 

0,09117 

4 Rostov-Don 0,08782 Brest Bretagne 

Handball 

0,09114 Rostov-Don 0,0892 

5 Metz Handball 0,07725 Metz Handball 0,08177 Vipers Kristiansand 0,08103 

6 Vipers Kristiansand 0,07326 Vipers Kristiansand 0,08177 Metz Handball 0,07098 

7 CSM Bucuresti 0,05803 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,07263 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,06285 

8 FTC-Rail Cargo 

Hungaria 

0,05613 CSM Bucuresti 0,06859 CSM Bucuresti 0,06121 

9 Odense Håndbold 0,05399 Odense Håndbold 0,06052 Odense Håndbold 0,05758 

10 Buducnost 0,04385 Buducnost 0,05021 Buducnost 0,05268 

11 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,03854 Team Esbjerg 0,04304 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,04721 

12 Team Esbjerg 0,03576 SCM Ramnicu 

Valcea 

0,04304 Team Esbjerg 0,04633 

13 RK Krim Mercator 0,03318 RK Krim Mercator 0,03873 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,04121 

14 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,03152 BV Borussia 09 

Dortmund 

0,03766 RK Krim Mercator 0,03867 

15 SG BBM 

Bietigheim 

0,01537 SG BBM 

Bietigheim 

0,01383 SG BBM 

Bietigheim 

0,02739 

16 HC Podravka 

Vegeta 

0,01133 HC Podravka 

Vegeta 

0,00861 HC Podravka 

Vegeta 

0,02633 
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M16. táblázat Az elődöntő párosításai 

Elődöntő 

Csapat 1 Csapat 2 

Györi Audi ETO KC Brest Bretagne Handball 

Vipers Kristiansand CSKA 

 

M17. táblázat Az egyes modellek esetén a csapatok súlyai a legjobb nyolc 
csapat meccseinek figyelembevételével 

 3_N  sorösszeg  AHP-LLSM  

Helye

zes 

Csapatnév Súly Csapatnév Súly Csapatnév Súly 

1 Vipers 

Kristiansand 

0,26994 Györi Audi ETO 

KC 

0,20118 Vipers 

Kristiansand 

0,22049 

2 Rostov-Don 0,18311 Vipers 

Kristiansand 

0,1857 Rostov-Don 0,16741 

3 Györi Audi ETO 

KC 

0,16927 CSKA 0,17023 Györi Audi ETO 

KC 

0,15638 

4 CSKA 0,14032 Rostov-Don 0,14444 CSKA 0,1379 

5 Brest Bretagne 

Handball 

0,06984 Brest Bretagne 

Handball 

0,10833 Brest Bretagne 

Handball 

0,08932 

6 Metz Handball 0,06814 Metz Handball 0,08843 Metz Handball 0,08531 

7 CSM Bucuresti 0,06681 CSM Bucuresti 0,07074 CSM Bucuresti 0,08336 

8 Buducnost 0,03256 Buducnost 0,03095 Buducnost 0,05984 
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iről számolok be részletesebben. 
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Bevezetés

1. fejezet

Bevezetés

Manapság exponenciális gyorsulást vehetünk észre az automatizálás eredmé-
nyeként, ami elsősorban a gépi tanuló algoritmusoknak köszönhető. Az embe-
rek egyre több információt rögzítenek a környezetükről, melyek feldolgozása
sokszor már meghaladja az emberi képességeket. Szerencsére ezeket az infor-
mációkat tartalmazó adathalmazok a gépek számára is feldolgozható formá-
júak. Erre a megoldásra épülő adattudományi ág az adatbányászat, mely az
adatokban levő információ kinyerésével foglalkozik.

Az adattudomány szorosan összekapcsolódik a mesterséges intelligenciával,
mely hatalmasat fejlődött az elmúlt évek alatt. Ez a tudományág az intel-
ligens viselkedés és a gépi tanulás automatizálásával foglalkozik. Jelenleg a
mesterséges intelligenciát a kutatásokban és fejlesztésekben használják a leg-
gyakrabban. Ezen a területén a leginkább kutatott téma a (mély) neurális
hálózatok. Ezek párhuzamos feldolgozást végző adaptív eszközök, melyek szá-
mítási feladatok megoldására jöttek létre. Eredetük a biológiai rendszerekből
származtatható, vagyis egy olyan elven működő megoldás, amely önmagától
igazodik különféle elvárásokhoz és igényekhez.

A neurális hálózatok tanítását a technológia fejlődése is segíti, például a grafi-
kus processzorok (GPU-k) fejlődésével és az ezen a területen történő felhaszná-
lásával óriási mértékű gyorsulást értek el. Ezekkel a mély neurális hálózatokkal
olyan problémák is megvizsgálhatók, melyek túl sok időt vettek volna igénybe
az eddig elégtelennek bizonyuló számítási kapacitás miatt. A mély neurális
hálózatok rejtett rétegeinek számának növelésével az adatok egyre magasabb
szintű absztrakciójának kinyerésére képesek, melyek segítségével a korábbi gé-
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Bevezetés

pi tanuló eljárásoknál sokkal pontosabb modellek építhetők.

Dolgozatomban egy olyan rendszert terveztem és valósítottam meg, amely kö-
zelítően képes modellezni neurális hálózatok segítségével a humán részvételt
egyes döntési folyamatokban. Emellett vizsgáltam, hogy a mesterséges intel-
ligencia milyen módon hat vissza a humán felhasználóra a gyakran ismétlődő
használat során. Ezt a jelenséget nevezzük kognitív rezonanciának. A teszt
alkalmazásomban mély neurális hálózatokkal szimuláltam mind az AI tulaj-
donságokkal bíró rendszert, mind pedig a humán döntési folyamatot.

Dolgozatomban először bemutatom a téma megértéséhez szükséges fogalmakat,
majd a kutatáshoz fejlesztett tesztalkalmazás architektúráját, adatfeldolgozá-
sát és működési elvét, ezen kívül természetesen részletezem a teljes megvalósí-
tási folyamatot is. A grafikus felhasználói felülettel és a betanított modellekkel
teszteléseket is végeztem, legvégül ezek eredményeiről számolok be részleteseb-
ben.

A projekt főbb részfeladatai a következők voltak, később ezek megvalósítását
fogom részletesen bemutatni:
- Irodalomkutatás
- A mesterséges intelligencia matematikai alapjainak kutatása
- Neurális hálózatok lehetőségeinek megismerése és ilyen modellek tesztelése
- A teszt alkalmazás működésének és koncepciójának kidolgozása
- A témához alkalmas, szabadon felhasználható dataset keresése
- Az AI-t szimuláló modell tervezése, implementálása, optimalizálása és taní-
tása
- A humánt szimuláló modell tervezése, implementálása, optimalizálása és ta-
nítása
- Grafikus felület tervezése és létrehozása
- Egyéb technológiák implementálása
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Irodalomkutatás

2. fejezet

Irodalomkutatás

A kutatásom első lépcsőjeként foglalkoztam a neurális hálózatok elméleti hát-
terével is [8], [7]. Ennek a résznek nem az a célja, hogy bemutassa részletesen
az algoritmusokat, hanem a mély neurális hálózatok működéséről ad egy álta-
lános leírást.

2.1. Biológiai alapok

Az emberi agy asszociációkat használ, ami annak köszönhető, hogy egy teljes
neuronhálózat található benne. A neuronok - más néven idegsejtek - egymás-
hoz csatlakoznak egy ilyen hálózatban, ahol nagyon apró áramütések adják
tovább az információt egymásnak különböző csomópontokon keresztül. Egy
tanulási folyamat során folyamatosan jönnek létre újabb és újabb ilyen kapcso-
lódások, ezek tárolják az emlékeket is. Ennek köszönhetően nem gondolhatunk
rájuk úgy, hogy az az agyunk egy meghatározott helyén él, ugyanis számtalan
helyen lehet egy ilyen emlék egy-egy emlékkép formájában. Ezeket az agyunk
automatikusan rakja össze vizuális, audio, szaglás vagy éppen íz alapú emlék-
kép alapján.

Hasonlóképpen egy számítógépnek is megtaníthatunk különböző adathalma-
zok (később: datasetek) alapján az azokban tárolt információ felhasználásával
a különböző jövőbeli kimeneteleket. A gép, hasonlóan az emberi agyhoz, képes
felismerni az adatok mintáit és struktúráját.
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2.2. A mély neurális hálózatok elméleti alapjai

A neurális hálózatok leginkább olyan számítási feladatok modellezésére alkal-
masak, amelyek képesek komplexebb összefüggéseket modellezni a hálózat be-
menete és a várt kimenet között. Számos feladatnál sokkal jobbnak bizonyul-
nak a neurális hálózatok a hagyományos algoritmikus számítási rendszereknél.
Ilyen kutatott témák a felismerési feladatok, például a hang felismerés és -
szintézis [18].

Egy neurális hálózat legkisebb alkotóegysége az elemi neuron, ami egy fel-
dolgozó elem. Egy klasszikus elemi neuron egy olyan egység, melynek több
bemenete és egy kimenete van, amik között egy nem-lineáris leképezést valósít
meg. Minden ilyen neuron a bemeneteinek súlyozott összegére hívja meg az
aktivációs függvényt, aminek segítségével meghatározható a kimeneti érték.
Hogy a kívánt kimenetet kapjuk, ezeket a bemeneti súlyokat kell módosítani a
tanulási folyamat alatt.

2.1. ábra. Elemi neuron

A neuronokat általában rétegekbe szervezzük, ahol egy rétegben hasonló típu-
sú neuronok találhatóak. Az azonos rétegbe tartozó neuronoknak a kapcso-
lataik is hasonlóak, valamint bemeneteik a teljes hálózat bemeneteihez vagy
egy másik réteg neuronjainak kimeneteihez kapcsolódnak. Ehhez hasonlóan a
kimenetei egy másik réteg bemenetéhez csatlakozik vagy a teljes hálózat kime-
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netét adják. Ennek megfelelően beszélhetünk bemeneti-, rejtett- és kimeneti
rétegekről.

Egy ilyen neurális hálózat topológiáját irányított gráffal is szemléltethetjük. A
bemeneti réteg buffer jellegű neuronokból épül fel, ezekhez adódnak a kezdeti
adataink. Ez a réteg információfeldolgozást nem végez, feladata csupán a tel-
jes hálózat bemeneti értékeinek a következő réteghez való eljuttatása. Ennek
megfelelően egy neurális hálózatban legalább két rétegnek kell elhelyezkednie,
egy bemeneti- és egy kimeneti rétegnek. Ezek között tetszőleges számú rejtett
réteg lehet. Egy rejtett réteg feladata, hogy átalakítsa a bemenetet a kimenet-
nek megfelelő formára. Ha több ilyen rejtett réteg található egy hálózatban,
akkor mély neurális hálózatról beszélünk. Ezek mélységének növekedésével nő
azok absztrakciós képessége. A neuronok összeköttetése alapján beszélhetünk
előrecsatolt, illetve visszacsatolt neurális hálózatról. Előbbit röviden FFN-nek,
míh utóbbit RNN-nek nevezzük.

2.2. ábra. Teljes összeköttetésű, előrecsatolt neurális hálózat
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2.2.1. Gépi tanuló algoritmusok

A gépi tanuló algoritmusok közül három nagy típus a legismertebb. Ezek a
felügyelt-, a megerősítéses- és a felügyelet nélküli tanulás.

A felügyelt tanítást tanítómintákkal végezzük, amely összetartozó be- és kime-
neti értékpárokat jelent. Ilyenkor a hálózatnak az a feladata, hogy megtanulja
a kívánt bemenet-kimenet leképezést, amely megfelel a mintáknak. Mivel ez
esetben a kívánt kimenetek ismertek, ezért a hálózat válasza összehasonlítható
ezekkel. Ennek az összehasonlításnak az eredményét felhasználhatjuk a háló-
zat optimalizálására, hogy a tényleges- és az elvárt kimenet közti eltérés minél
kisebb legyen.

A megerősítéses tanulás során nem áll rendelkezésünkre tanító halmaz, így a
kívánt kimenetek konkrét értékeit sem tudjuk pontosan, csupán annyit, hogy
az helyes-e vagy sem. Ez az információ a tanulási folyamat során csak arra
elegendő, hogy megtudjuk, hogy szükséges-e módosítanunk a modellen. Ez
esetben a módosítás mértéke ennyi adatból nem meghatározható, így ez a ta-
nító algoritmus leginkább akkor előnyös, ha egy konkrét bemenetre több helyes
válasz is lehetséges.

A felügyelet nélküli tanulásnál sem állnak rendelkezésünkre tanítóminták és -
halmazok, így a hálózatnak ezen adatok nélkül kell kitalálnia egy nem-lineáris
leképezést a bemenet és kimenet között. A hálózat ilyenkor azt vizsgálja, hogy
a bemeneti adatok között van-e korreláció, hasonlóság, illetve különválaszthatók-
e az adatok csoportokra vagy osztályokra. Ezzel a módszerrel tanított hálóza-
tok képesek önmaguknak a módosítására a kategorizálás sikeressége érdekében,
így ezeket önszervező neurális hálózatoknak is nevezhetjük.

A tanuló algoritmusokon kívül van még egy fontos tulajdonság, ami jellemzi
a hálózatokat, mégpedig a tanulási képesség. A neurális hálózatok a tanítás
során felhasznált mintapontokkal képesek a neuronok bemeneti súlyait adap-
tálni, emiatt javítani is. Ennek a folyamatnak az a célja, hogy a kimeneti-
és a várt érték közti differencia minél kisebb legyen, így a tanítás során nem
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felhasznált adatokra minél pontosabb választ tudjon adni [7].

Emellett röviden megemlíteném a súlyok beállítására használatos hiba-visszaterjesztéses
algoritmust is. Ez az algoritmus minden tanítási iteráció - más néven epoch –
után arra törekszik, hogy a sülyfüggvények módosításával csökkentse a neurá-
lis hálózat hibáját, ezalatt nő annak pontossága is [14].

2.2.2. Neurális hálózatok

Előrecsatolt neurális hálózatnak (FFN) nevezünk egy olyan hálózatot, mely-
nél a hálózatot leíró irányított gráf nem tartalmaz kört. Egy ilyen hálózatot
láthatunk a 2.2. ábrán. Az ábrán látható hálózatnak 4 aktív rétege van, ebből
a középső kettő rejtett réteg. Minden egyes csomópont egy-egy elemi neuront
jelöl, a gráf élei pedig a köztük levő kapcsolatot jelenti.

Visszacsatolt neurális hálózatnak (RNN) nevezünk egy olyan hálózatot, mely-
nél a hálózatot leíró irányított gráf kört tartalmaz. A visszacsatolásnak több
fajtáját is megkülönböztetjük, melyet az 2.3. ábrán szemléltetek. Elemi vissza-
csatoláskor (a) akkor beszélünk, amikor egy réteg egy neuronjának a kimenete
a saját bemenetére csatlakozik vissza. Rétegek közötti vagy laterális kapcso-
lásnál (b) egy réteg egy neuronjának a kimenete ugyanazon réteg egy másik
neuronjának bemenetéhez csatlakozik. Rétegek közti visszacsatoláskor (c) egy
réteg egy neuronjának a kimenete egy alacsonyabban lévő réteg neuronjának
a bemenetére csatlakozik, míg a globális visszacsatoláskor (d) a teljes hálózat
kimenetét csatoljuk vissza a teljes hálózat bemenetére. Ennek köszönhetően
az éppen kiértékelésre kerülő minta az előző mintára adott választól is függ.
Az előrecsatolt hálózatokhoz képest a visszacsatolt hálózatok előnye, hogy nem
csak a bemeneti adatok és a rájuk várt válasz közti nem-lineáris leképezés meg-
tanulására képesek, hanem a hálózat válasza a korábbi kimeneti értékektől is
függ [7].
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2.3. ábra. Egy visszacsatolt neurális hálózat

Konvolúciós neurális hálózatnak (CNN) nevezzük azokat az előrecsatolt háló-
zatokat, amik három főbb újítást vezetnek be a térbeli és időbeli összefüggések
modellezése céljából. Ilyen főbb újítás a helyi feldolgozó egységek, a térbeli
vagy időbeli alulmintavételezés, illetve a megosztott súlyok. A helyi feldolgozó
egységek használatával egyes neuronok ún. jellemzőkiemelést tudnak elvégezni,
melyeket a magasabb szintű rétegek fel tudnak használni. A súlyok megosz-
tásával elérhetjük, hogy az adatokon minden egyes feldolgozó egység ugyanazt
a műveletet hajtsa végre. Ezzel a módszerrel csökken a szabad paraméterek
száma, így jobb lesz a hálózat általánosító képessége. Viszont gyakran előfor-
dul az a helyzet, hogy a modellezés szempontjából nem érdekes a jellemzőnek
a helye, de megmarad a többi jellemzőhöz képesti relatív helyzete. Emiatt
bevezették az ún. max-pooling rétegeket, melyek a jellemzők közül a maxi-
mális értékűt tartják meg az egyes feldolgozó egységek egy kisebb szomszédos
részhalmaza felett. Ennek köszönhetően ez a réteg megadja, hogy az egyes
jellemzők jelen voltak-e az előző rétegek régióiban, viszont a pontos helyét
nem. A max-pooling réteg előtt általában egy konvolúciós réteg helyezkedik
el, mely a feldolgozó egységekből áll. Ezek kisebb részekre bontva vizsgálják az
adatokat, melyeken lényegkiemelést, jellemzőkiemelést és szűrést is el tudnak
végezni [21].
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2.4. ábra. CNN (balra) és egy helyi feldolgozó egység felépítése (jobbra)

A rejtett rétegek számának növelése miatt nehezedhet a hálózatok tanítása.
Ezt a jelenséget az elenyésző gradiens okozza [11]. Egy bizonyos pont után a
teszthalmazon visszamérhető hiba nőni kezdhet, viszont ez nem a túltanulás
hibája [12]. Példaképpen vegyünk egy előre betanított, de kevésbé mély ne-
urális hálózatot, amit kibővítünk további rejtett rétegekkel. Ha ezek a plusz
rétegek a bemenettel megegyező kimeneti értéket adnak, vagyis egy identitás-
függvényt valósítanak meg, akkor a hálózatnak ugyanakkora lesz a hibája, mint
a kiegészítés előtt. Viszont ezt az identitásfüggvényt explicit módon lehetővé
tehetjük úgy, hogy az eredeti F(x) leképezést kiegészítjük F(x)+x-re. Ez az
elképzelés azért lehetséges, mert a gradiens a mélyebb rétegekbe is le tud jut-
ni, így ezek a rétegek is hatékonyan képesek tanulni [26]. A rétegeket érdemes
blokkokba szervezni úgy, hogy a következő blokk átadja az előző blokknak a
bemeneti értékét is. Egy ilyen blokkot szokás reziduális blokknak is nevezni.
Ennek a módszernek a hatása empirikus módon is igazolt [12], [26], [23], [27].
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2.5. ábra. Reziduális blokk

2.2.3. Regularizáció

A gépi tanulásban használt regularizáció alatt szabályozást értünk. Ez a
módszer a túltanulás, illetve a hibás tanulás mértékének csökkentésére szol-
gál. Több módon is lehetséges ennek a kivitelezése, például a paraméterek
számának csökkentésével, esetleg ezek korlátozása, vagy pedig a jelentőségük
csökkentése.

A legegyszerűbb regularizációs formula az L2 regularizáció. Ez a módszer a
paraméterek nullától való eltérésének az értékének a négyzetével bünteti a pa-
ramétereket. Ez a költségfüggvényben jelenik meg, így hatással van erre, emi-
att akár új lokális minimumok is keletkezhetnek. Amennyiben ez nem történik
meg, ezek a lokális minimumok közel vannak a globális minimum értékhez [10],
[25].

Az L2 regularizációhoz hasonlóan, az L1 regularizációnál is büntetve vannak a
súlyok, viszont ebben az esetben lineáris módon. Ennek a módszernek van egy
komoly hátránya, hogy a súlyok nullázására törekszik. Ez olyan mátrixokat
eredményez, melyek többet nem mozdulnak el a nulla állapotból, még ha nem
is ez az optimális. Emiatt az új rendszer csak részhalmaza az eredetinek, így
a például a zajos bemenetekre is érzéketlenné válik. Megjelenhet az elenyésző
gradiens is, ami miatt a modell stagnálhat [25].

Lehetőség van a két regularizáció összevonására, ezt Elastic net regularizáció-
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nak szokták nevezni [25].

Egy másik regularizációs mód a paraméterek egy szélső határértékkel törté-
nő korlátozása, valamint a gradient descent módosítása. A gyakorlatban ez
olyan, mint egy paraméterfrissítés, minden iteráció után végzünk egy levágást,
hogy a súlyok a megfelelő korlátok között maradjanak. Ennek a formulának
az a legnagyobb hátránya, hogy a paraméterek határértékeit az embernek kell
meghatároznia. Emiatt olyan helyzet is felléphet, melynél a tanulási folyamat
egy jelentősen rosszabb lokális minimumban akad el, mint az optimumban [25].

2.3. Python csomagok

Ebben az alfejezetben röviden megemlítek pár nyílt forrású könyvtárat, me-
lyekkel a dolgozatom és a projektem alatt dolgoztam. A választott API-k
szerepét külön-külön ismertetem.

2.3.1. TensorFlow

A TensorFlow a Google által létrehozott és fejlesztett, adatfolyamokon alapu-
ló, nyílt forrású programkönyvtár. Tartalmaz olyan gépi tanító algoritmusokat
és modelleket, melyek lehetővé teszik, hogy hatékonyan komplex gépi feladato-
kat oldhassunk meg. Ezeken kívül képes tanítani és futtatni neurális hálókat,
valamint lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy adatfolyam gráfokat készít-
senek. Ezek az algoritmusok jól skálázódnak a több magos processzorokon,
több videokártyás rendszeren, vagy akár előre elosztott rendszerek környeze-
tében is. Ezt használom fel, mert a projekthez szükséges algoritmusok előre
implementálva mind megtalálhatóak benne. A TensorFlow egy nagy teljesít-
ményű C++ könyvtár, így a Pythonban írt kód csak a forgalmat irányítja az
elemek között egy magasabb szintű absztrakció segítségével. 2019-ben adták ki
a 2.0-ás verziót, melyben átdolgozták az egész keretrendszert. A hatékonyabb
működés érdekében implementálták bele a Keras API-t is. Pár alternatívája:
PyTorch, CNTK, Apache MXNet.
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A TensorFlow két fő elemet tartalmaz, gráfokat és session-öket. Először gráfo-
kat állít elő a műveletekből, melyeket a kódban definiáltunk. A gráfok pedig
egyszerűen csak leírják ezeket a műveleteket, melyek viszont nem itt kerülnek
sem kiszámításra, sem tárolásra. Az adatáramlás a gráf élei mentén történik.
A gráfok éleinek feldolgozását a session-ök teszik lehetővé, melyek a szükséges
memória lefoglalása után elvégzik a műveleteket [6].

A TensorBoard nevű virtualizációs eszköz segít a gráfok megértésében, illetve
a gépi tanulási modell viselkedésének tanulmányozását is lehetővé teszi. Ezen
kívül egyéb statisztikákat is lehet vele készíteni elősegítve a modell optimali-
zációját [6], [19].

Annak érdekében, hogy egy új hálózatot hozzunk létre, fel kell építeni, majd
pedig futtatni a számítási gráfot. Érdemes olyan modellt implementálni, mely
tetszőleges bemeneti értéket tud fogadni. A változók pedig lehetővé teszik,
hogy a gráfhoz tanítható paraméterek tartozzanak.

Modell tanítás közben meg kell határozni, mit tekintünk jó modellnek, vagy
akár azt is megmondhatjuk mi az, ami rossz. Megpróbáljuk minimalizálni
a hibát, és minél kisebb a hibahatár, annál pontosabb lesz a modellünk. A
keresztentrópia függvény azt méri, hogy mennyire elégtelenek vagy helytele-
nek a jóslataink a valóságos helyzet leírására. A hibák javítására a Tensor-
Flow automatikusan használja a már korábban említett hiba visszaterjesztéses
(backpropogation) algoritmust. A tanítási hibák csökkentésére használjuk a
gradiens módszeren alapuló optimalizáló függvényt. Ha lefutott a modell, a
legvalószínűbb elemet az argmax függvénnyel érhetjük el, amit össze tudunk
egyből hasonlítani a helyes címkénkkel.

Tenzorok

Egy magasabb dimenzióban lévő vektort vagy mátrixot tenzornak nevezünk,
amit a TensorFlow valamilyen alap adattípusból reprezentál. Ezek a fő objek-
tumok, melyekkel a modell dolgozik a futása során [6].
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Főbb tulajdonságai a rangja, az adattípusa és a formája. A rang a független
dimenziókat jelenti, ezek alapján megkülönböztetünk: 0 dim – skalár, 1 dim
– vektor, 2 dim – mátrix és 3+ dim – tenzor. Ezek formája a rangjuktól és a
méretüktől függnek [15]. A tenzorok értéke a variable tensor kivételével nem
változhat a futás során.

2.6. ábra. Skalár, vektor, mátrix és tenzor közti különbségek

Ha egyéb műveletet végzünk eltérő méretű tenzorokon, akkor automatikusan
megnyúlnak, hogy elvégezhető legyen a művelet. Ezt nevezzünk broadcasting-
nak [1]. Léteznek ún. szaggatott tenzorok is, melyek különböző hosszúságú
dimenziókkal rendelkeznek valamely irányban. Ezeknek nincs shape attribútu-
muk, így a szaggatás irányába None paramétert kell megadni. Ezt más néven
RaggedTensor-nak is nevezzük [4]. Ezen kívül léteznek még SparseTensor-ok
is, melyek tulajdonságait ebben a dolgozatban nem tárgyalom.

2.3.2. Keras

A Keras egy magas szintű, TensorFlow 2.0-ba implementált API neurális há-
lózatokhoz, mely lehetővé teszi a gyors fejlesztést. Könnyedén létrehozhatunk
vele neurális hálózatokat, melyeket manipulálhatunk akár komplex matemati-
kai ismeretek nélkül is. Ez a modul képes támogatni a nem-lineáris topológiát,
a közös rétegeket, valamint több bemenetű – több kimenetű modelleket is.

Lehetőségünk van az egyes rétegek input és output attribútumának használa-
tára is az elkészült modellben, amivel lekérdezhetjük például egy tetszőleges
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réteg bemeneti, ill. kimeneti értékét. Ezen kívül a rétegek befagyasztására
is lehetőségünk van, valamint akár a tanulási folyamatot is megállíthatjuk a
réteg trainable attribútumával [9].

A Keras támogatja a transfer-learning-et is, mely használata abból áll, hogy
egy létező probléma megoldásának a lépéseit felhasználjuk egy hasonló prob-
léma megoldására. Ezt általában akkor használjuk, ha túl kevés adatunk van
egy teljes modell megalkotásához [9].

Modell másolásra is lehetőségünk van, ehhez először vegyünk egy réteget egy
előzőleg már betanított modellből. Ezután fagyasszuk le a kiválasztott réte-
get, hogy ne lehessen tovább tanítani, ezzel elkerülve azt, hogy kár keletkezzen
az információkban, amit tartalmaz. Ezután a lefagyasztott rétegnél mélyebb
szinten hozzáadhatunk új rétegeket a modellhez, majd a trainable attribútum
újbóli engedélyezése után ezek a rétegek is megtanulják az új adatokból a
régi tulajdonságokat. Hogy optimalizáltabb legyen a módosított modellünk,
nagyon kis tanulási rátán kezdjük meg az újbóli tanítást. Sok potenciális
fejlődést eredményezhet, ha lépésenként adaptáljuk az előre betanult rétegek
tulajdonságait az új adatokra.

Minden réteg tanítható súlyokat használ, kivéve a batch normalizációs réteg.
Ennek az az oka, hogy nyomon tudja követni a bemeneti adatok átlagát és va-
rianciáját. Ezt a réteg típust főként képfeldolgozó modellek használják, persze
vannak kivételek [13].

2.3.3. Scikit-learn

A Scikit-learn (Sklearn) egy nyílt forráskódú gépi tanulás könyvtár, mely tá-
mogatja a felügyelt és nem felügyelt tanítást, valamint az adatok betöltését és
transzformálását is.

Egyik leglényegesebb metódusával, a fit-tel tudjuk tanítani a neurális hálóza-
tunkat. Ez lényegében annyit csinál, hogy együtthatókat keres az egyenlethez
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egy megadott függvény segítségével, hogy létrejöjjön a bemeneti és kimeneti
értékek közötti nem-lineáris leképezés [5].

2.3.4. Pandas

A Pandas egy, a Numpy csomagra épülő magas szintű adatmanipulációs könyv-
tár, mely lehetővé teszi a több paraméteres adatsorok könnyű kezelését, mivel
a neurális hálózatok általában ilyenekkel dolgoznak. Egy tanító adathalmazt
is a Pandas metódusai segítségével tudunk tenzorokká alakítani [3], [16].
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3. fejezet

A tesztalkalmazás megvalósítása

Dolgozatom előzményeként a Projekt labor nevű tárgy keretein belül az akkori
csapatommal a „Fogalmi kapcsolatok humán leképezése neurális hálókkal” című
témát dolgoztuk ki. A feladat során egy olyan döntéstámogató rendszert ké-
szítettünk, mely két összekapcsolt, egy előre betanított neurális hálóval képes
volt a humán helyett dönteni, ill. egy emberi döntést szimulálni. A projektet
úgy alakítottuk ki, hogy kis átalakításokkal bármilyen területen felhasználható
legyen. Tanító halmaznak egy ingatlanok paramétereivel foglalkozó dataset-et
választottunk ki, mely segítségével a szoftver képes volt megjósolni, hogy az
adott ingatlan eladási ára a középárhoz képest merre fog elhelyezkedni.

Jelenlegi projektemben már egy olyan rendszert terveztem és valósítottam meg,
amely közelítően képes modellezni neurális hálózatok segítségével a humán
részvételt egyes döntési folyamatokban. Emellett vizsgáltam, hogy a mester-
séges intelligencia milyen módon hat vissza a humán felhasználóra a gyakran
ismétlődő használat során. Ezt a jelenséget nevezzük kognitív rezonanciának.
Ebben a fejezetben szeretnék egy átfogó képet adni arról, hogy hogyan épül
fel és hogyan működik ez a tesztalkalmazás. A nagyobb pontosság elérése ér-
dekében a mély neurális hálózatokon alapuló modellekkel dolgoztam, melyeket
felügyelt tanulási módszerrel tanítottam. Ennek célja, hogy a rendszer képes
legyen a tanulási folyamat alatt látott minták alapján új, számára ismeretlen
mintákra is megfelelő, pontos választ adni.

A fejezet elején említettem egy korábbi, ehhez a témához szorosan kapcsolódó
projektemet. Akkoriban egy AMD Phenom II X4 B95 típusú, 2009-es gyártá-
sú CPU-val dolgoztam, 6GB memóriával és egy MSI nVidia GT 710 GPU-val.

22



A tesztalkalmazás megvalósítása

Az ilyen öreg feldolgozó egységek nem támogatják az ún. AVX technológiát,
melynek köszönhetően képes egy processzor magasabb szintű vektor, mátrix
és tenzor műveletek elvégzésére, emiatt nem tudtam akkoriban a tanításokat
futtatni. Viszont sikerült megoldanom ezt a problémát a hasonló teljesítmé-
nyű, de modernebb laptopommal, mely már a Broadwell architektúrára épült,
így az már AVX képes volt.

Jelenlegi projektemnél már egy Intel Core i3-4130 CPU-t, 12GB memóriát és
egy Gigabyte nVidia GTX 750Ti GPU-t tartalmazó asztali PC-t használtam a
hálózatok tanítására. Mivel a videokártya CUDA képes, így már lehetőségem
nyílt a modellek GPU-n történő tanítására is.

3.1. A dataset feldolgozása

A kutatás során a modellek tanítására a gépi tanító algoritmusok közül a
felügyelt tanulást alkalmaztam. Ehhez a Google dataset keresőjét hívtam se-
gítségül, mivel ennél a tanító algoritmusnál szükség van tanító mintákra. Egy
autó eladásokkal foglalkozó cég egy dataset-ére esett a választásom, melyben
a vásárlókat 4 csoportra osztották, hogy megtudják, melyik az a csoport, akik
potenciális ügyfelei lehetnek a vállalatnak. A csoportokat az ügyfelek szokásai
alapján határozták meg, például hírlevél feliratkozások, végzettség, életkor és
még számtalan szempont alapján.

3.1. ábra. A dataset adatai olvasható formába konvertálva

Az adathalmaz feldolgozásának első lépéseként a string típusú adatokhoz egy-
egy azonosítót rendeltem, ezzel egész számmá konvertálva őket, így megkönnyít-
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ve a tenzorrá alakításukat. A 3.1. ábrán az adathalmaz első 10 sorát láthatjuk,
melyben az üres mezőket nullával pótoltam, hogy elkerüljem a későbbiekben
az esetleges tanulási hibákat. Ez persze csökkenti a hálózat hatékonyságát, vi-
szont elengedhetetlen a megfelelő működéshez. A 3.2. ábrán ezt az átalakítást
szemléltetem. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy ezt az adathalmazt egy
.csv kiterjesztésű fájlban tárolom, az olvashatóbb ábrák kedvéért pedig az MS
Excel segítségével jelenítettem meg őket.

3.2. ábra. A dataset átalakítás után olvasható formába konvertálva

Munkám során ezt az adathalmazt használtam tanító adatbázisként, melyet
először tenzorrá kellett alakítanom a Pandas könyvtár felhasználásával [16].
Ezután felosztottam, hogy az adatok 70 százalékát a tanításhoz, 15-15 százalé-
kát pedig teszteléshez és validációhoz használtam. A tanulásra szánt halmazzal
történik a neurális hálózat súlyainak meghatározása, míg a validációs halmaz-
zal a tanulás effektivitásának ellenőrzése. A teszt halmaz megadja a neurális
hálózat pontosságát éles környezetben, tehát ez jelenti a végleges validációt.
Ha nagy az eltérés a tanulásra szánt és a teszt halmaz között, abban az eset-
ben nem lesz túltanulás. Ez azt eredményezi, hogy éles helyzetben is pontos
adatokat fog adni a modell.
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3.3. ábra. A tesztalkalmazás adatfolyamának vizualizálása

3.2. Egy második dataset generálása

A második hálózat tanításához egy második dataset generálását láttam szük-
ségesnek, mivel az előző fejezetben említett adathalmaz nem veszi figyelembe
a felhasználó pénzügyi adatait. Ezt úgy oldottam meg, hogy generáltam egy
.csv kiterjesztésű állományt, melyet teljesen a nulláról építettem fel. Ebbe ki-
írattam a GUI-n megadott adatokat a pénzügyi adatokkal együtt, illetve az
első modell kimeneti értékét, így a megfelelő súlyozással a második modell
már figyelembe fogja venni ezeket az új attribútumokat is. Minden jósláskor
kimentem ezeket az adatokat ebbe a második datasetbe, így ez folyamatosan
bővülni fog.

3.4. ábra. Az általam generált új adathalmaz

Ezt a datasetet is, mint az előzőt 70-15-15 százalék arányban osztottam fel,
mint tanuló-, validációs- és teszthalmazként. A feldolgozásuk viszont máshogy
működik, mivel egy visszacsatolt rétegnek fogom átadni őket. Ezek feldolgozá-
sa a Keras könyvtárban háromdimenziós tömbökkel történik az egyes időabla-
kok szerinti felbontásban. Egy ilyen tenzor alakja nagyon kötött, a következő
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formát kell követnie: (minták száma, időbeli lépések, a bemenet dimenziószá-
ma).

3.5. ábra. Egy háromdimenziós tömb egy LSTM réteg számára

3.3. Mély tanuló architektúrák és gyakorlati megvalósításuk

Ebben az alfejezetben ismertetem a kutatásom során használt mély neurális
hálózatokon alapuló tanuló algoritmusok architektúráit. Mint ahogy a fen-
tebbi fejezetekből is kikövetkeztethető, az adatok feldolgozását, a modellek
tanítását, illetve azoknak a tesztelését Python nyelven végeztem. A kutatá-
som legelején a fő feladatom a neurális hálózatokat támogató és megvalósító
osztálykönyvtárak kiválasztása volt. A választásom a Keras csomagra esett,
ugyanis ezt már implementálták a TensorFlow 2.0 keretrendszerbe [6], mely
akár még mobil és egyéb beágyazott rendszereken is futtatható a PC-s környe-
zeten kívül. A Keras csomag a Theano nevű osztálykönyvtárra [24] épül, mely
elérhetővé teszi a kódok GPU-n történő futtatását is, így a párhuzamos kódok
futtatása nagyobb hatékonyságú, mint például CPU-n futtatva. Azon kívül,
hogy ez a megoldás sokkal olcsóbb erőforrást tekintve, nagyságrendekkel meg
is gyorsíthatja a számításigényesebb feladatok elvégzését.

Kutatásom során a Python 3.7-es, míg a TensorFlow 2.0-ás verzióját használ-
tam, mivel ebbe már implementálásra került a Keras API.
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A Keras csomag kiválasztása után a mély neurális hálózatok gyakorlati alkal-
mazásával ismerkedtem meg, azon belül is a XOR problémát kutattam. A
XOR, vagyis a kizáró vagy műveletet a korai neurális hálózatok nem tudták
megtanulni, ugyanis ez lineárisan nem szeparálható. Ezt a problémát csak
később, a hiba visszaterjesztéses algoritmusokkal sikerült kiküszöbölni. A ne-
urális hálózatok képesek majdnem tetszőleges számú nem-lineáris leképezés
tetszőleges számú közelítésére, idegen szóval approximációjára, tehát egy ilyen
hálózat univerzális approximátornak is tekinthető [2].

3.3.1. A rendszert szimuláló mély neurális hálózat

Az első neurális hálózattal a mesterséges intelligenciát szimuláltam. Ezt a
hálózatot tanítom a fent is bemutatott adathalmazzal, mely így képes lesz
megjósolni, hogy egy leendő ügyfél melyik csoportba fog tartozni. Ennek a
hálózatnak a modellje egy teljes összeköttetésű, előrecsatolt hálózat, melybe 3
rejtett réteget implementáltam.

3.3.2. A humánt szimuláló mély neurális hálózat

Mivel a kiválasztott dataset nem veszi figyelembe az ügyfél anyagi helyzetét,
ezért implementáltam egy második mély neurális hálózatot is. Ennek a háló-
zatnak a modellje a humán döntési folyamatokat szimulálja, illetve, hogy erre
milyen hatással van a mesterséges intelligencia, tehát ebben az esetben az első
hálózat.

Ezt a modellt a 3.2. fejezetben is bemutatott, a saját magam által generált
adathalmazzal tanítom, mely segítségével és a megfelelő kezdeti súlyok beál-
lításával immár figyelembe fogja venni a humán anyagi helyzetét és az első
modell válaszát is.

Ezt a folyamatot egy visszacsatolt neurális hálózattal modelleztem, melynek
előnye, hogy nem csak a bemeneti adatok és a rájuk várt válasz közti nem-
lineáris leképezés megtanulására képes, hanem a hálózat válasza a korábbi
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kimeneti értékektől is függ [2]. Ezen kívül a futások sorozata miatt folyama-
tosan bővül a második dataset is, melynek köszönhetően így az egyre több
minták végett egyre pontosabb modellt kapunk.

Az előbb említett tulajdonságok miatt a modell folyamatosan képes lesz ta-
nulni mind önmagától, mind pedig az AI-t szimuláló modelltől. Hátránya
viszont, hogy a hiba-visszaterjesztés alatt a többszörös visszacsatolások miatt
eltűnhetnek a túl kicsi gradiensek, emiatt megállhat a tanulási folyamat [17].
A modellt úgy terveztem meg, hogy az első LSTM rétegre egy teljes összeköt-
tetésű előrecsatolt hálózatot építettem.

3.3.3. A tanítás során felhasznált technikák

Ebben az alfejezetben olyan technikákat említek meg, amelyekkel biztosítot-
tam a modellek optimálisabb tanulási folyamatát. Ezek javítják a hálózatok
teljesítő képességét, elkerülhetjük velük a túltanulást is, valamint kiküszöböl-
hetjük velük az eltűnő gradiens problémát is.

Standardizálás

A neurális hálózatok képesek a nagy értékkészletű függvények közelítésére, vi-
szont célszerű standardizálni a bemeneti adatokat a nem-lineáris aktivációs
függvények értékkészleteinek korlátai miatt. Ennek köszönhetően a tanítás so-
rán folyamatosan csökken a hiba. Célszerű úgy skálázni a bemeneti adatok
értékkészletét, hogy átlaguk nulla, a szórásuk pedig 1 legyen.

Minibatch

A tanítási iterációk során többféleképpen lehet az adatokat a hálózat súlyainak
módosítására felhasználni. Leggyakrabban három ilyen esetet különböztetünk
meg. Az első, amikor a teljes tanító halmazt felhasználjuk a tanításra. A máso-
dik eset, amikor minden tanító mintát egyesével veszünk. A harmadik esetnél
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a tanító halmazt felosztják bizonyos mintaszámú részekre, vagyis minibatchek-
re. Ezekben a minibatchekben levő mintákat párhuzamosan használjuk fel a
hálózat tanítására minden egyes tanítási iterációban.

Tanítóminták összekeverése

Az általánosítás és túltanulás elkerülése végett használt technikákat korábban
már részleteztem, most viszont megemlítek még egy módszert, a tanítóminták
összekeverését. Ezzel a módszerrel hálózat sokkal hatékonyabb és pontosabb
lesz a későbbiekben. Ennek az az oka, hogy egy neurális hálózat a véletlenszerű
mintákból tanul a leghatékonyabban. Emiatt célszerű minden tanítási iterá-
cióban újdonságtartalmat hordozó mintákkal végezni a tanítást. Ha a minták
más-más osztályba tartoznak, akkor nagy valószínűséggel különböző informá-
ciókat fognak tartalmazni.

Súlyok kezdeti értéke

Mivel a kezdeti hiba értékét az indulási súlyvektor határozza meg, ezért a kez-
deti súlyok értéke jelentősen befolyásolja a tanulási folyamatot [2]. A bemeneti
súlyokat úgy érdemes kiválasztani, hogy a bemeneti adatok értékkészletei és
a nem-lineáris aktivációs függvény összemérhetőek legyenek. Ez biztosítja a
szimmetriák elkerülését, így az egyes neuronok különböző leképezéseket való-
sítanak meg.

Early Stopping

A tanulási folyamatkor általában egy előre meghatározott számú tanítási ite-
ráción (epoch) keresztül tanítjuk a hálózatot. Az alcímben is említett mód-
szernek a lényege, hogy ha egy bizonyos számú tanítási iteráció során nem
javul tovább a modell pontossága, akkor automatikusan leáll a tanítási folya-
mat. Ha a hiba mértéke csökken a tanító és validációs halmazon visszamérve,
akkor valószínűleg nem lép fel túltanulás. Ha a hiba mértéke csak a tanító
halmazon visszamérve csökken és a validációs halmazon pedig nem, akkor is
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célszerű leállítani a tanítási folyamatot. Azt, hogy mikor érdemes leállítani
a tanítást, nem könnyű meghatározni, viszont ezzel a módszerrel akár időt is
spórolhatunk, valamint jelentősen javíthatjuk a hálózat pontosságát és a ta-
nulási veszteség csökkenését.

Amikor javul a validációs adatsoron a visszamért hiba, akkor célszerű minden
tanítási iteráció során elmenteni a hálózat súlyait. Később az elmentett súlyok
visszatölthetőek, így mindig az optimálisabb modellt tudjuk használni. Ezzel
a módszerrel folyamatosan figyelhetjük a modell pontosságát, illetve a tanulá-
si folyamat alatt keletkezett veszteséget, de egyéb, a hálózat monitorozásához
használható metrikák implementálása is lehetséges.

3.3.4. A modellek rétegei

Ebben az alfejezetben azokat a rétegeket mutatom be, amelyekből felépül a
teszt alkalmazásomban alkalmazott mély neurális hálózatok.

LSTM réteg

Az LSTM réteg egy hosszú-rövid távú „memóriát” képez a neurális hálózatunk-
nak. A humán döntéseket szimuláló hálózatnak egy ilyen réteget választottam,
mivel kiküszöböli a gradiens problémákat, illetve hosszabb távú összefüggések
megtanulására is képes. Mivel a Keras könyvtár része, ezért a réteg imple-
mentálása is egyszerűbb. Itt viszont tovább kell alakítani az adatokat egy
háromdimenziós tömbre, ugyanis a Kerasban csak így lehet tanítani és tesztel-
ni az RNN modelleket. Ezt a 3.2. fejezetben korábban már részleteztem.

Az LSTM egy továbbfejlesztett verziója a CUDA képes hosszú-rövid távú me-
mória (CuDNNLSTM), amely csak annyiban különbözik az előbbitől, hogy
nem adunk meg aktivációs függvényt a réteg implementálásakor. Működésben
annyi különbség van, hogy nagyságrendekkel gyorsabban fut le a tanítási fo-
lyamat.
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Dropout réteg

A Dropout réteggel a túltanulás ellen védekezhetünk, mely a hibás tanulás
mértékének csökkentésére szolgál, így növeli a mély neurális hálózatunk pon-
tosságát. Ezen kívül több módszer is lehetséges, például az L1 és L2 regula-
rizáció, melyet a 2.2.3 fejezetben korábban már kifejtettem. A rétegek közé
egy-egy Dropout réteget építettem be, melynek célja, hogy minden egyes ta-
nító iteráció végrehajtása után a belső rétegek közötti neuron összeköttetések
egy részét véletlenszerűen eldobjuk. Ez tipikusan 20-50 százalék [22]. Ennek
köszönhetően az azonos rétegben lévő neuronok kevésbé tudnak egymásra ha-
gyatkozni, így önállósodásra vannak kényszerítve. Nagy előnye, hogy együtt
tud működni a hiba-visszaterjesztéses algoritmusokkal, ezen felül még egysze-
rűen is implementálható, mivel a Keras könyvtár része.

3.6. ábra. Egy teljes összeköttetésű előrecsatolt hálózat a Dropout módszer
előtt (balra) és után (jobbra)

Batch normalizációs réteg

A Batch normalizációs réteg segítségével a hálózat bizonyos pontjainál stan-
dardizálhatjuk az előző réteg kimeneti értékeit minibatchenként. A bemeneti
adatok értékkészletét már standardizáltuk, átlagukat nullára, szórásukat pe-
dig 1-re. Viszont miközben végig haladnak a hálózaton ezek az értékek, úgy
változásokon is átesnek, ami a tanításnak nem feltétlenül kedvez [13].
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3.3.5. Aktivációs függvények

Az aktivációs függvények a neuronok működéséhez szolgálnak. Mint ahogy már
a 2. fejezetben is említettem, az egyes neuronok egyes bemeneteihez numerikus
súlyok tartoznak. A neuron így veszi a bemenetek súlyozott összegét, majd e
között és a kimenet között végez transzformációt. Fontos, hogy egy ilyen függ-
vény nem-lineáris legyen, különben az egész neurális hálózat egy nagy lineáris
függvény lesz [20]. Kétféle aktivációs függvényt alkalmaztam a modelleimben,
a kimeneti rétegeken a sigmoid, míg a rejtett rétegeken a ReLU függvényt.

A sigmoid-ot (3.1 függvény) másképpen logisztikus regressziónak is nevezik,
mely nevéből kikövetkeztethető, hogy logikai döntéseknél ajánlatos alkalmaz-
ni. Ezen kívül további előnye, hogy könnyen differenciálható, ami a súlyok
beállítása miatt elengedhetetlen. Hátránya viszont, hogy szélsőséges bemeneti
értékek esetén eltűnhet a gradiens, ami miatt megállhat a tanulási folyamat,
emiatt ezt csak a kimeneti rétegben alkalmaztam [2].

f(x) =
1

1 + e−x
(3.1)

Az előbb bemutatott eltűnő gradiens probléma kiküszöbölésére a ReLU függ-
vényt (3.2 függvény) használtam a rejtett rétegekben levő neuronok aktivációs
függvényeként, mely egy rektifikált lineáris egység. Egyetlen hátránya, hogy
nullánál nincs differenciálhányadosa, viszont ez a gyakorlatban általában nem
szokott problémát okozni [2].

g(x) = max(0, x) (3.2)
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3.7. ábra. Sigmoid és ReLU aktivációs függvény

3.3.6. Veszteségfüggvények

A veszteségfüggvény egy olyan differenciálható függvény, mely a hálózat hibá-
ját foglalja össze számértékként a várt és a kapott kimeneti értékekből. Számos
ilyen függvény létezik, ezek közül a két legelterjedtebb, melyeket én is használ-
tam a projektemben, a bináris- és többkategóriás kereszt-entrópia függvény.
Ezeket osztályozási problémák megoldására használják leginkább [2].

A bináris kereszt-entrópia függvényt (3.3 függvény) két kategóriás osztályozás-
nál használják, tehát ahol a várt kimeneti érték 0 vagy 1. Ilyenkor általában
a sigmoid aktivációs függvényt szokták használni a kimeneti rétegekben.

f(x) =
−1

n

∑
Y log(O)(1− Y ) log(1−O) (3.3)

A több kategóriás kereszt-entrópia függvényt (3.4 függvény) több kategóriás
osztályozási problémák megoldására használják, ahol 2-nél többféle kimeneti
érték lehetséges. A függvénnyel gyakorlatilag egy negatív valószínűségi értéket
számítunk ki. Ilyenkor általában a sigmoid vagy a softmax aktivációs függvényt
alkalmazzuk a kimeneti rétegekben.

g(x) = −
∑

Y log(O) (3.4)
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3.3.7. Optimalizálók

A tanulási fázisban a modellek kimeneti hibáját egy deriválható hibafügg-
vénnyel határozzuk meg. Ezután a hibafüggvény gradiensének kiszámolásával
meghatározzuk, hogy a neuronok bemeneti értékeihez tartozó súlyok hogyan
hatnak a hibafüggvényre. Egyszerű esetekben elég csak a gradienst kivonni a
súlyokból, sokszor viszont ez nem elég. Ilyen esetekben lassú a konvergencia,
melynek meggyorsítására különböző kiterjesztésekkel láthatjuk el a gradiens-
ereszkedéses algoritmust. Az ilyen technikákat elvégző algoritmusokat optima-
lizálóknak nevezzük [2].

Számos optimalizáló algoritmus létezik, projektemben az Adam, vagyis az
adaptív lendület becslés módszert használtam, mely egy gradiensereszkedést
kiterjesztő algoritmus. Ez az Adagrad és az RMSprop algoritmusokat kombi-
nálja, valamint nyilvántartja a gradiensek lendületét, vagyis a mozgó átlagát és
a gradiensek memóriáját, vagyis a négyzetes mozgó átlagát. Ez az algoritmus
úgy csökkenti a neuronok bemeneteihez tartozó súlyok értékeit, hogy a tanu-
lási rátát módosítja a memória, vagyis a négyzetes mozgó átlag függvényében,
majd ezt megszorozza a lendülettel, tehát a mozgó átlaggal. Egy új probléma
megoldásakor ezt az optimalizáló algoritmust szokták először ajánlani a haté-
konysága miatt [2].

3.4. A teljes szoftver működési folyamata

A grafikus felületen a Predict gombra kattintva a szoftver elindít két szálat. Az
egyik szálon átadom a megadott adatokat egy, az őket a neurális hálózatoknak
előkészítő függvénynek. Az esetleges felhasználói hibákat a kivétel- és hibake-
zelésen kívül úgy oldottam meg, hogy ha valamely beviteli mezőt nem tölt ki a
felhasználó, akkor az automatikusan 0 értéket fog kapni. Ennek köszönhetően
például, ha nincs szakmai tapasztalatunk, akkor azt a mezőt figyelmen kívül
is hagyhatjuk, mivel a szoftver így is képes pontosan dolgozni.

Az előkészítő függvény után, ahol már minden adat biztosan helyesen van meg-
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adva, ellenőrzöm, hogy már léteznek-e egy korábbról betanított és elmentett
modellek. Ha nem, akkor a modell lefordítását és a tanító adathalmaz feldolgo-
zását követően elindítom az első háló tanítását, ezután elmentem a betanított
modellt, majd folytatódhat a program az eredeti tervvel is megegyező futta-
tása. A GUI-n megadott adatokat elmentem egy új .csv fájlba az első modell
kimenetével együtt. A futtatások során ebben felgyűlnek az adatok, így ge-
nerálva egy második adathalmazt. Mivel ez folyamatosan bővül és változik,
így minden jósláskor tanítom ezzel a második hálózatot. Ezután feldolgozom
ezt egy 3 dimenziós tömbbe, amivel a második modellt tanítom. Végül az
előre feldolgozott felhasználói adatokat is átadom az AI-t szimuláló neurális
hálózatnak, ami így már minden adatot figyelembe véve megadja a felhasználó
kategóriáját. A tanítás után pedig a GUI-n megadott adatokkal jósoltatom
vele - már a pénzügyi adatokat is figyelembe véve - a felhasználó kategóriáját,
amiből megtudjuk, hogy a humán tanult-e és figyelembe vette-e a mesterséges
intelligencia válaszát, vagyis azt, hogy az ajánlott árkategóriában fog-e gépjár-
művet venni.

Mint már említettem, ez az egész egy külön elindított programszálon fut. Az
első szál indítása után indítottam még egyet, amely milliszekundumonként né-
zi folyamatosan, hogy az első szálon hosszasan futó folyamat befejeződött-e.
Míg az első szálon fut a tanítás és a jóslás, addig a második szál letilt minden
elemet a grafikus felületen, hogy a felhasználó miatt még véletlenül se tudjon
összeomlani a szoftver, ezzel megszakítva a fontosabb folyamatokat (például
módosít egy adatot, még egyszer rákattint a Predict gombra, kitörli az adato-
kat és alaphelyzetbe állítja a beviteli mezőket a Clear gombbal, vagy esetleg
bezárja az alkalmazást a beépített Quit gombbal).

A teljes teszt alkalmazás megvalósítása során törekedtem arra, hogy a későbbi-
ekben az egyes függvények, algoritmusok és a grafikus felület is hasznosítható
legyen más témájú datasettel, vagy akár más projektekben is.

A következő ábrán a szoftver működésének fontosabb lépéseit mutatom be fo-
lyamatábra segítségével.
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3.8. ábra. A szoftver működését szemléltető folyamatábra
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3.5. Felhasználói felület

A grafikus felhasználói felületet a PySide2 nevű Python könyvtár segítségé-
vel alakítottam ki. Ez hozzáférést biztosít a Qt keretrendszerhez, mely C++
könyvtárak gyűjteménye. A PySide 2 segítségével viszont ugyanazok az össze-
tevők használhatóak Pythonban is objektum orientált elvek segítségével.

A felhasználói felületet teljesen reszponzívnak alakítottam ki, tehát bármilyen
képernyőfelbontáshoz alkalmazkodnak a GUI-n megjelenő elemek, így mindig
olvashatóak lesznek. Ezen kívül stílusformázással feljavítottam a standard
Windows-os stílusú elemek grafikai megjelenését is.

A felhasználó szöveg típusú adatainak megadását legördülő listákkal tettem
elérhetővé, hogy az esetleges elírások, helyesírási hibák miatt ne omoljon össze
a program, ne születhessen rossz eredmény. A szám adatok bevitelét a szé-
les skálájú választási lehetőségek miatt már beviteli mezőkkel oldottam meg,
melyeken külön vizsgálom, hogy egész számokat adott-e meg a felhasználó (pél-
dául a családtagok számánál nem írhatunk be törtet).

Továbbá helyet kapott még egy Clear gomb, amivel alaphelyzetbe állítható az
alkalmazás. A szabályos kilépés érdekében egy külön Quit gombot is elhelyez-
tem a grafikus felületen. Ezen kívül az About gomb a dolgozatom metaadatait
jeleníti meg egy felugró ablakban, míg a Predict gombbal magát a kognitív re-
zonancia vizsgálatot indíthatjuk el.

A háttérben a Predict gomb lenyomása után nagyobb időszükségletű folyama-
tok indulnak el. Hogy a felhasználó ne tudja ezeket befolyásolni a grafikus
felületről, így az esetleges hibákat elkerülve, célszerűnek találtam a szálkezelés
bevezetését. Amíg egyik szálon fut az időigényes folyamat, addig a másik szá-
lon letiltom a grafikus felület elemeit, míg az első szál be nem fejezi a futását.
A folyamatot részletesen az előző alfejezetben már ismertettem.
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3.9. ábra. A GUI kinézete alaphelyzetben
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3.10. ábra. A GUI kinézete a szimulációs folyamat lefutása után

3.11. ábra. Egyéb felugró ablakok
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4. fejezet

Eredmények

Ebben a fejezetben a kutatásomhoz készített teszt alkalmazás tesztelési folya-
matait, teszt eredményeit, valamint e szoftver segítségével, a kognitív rezonan-
cia igaz voltának bizonyítási eredményeit mutatom be.

4.1. Az első modell tesztelési eredményei

A GUI elkészültével és a két mély neurális hálózat implementálása után el-
kezdtem elég intenzíven tesztelni a rendszert, első sorban a modelleket.

Mint ahogy már korábban említettem, ezzel a modellel magát a mesterséges
intelligenciát szimulálom a 3. fejezetben leírt módon. Az implementálás után
rögtön el is kezdtem a hálózat tanítását a tanító adathalmazon. A tanulás
effektivitását a validációs adathalmazzal határoztam meg, míg a pontosságát
a tesztelési adathalmazzal. Ezek a halmazok a teljes dataset-nek rendre a 70-
15-15 százalékát foglalták el.

Ezután a matplotlib programkönyvtár segítségével és a modell paramétereinek
a változtatásával próbáltam a hálózat pontosságán javítani. Először az egyes
rétegekben elhelyezkedő neuronok számának változtatásait teszteltem. Ha túl
sok neuron van egy rétegben, akkor előfordulhat, hogy azok a neuronok kevés-
bé edzettek lesznek, valamint a tanítási sebességet is jelentősen lassítja. Ha
viszont túl kevés van, akkor a túltanulás esélye állhat fent. Igaz, a 3. fejezetben
leírt technikáknak köszönhetően ez elkerülhető, viszont a teszt eredményeim
szerint így kevésbé csökken a veszteség.
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Az egyes rétegekben elhelyezkedő neuronok aktivációs függvényeivel is kísér-
leteztem. A rejtett rétegekben a ReLU, míg a kimeneti rétegben a sigmoid
függvény bizonyult a legjobbnak. Ez a tesztelési lépés volt az a pont, ahol
már tudtam, hogy az aktuális dataset-emhez hogyan is néz ki egy optimális
réteg, így a következő lépést ezen rétegek számának meghatározása jelentette.
A teszt eredményeim szerint ez szinte alig befolyásolta a hálózat pontosságát,
viszont annál is jobban a tanítás sebességét, ezért 3 db rejtett rétegnél többet
nem implementáltam.˙

Az utolsó lépést a minibatch-ek mérete és a tanítási iterációk számának megha-
tározása jelentette. A tanítás sebességét ezek is erősen befolyásolják, a modell
pontosságáról nem is beszélve. Ez a tesztelési eljárás tartott a leghosszabb ide-
ig a paraméterek értékeinek sokfélesége miatt. A minibatch-ek méretét 32-re
választottam, itt ez tűnt a legoptimálisabbnak. A tanító iterációk optimá-
lis számának meghatározásához a matplotlib könyvtárt használtam. Ennek
segítségével írtam egy olyan scriptet, mellyel pontosan lehet monitorozni a
hálózatot grafikonok formájában. Beállítottam egy nagyobb számot tanítási
iterációnak, majd a grafikonról már le tudtam olvasni, hogy hol van az a pont,
miután már nem javul a modell pontossága. Mivel ez 10-20 iteráció között
mozgott, így beállítottam 20-ra a paramétert és ezzel együtt az early stopping
technikát alkalmaztam, amely leállítja a tanulási folyamatot, miután bizonyos
számú iteráció során már nem javul tovább a hálózat pontossága, így növelve
a futási sebességet. Ezt 3db nem javuló iterációra állítottam be.

A következő ábrán a matplotlib segítségével legenerált grafikont mutatom be.
Kékkel jelöltem a tanulási-, míg sárgával a validációs folyamatot. A veszteség-
függvény logaritmikus skálán értelmezendő a tanítási iterációk függvényében,
a modell pontosságát pedig százalékban tűntettem fel.
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4.1. ábra. Az első modell veszteségfüggvénye (felül) és pontossága (alul)

Az ábráról jól leolvasható, hogy a modell veszteségfüggvénye és pontossága fo-
lyamatosan javul. A 20., egyben utolsó iterációban a veszteségfüggvény értéke
már 0,7 alatt van, a pontossága pedig 70 százalékhoz konvergál.

4.2. A második modell tesztelési eredményei

A második modellel a humán döntési folyamatokat szimuláltam a 3. fejezet-
ben leírt módon. A 2. tanítóhalmazt átadtam ennek a hálózatnak, így itt már
kapunk pontos pénzügyi adatokat is. Utóbbit a felhasználó éves bevételéből és
éves kiadásából kapjuk meg, melyeket szintén a grafikus felületen lehet meg-
adni.

Az első modell tesztelése után itt egy fokkal könnyebb dolgom volt optima-
lizálás tekintetében. A visszacsatolt rétegekben nem adtam meg aktivációs
függvényt a gyorsabb lefutás érdekében. Tanító iterációkból itt elégségesnek
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láttam 5db-ot, mivel így is viszonylag pontos modellt sikerült létrehoznom. A
mini batch méretet, az optimalizálót és a többi paramétert ugyanúgy válasz-
tottam meg, mint az első hálózat esetében. Itt is implementáltam az early
stopping technológiát, viszont később úgy döntöttem, hogy ennél a hálózatnál
nem alkalmazom, ugyanis a gyors lefutás és a kevés tanító iterációk miatt itt
feleslegesnek véltem ezt alkalmazni. A későbbi megfontolások miatt természe-
tesen nem töröltem a kódból ezt a részt, csak kikommenteltem.

A visszacsatolt rétegekre épített teljesen előrecsatolt rétegnél a - már az első
modell esetében is alkalmazott - ReLU aktivációs függvényt alkalmaztam, míg
a kimeneti rétegben a jól bevált sigmoidot.

A visszacsatolás végett a korábbi eredményekből is tanulni fog a hálózat, így
folyamatosan változni fog annak veszteségfüggvénye, illetve pontossága. Eze-
ket az adatokat az első modell esetében is felhasznált, saját Python scriptem
segítségével monitoroztam.

Pár futtatás után a veszteségfüggvényt és a pontosságot a 4.2. ábrán szem-
léltetem, ahol, mint az első modell esetében is, logaritmikus skálán a tanítási
iterációk függvényében értelmezendő a veszteségfüggvény. Itt szintén kékkel
jelöltem a tanítási-, míg sárgával a validációs folyamatot. Jól látható, hogy a
modell vesztesége szinte majdnem lineárisan csökken a tanítási iterációk során,
míg a validálás során stagnál. Az utóbbi jelenség a második dataset kis mé-
rete, tehát a kevés mintaszám miatt lép fel, mely idővel folyamatosan bővül a
futtatások során. A modell pontossága a 5., egyben utolsó iteráció során már
80-85°százalék körül mozog.
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4.2. ábra. A második modell veszteségfüggvénye (felül) és pontossága (alul)

4.3. A teszteredmények összesítése

Mivel a tesztelés során a modellek folyamatos monitorozása miatt mindig opti-
malizáltam a hálózatokat, így idővel egyre pontosabb eredményekhez jutottam.
A szimulációs folyamat során az emberi döntéseket szimuláló modellt sikerült
úgy kialakítanom, hogy az figyelembe vegye az AI-t szimuláló modell válaszát,
ami miatt utóbbi hatással van az előző modellre, így jelentősen befolyásolhatja
annak döntését. E folyamat által úgy vélem, hogy a humán képes tanulni a
mesterséges intelligenciától, annak válaszának figyelembevételével.
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5. fejezet

Összefoglalás

5.1. Az egyes részfeladatok megvalósításának összefoglalása és érté-

kelése

Ahogy már említettem, munkám előzményeként az 5. féléves Projekt labor
tárgy keretein belül az akkori csapattársaimmal már végeztünk irodalomku-
tatást, illetve teszteltünk előre csatolt mély neurális hálózatokat is, melyek
során a tanulmányozásukon kívül gyakorlati tapasztalatot is szereztem a taní-
tásukkal és képességeikkel kapcsolatban. Ennek köszönhetően ezt – az immár
önállóan végzett – projektet már sokkal magabiztosabban tudtam elkezdeni.

Mivel az információs rendszerek kognitív rezonancia vizsgálata viszonylag új
téma a kutatások terén, ezért az interneten szinte semmilyen információt nem
találtam ezzel kapcsolatban, ami a segítségemre lehetett volna. Ennek köszön-
hetően csak a témakiírásból, illetve a korábbi témával kapcsolatos tapasztala-
taimból tudtam kiindulni.

Első lépésként a mesterséges intelligenciával kapcsolatos alap tudásomat bőví-
tettem ki, főként a neurális hálózatok optimalizálása terén mind a gyorsaság,
mind pedig a pontosság javítása érdekében minél kisebb veszteség mellett. Ez-
után következhetett egy, a témában is helytálló adathalmaz keresése, melyhez
a Google dataset keresőjét hívtam segítségül. Témavezetőm mesélt hasonló
gyakorlatbeli megvalósításokról, melyeknél cégek ügyfelei tanultak ügyintézési
eljárások során, így redukálva mindkét fél idejét. Egy hasonló témával fog-
lalkozó datasetre esett a választásom, melyet a 3.1. fejezetben részletesebben
ismertettem. Következő lépésben feldolgoztam ezt a minta halmazt, majd az
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AI-t szimuláló neurális hálózat implementálása után ezt a halmazt taníttattam
be az így létrejött modellnek.

Idő közben az előző projektemhez hasonlóan létrehoztam a grafikus felhasz-
nálói felületet is, melyet a 3.5. fejezetben részleteztem. Ezután, hogy a GUI
és a hosszabb futási időt igénylő algoritmusok tökéletes összhangban legyenek,
bevezettem teszt alkalmazásomba a szálkezelést is, mely jelentőségét pedig a
3.4. fejezetben írtam le.

Miután így az eddig leírtakkal egy tökéletes alapot létrehoztam a projektnek,
csak egy, ezzel együtt a legnagyobb feladat maradt hátra: a humánt szimu-
láló modell kidolgozása, implementálása és tesztelése, melyet részletesebben a
3.3.2. és a 4.2. fejezetben ismertettem.

5.2. A teszt eredmények és a teljes projekt értékelése

A tesztelés során egyre pontosabb modellekhez, ezáltal egyre pontosabb ered-
ményekhez jutottam. A folyamat során a humánt szimuláló hálózatot sikerült
úgy kialakítanom, hogy az tanuljon az AI-t szimuláló hálózattól, mely hatással
van az emberi döntésekre, így akár befolyásolhatja is ezeket. Ennek a szimu-
lációnak köszönhetően sikerült igazolnom az információs rendszerek kognitív
rezonanciáját.
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Abstract

There  are  more  and more  works  on  the  topic  of  evolutionary  algorithm and

reinforcement  learning  algorithm  parallelization  [1]  like  GORILA  (General

Reinforcement  Learning  Architecture)  [2]  including  a  wide  range  of

synchronization technologies.

However  this  area  is  getting  popular  in  the  last  decades,  it  is  a  very  under-

researched topic compared to other optimization methods, mostly thinking about

other  artificial  neural network-based solutions.  Also,  while  the development  of

game AI, an easy to adapt learning agent This research discusses the directives of

creating a parallelized evolutionary algorithm and the main requirements towards

a framework that does this job for game AI development.

For this research, a Python-based parallelization software is created, following

the requirements, which is a single agent evolutionary algorithm supporting model

that  distributes  the  evolution  processes  between  machines.  The  aim  of  the

software is to maintain high compatibility with evolutionary algorithms and to

have  an  easy-to-use  interface  for  game  AI  development.  The  testing  of  this

parallelization method includes the implementation of a simple genetic algorithm

agent and measurements in basic Open AI gym environments with and without the

distribution examining the time requirements of the process.

The goal of this research is to see how efficient this approach is in upscaling the

capabilities of the evolutionary process and to give some directives in the field of

evolutionary algorithm parallelization for games.

Keywords:  evolutionary  algorithms,  task  distribution,  distributed  evolutionary

computation



1. Introduction

As reinforcement learning agents got very popular during the last decades, the

need for standardization is  a more and more urgent  problem. There are a few

approaches  that  are  aiming  to  accomplish  this  difficult  task,  one  of  them  is

OpenAI gym [1].

OpenAI gym is both an interface and a library set. The project aims to be an easy

to  set  up  benchmark  tool  for  different  supervised  learning  agents  to  test  and

compare their performances. The original idea behind the gym is that supervised

learning needs standardization, to make algorithms compatible and experiments

more reproducible. This mentality and idea are absolutely worth following.

1.1. About parallel algorithms 

Sharing evaluation tasks between a set of computers has already made its way

[2][10], but most of the methods need a unique implementation to achieve this

goal.

There are many recent researches in the topic and many different approaches [3].

We  have  many  different  software  used  to  help  the  training  of  reinforcement

learning  (RL)  agents  that  are  able  to  share  the  processing  tasks  between

computers, like Apache Impala [4], and many more [2][5].

Reinforcement  learning  algorithms  tend  to  be  very  demanding  considering

computing  capacity  if  we  think  about  environments  that  simulate  complex

problems. If environment complexity is high enough, the calculation of individual

scores  is  a  very  long and resource-consuming process,  but  it  is  a  surprisingly

easily parallelized problem. There are a few recent works that show parallelization

methods  for  deep reinforcement  learning  [12],  showing their  scalability  limits

[13],  and even parallelization methods for  convolutional  neural  networks  [14].

There are also solutions for playing simple Atari games [11] and also for more

complex problems like the game GO [16].



1.2. About game development

In 2021 the development of computer games has roughly two ways, one is the

huge company  way and the other is the indie. To keep it short and simple, the

motivation of this work is partially the lack of resources that indie game creators

have.

The  most  creative  games  are  created  in  this  genre  because  huge  game

development companies do not have the pressure of making unique games, rather

they are recreating their old games using improved graphics and stories. Indie is

not  really  a  genre,  but  a  collective  of  independently  developed  games.  Indie

developers have a hard time catching up with large game manufacturers, since

they usually lack resources, while big game developer companies tend to kind of

mass-produce  games,  focusing  on story,  look and fluent  gameplay.  They have

everything  to  do  so:  high  technology  equipment  and  many  programmers  and

developers and on the contrary, indies usually have a few people and have to be

creative and unique to sell games.

According to  my experiences,  gameplay diversity  comes  from small  projects

with more dedicated developers and if we want more creativity in future games,

we should definitely support these approaches by developing free-to-use and open

source tools.

1.3. An approach for a general solution

Since the goal of this work is to support game developers and not to just create

another share-load solution, the software should be as simple as possible, should

have a graphical interface to monitor the state of the learning process and the

server, but also, it should be able to load, evolve and edit different algorithms. 

To include a simple file synchronization in this distributor was important, so the

algorithms can be loaded more rapidly. Similar works can also be found, there are

some other approaches using cloud-based synchronization [6] between computers,



but the goal is to have a portable algorithm with both cloud and local server-based

capabilities, so it had to be written.

This  software  is  creating  a  socket  server-based parallelized  model  using  any

compatible  algorithm,  which  is  a  sort  of  population  distributed  model  [3][7].

Keeping  compatibility  needs  at  minimum but  maintaining  an  easy-to-use  and

configure interface while trying not to sacrifice performance and implementing as

many features as possible – these are the main challenges of this work.



2. The software

This work goes through some very different tasks to create a RL-based learning

agent with load sharing between computers,  so I  will  quickly explain what its

parts are and how they fit into the picture.

Figure 2.1: Schematic drawing of the software, highlighting the main

structural elements

As the  Figure 2.1 shows this  software consists of three main parts. First and

foremost, there is a framework software that contains the control interface, is able



to load different RL agents written in python and can distribute some parallel RL

process to the connected clients.

Secondly, there is a simple RL algorithm, or learning agent that is imported to

the framework, which of course is replaceable by any compatible algorithm with

minimal formal requirements.

And  thirdly,  there  is  an  environment,  which  is  preferably  OpenAI  gym

compatible,  but  that  really  depends  on  the  imported  algorithm  and  not  the

software.

The environments in these tests are built-in OpenAI gym environments.

2.1. The framework

The main part is a framework that contains the parallelization process, handles

the connection, and offers both a graphical GUI and a library for command-line

usage.

Figure 2.1.1: Main structural elements of the framework



The implementation is simple, a schematic outline containing the key elements

can be seen on Figure 2.1.1.

Basically,  the  server  handles  connections  safely,  spawning handlers  for  each

connected client.  These handlers communicate the state  of the experiment,  the

tasks, the calculated scores, and the algorithm files with the clients. The server is

well aware that any clients can connect and disconnect at any time, so losing all

clients during the training process is not going to cause trouble, it merely pauses

the process until a new one is connected.

Figure 2.1.2 shows the communication between the server, the clients, and the

learning agents on either side.

Figure 2.1.2: Communication of the key elements

First  of all,  the server should be running, so the user can set  up the desired

algorithm and create or load an experiment, meanwhile clients are already able to

connect. After a client is connected, it receives a copy of the learning agent and



sets up a copy for itself. During the learning process the server sends individuals

one  by  one  to  the  connected  clients,  then  gets  the  calculated  scores,  until  all

individuals  of  the  population  are  evaluated.  Finally,  the  server  runs  those

evolutionary processes that could not be parallelized. As I mentioned before, the

communication between server and client can start at any state of the learning

process  and it  also  can  be  interrupted  any time.  Figure  2.1.3  shows the  main

panels of the software.

 

Figure 2.1.3: The GUI of the software

2.2. Requirements

There are a few formal requirements that the algorithm has to meet to be able to

be imported by the framework software. The requirements include some variables,

functions, and class names.



First and foremost, the algorithm should be in a file called “algorithm.py”, which

should  be  placed  in  a  specific  folder  following  this  structure:  “  [server

folder]/algorithms/[algorithm name]/algorithm.py “.  “[server  folder]“  is  where

the software executable is located and “[algorithm name]“ is any name containing

possibly anything, but I recommend  sticking to lower and upper case characters

and numbers only.

The individuals of the population can look like almost anything, the class name

can also be anything,  it really depends on the algorithm. The only restriction is

that they must have a variable called “score” because that is the location where the

framework looks for evaluation data.

Figure 2.2.1: Dummy individual

The algorithm.py must follow a somewhat strict structure, in the Figure 2.2.2 we

can  see  a  dummy implementation  of  its  contents  that  is  of  course  not  a  real

learning agent, but shows the key elements and how they should be in their places

in any case, supplemented by the dummy individual in Figure 2.2.1.



Figure 2.2.2: A dummy implementation of the basic algorithm functions,

variables and names

It has to contain a class called Algorithm(), that has the following functions and

variables:

Algorithm():

- self.epochs:  An  integer  counter  that  represents  the  number  of  epochs

progressed since the setup of the experiment.

- self.population:  A list that contains the agents of the RL algorithm. The

agents should have a variable named score: population[0].score.

- self.client_evolve():  A function  that consists of all of those evolutionary

functions of the algorithm that can be done separately. In other words, this

is the parallel processing part that is processed by the clients, so this is

where the score parameters should be evaluated and set.

- self.server_evolve():  The other learning function, it should do the rest of

the  processing  on  the  server  machine.  Its  content  should  be  kept  as

minimal as possible for better performance, so it is advised to write only

those processes here that can not be done independently on the population

members.



- self.get(): This is also a function, which is used to get the parameters that

are important to be changeable between two epochs. It returns a dictionary

containing the parameter names and their current values.

- self.set(DICT): Very similar to the previous function, only that it does the

opposite. It should set up the parameters changed in the software using the

same names and the required pre- and post-processing.

Any  function  of  the  algorithm  can  be  empty,  depending  on  the  needed

functionality but the names should be set up correctly.

There  is  no  real  demand  for the  environment  in  use,  but  it  is  highly

recommended to maintain compatibility with a popular standard like the OpenAI

gym.



3. Testing method

To ensure the capabilities of the created software, some performance tests had to

be done. In this first testing cycle, to set a starting point for future improvements,

the measurement algorithm and the environments are chosen to be as simple as

possible.

The evolutionary  algorithm that  I  use for  these  testings  is  a  fully  functional

implementation of a genetic algorithm working with fully connected  perceptron

networks. The algorithm parameters are irrelevant, since the point is to have a

rough  estimation  of  the  difference  between  the  time  consumption  using  the

parallel and the single-machine version of the same algorithm.

3.1. Testing network

The neural network is quite simple, but enough to do its job. It gets an array of

integers  and  sets  up  a  PyTorch-based  feed-forward  neural  network  with  a

sequential model, using ReLu between the layers, except the last one, where it

uses the basic sigmoid function to do that. See the code on the Figure 3.1.1 below.

This way  the output layer gets values between zero and one which is required by

the existing OpenAI gym environments.

The auto gradient option of PyThorch is disabled in every file of the source code

since I do not intend to do any gradient-based optimizations throughout this work,

I’m  only  working  with  a  genetic  algorithm-based  learning  agent.  The  class

contains a score variable that will contain the results of the fitness function in each

epoch  and  has  a  forward function  that  is  called  to  calculate  the  network’s

response.



Figure 3.1.1: Code of the neural network.

The ANN model above can be changed, the GA agent can handle any network

that follows this structure.

3.2. The algorithm

The algorithm follows the structure of the neural network. Thanks to the easy

conversion  between  the  torch  tensors  and  the  Numpy  arrays,  it  works  really

effectively on the small networks that I tested it with.

The algorithm itself is stored as a python object and its constructor sets up the

parameters. It is compatible with any gym compatible environments and has some

reasonable default parameters, so the user does not have to specify everything, but

of course, it is possible, even through the evolution process.

3.2.1. Parameters of the GA

There are a few important parameters that are adjustable in the algorithm, Figure

3.2.1.1 shows the constructor and the default setup for them.



Figure 3.2.1.1: Constructor with default setup

The parameters are stored in the object, and the population is set up as a python

array of neural network objects. The parameters of the constructor include the

following (variable names in parenthesis):

• size (size): (int) The number of agents in each generation.

• name (name): (string) The name of the setup and the corresponding save

files.

• mutation_rate (mr):  (float, 0 < x < 1) Probability of changing a gene,

which is a probability of randomly changing the value of each synaptic

weight. 0 means no mutation.

• bias_mutation rate (bmr): (float, 0 < x < 1) Same as the previous, but

with biases.

• selection_rate (sr): (float, 0 < x < 1) Rate of the living to keep, 1 means

keep all agents and only mutate them.

• not_to_mutate (nm): (float, 0 < x < selection rate) Rate of the bests that

we do not intend to mutate, since we do not want to lose the best solutions.

• can_breed (cb):  (float,  0  < x  < selection  rate) Rate  of  those that  are

present in the crossover as parents.

• nn_structure (nnStructure): (list of integers) Represents the structure of

the neural network to use. Its form starts with the input layer, ends with the

output layer, and can contain any number of hidden layers in between. For

instance [5, 2] means a 5 input, 2 output perceptron.



• simulation timesteps (st): (int) The number of time-steps the environment

can maximally reach in each simulation.

• gym env (env):  (string) The name of the gym environment to use, this

parameter is directly passed to gym.make.

3.2.2. Functions of the GA

The  genetic  algorithm  contains  all  of  its  typical  evolutionary  steps  [8]  as

individual functions.

The selection is the simplest of all, it sorts the population in descending order by

their  scores  and  cuts  the  result  at  the  product  of  the  population  size  and  the

selection rate (Figure 3.2.2.1). It also creates a pointer to the individual with the

best score.

Figure 3.2.2.1: Selection function

The  next  one  is  the  mutation.  It  iterates  through  the  individuals  of  the

population having the best ones cut off according to the  not_to_mutate ratio. It

iterates through the linear layers of the model of each neural network skipping the

activation functions and creates a random boolean Numpy array to use a mask.

The probability of ones in the array is equal to the  mutation_rate parameter. It

applies the mask on the layer, which results in an array of pointers to the values

where the random boolean values were ones, and it resets the values by passing a

random array of  the same size to  the masked array (check Figure 3.2.2.2 and

Numpy documentation for more details [9]). After setting the weights it randomly

sets up the corresponding bias considering the bias_mutation_rate.



Figure 3.2.2.2: Mutation function

The crossover function basically fills up the space of the deleted individuals by

randomly selecting two parents from the population omitting the ones that we do

not intend to participate in reproduction. It creates individuals until the population

reaches the  size parameter and chooses parents from the currently available that

scored  enough  not  to  be  cut  off  by  the  can_breed parameter.  It  creates  two

children for each of two chosen parents and creates a mask similar to the method

in the mutation function, but with a 50% probability of True/False values.

It  passes  the  masked parameters  of  the  first  parent  and the  inverted  masked

parameters of the second parent to the first child and inversely to the second child.

After that, it randomly sets the biases, one child inherits one parent’s bias on each

layer and the other inherits the other parent’s bias. The code is shown in the Figure

3.2.2.3.



Figure 3.2.2.3: Crossover function

The fitness function is called  evaluation. This one iterates through the freshly

created generation to assign new fitness scores to each individual. It resets the

score of  the  networks  and  passes  their  calculations  to  the  gym  environment

through the decide_action function that simply puts the calculations into the right

form. The game finishes whether the environment indicates it, or the loop reaches

the maximum number of iterations defined in  simulation_timesteps.  Evaluation

has a twin called  simulate that neither iterates nor resets  score but renders the

environment  graphically  to  see  the  behavior  of  the  best  individual  of  the  last

generation.

Naturally, we have an evaluation function, shown in Figure 3.2.2.4 that executes

the  previous  functions  in  order  multiple  times,  the  number  of  epochs  can  be

passed as a parameter.



Figure 3.2.2.4: Evaluation function

3.2.3. To meet the requirements

To  satisfy  the  requirements  of  the  framework  software,  some  functions  and

names should be set up according to the requirements in chapter 2.2.

The transformation appeared to be pretty straightforward. The evolutionary steps

were simply divided into two parts by putting the evaluation on the client-side and

all the other functions on the server-side, as Figure 3.2.3.1 shows.

Figure 3.2.3.1: Dividing the functions between the server and the clients

As for the other requirements, most of the names were already in their places,

like score, epochs and population. The few remaining functions can be missed,

they are not relevant for the performance tests.



3.3. Environments

The  chosen  environments  for  the  benchmark  are  all  built-in  OpenAI  gym

environments. They are all single-agent environments because the framework and

the algorithm in the test can not yet handle multiple agents, which would require

further improvements.

The  chosen  environments  are  the  following:  MountainCar-v0,  CartPole-v1,

Acrobot-v1 and Pendulum-v0.



4. Measurements

The effectiveness of the software is tested by evolving the genetic algorithm for

10 epochs in 4 different situations:

• running the algorithm without the framework on a single machine,

• running one server and one client on the same machines,

• one server on one machine and one client on another machine,

• and finally one server and two clients on three different machines.

Using virtual machines is not ideal, but  considering the COVID-19 pandemic,

the current  lockdown in my country,  and the lack of resources,  this  is  still  an

available solution. 

4.1. Setup

All virtual machines are running on the same Ubuntu 20.04 LTS system having 3

of the same operating system installed on Virtualbox. The computations depend on

the CPU of the physical computer  which is an Intel Core I7-6700 processor. All

the virtual machines have the same resources during the measurements, meaning

25% enabled CPU usage and 4GB RAM.

During the measurements all environments are tested one after the other and the

results of the experiments are the average of the durations of ten measurements.

The parameters of the algorithm are the default setup mentioned in chapter 3.2.1:

• size = 50

• mutation_rate = 0.1

• bias_mutation rate = 0.01

• selection_rate = 0.5

• not_to_mutate = 0.2

• can_breed = 0.2

• nn_structure is a perceptron for the current environment

• simulation timesteps = 10000



5. Results

WITHOUT

FRAMEWORK

ONE

MACHINE

SERVER +

CLIENT

SERVER +

2 CLIENTS

MountainCar-v0 01:01.30 03:17.40 01:31.30 01:35.90

CartPole-v1 00:11.50 01:14.80 01:08.00 01:22.70

Acrobot-v0 02:39.90 06:21.70 02:56.00 01:56.70

Pendulum-v0 01:51.10 03:24.10 01:54.20 01:40.80

Table 5.1: Results

Table 5.1  shows  the  results  of  the  measurements  in  the  form  of

“minutes:seconds.decimal”,  from  left  to  right  the  four  different  measuring

methods in the same order as they were described in the previous chapter.

On  the  one  hand,  is  not  surprising  that  the  environments  that  need  more

resources, like the Acrobot-v0 and the Pendulum-v0 have shown improvements in

performance. In these two cases, the framework could beat the single algorithm

using two clients to calculate and it performs roughly the same as the original

solution  in  a  one-client  setup.  In  the case  of  the Acrobot-v0 environment,  the

measurements show a more than 25% improvement between the original solution

and the 2-client version.

On the other hand, running the smaller environments using the framework has no

real benefits, since the resource demand of their evaluation tasks is comparable to



the needs of the parallelization process, for example, the CartPole-v1 environment

was almost 8-times faster without the framework.

It  is  also  worth  mentioning  that  the  more  computationally  lightweight

environments  performed  better  with  one  client  than  with  two,  and  of  course,

running both server and client on a single machine is never doing any good.



6. Conclusions

The measurements have shown that this software solution is able to successfully

share tasks between machines with some performance improvements up to a 25%

improvement  with the current  testing setup.  This  solution seems to be a good

starting point for having an easy-to-use interface for game AI development, but

further improvements and measurements are needed to achieve that.

Although the work lacks a  wide variety of functionalities,  extended with the

learning agent that it has been tested with, it has all the basic  tools to develop

game  AI  solutions  using  simple  evolutionary  algorithms,  using  a  very  easy

graphical interface, which is hopefully going to be a good help for indie game

developers.



7. Future work

To keep up with the trends and other solutions this approach has a huge load of

work to do and a lot of improvements ahead.

Later  works should enhance the performance,  stability  and scalability  of this

solution,  especially  considering the functionality in  many different aspects,  for

example  supporting  algorithms  with  multi-agent  handling  and  asynchronous

methods seems to be an interesting direction full of life in the past few years [15]

[17], just as other advanced methods like hyperparameter optimization.

Extending the functionalities of the GUI, like adding statistics, branches, and

other features are crucial, and thinking about supporting game AI development, a

learning agent library would be a very good extension of this tool.

For the parallel training, a buffer system has to be included and also a cloud-

based synchronization for keeping the learning agents up to date, however it is

going to be tricky to keep the easy compatibility and simple requirements.

Doing most of the improvements listed above, this work has the potential  to

become even one sort of benchmark tool of evolutionary algorithms.
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1. Bevezetés 

Az ipari forradalom negyedik, napjainkban is zajló szakaszát Ipar 4.0-nak nevezzük. A 

digitális eszközök terjedése nem csak a hétköznapi életben, hanem az iparban is változást 

hozott. Az új gyártási módszerek, innovatív megoldások révén az ipari folyamatok 

hatékonyabbá válnak. Az Ipar 4.0 olyan tudományágakat ötvöz, mint a Big Data, Internet of 

Things (IoT), mesterséges intelligencia (AI) és robotika. Ezen digitalizációs technológiák 

megkönnyítik a folyamatok optimalizálását és lehetővé teszik a hatékonyabb, versenyképesebb 

termelést. A mesterséges intelligencia és az IoT okos eszközei révén a gyártás egy olyan 

formájáról beszélhetünk, amelyben a gépek önállóan, emberi beavatkozás nélkül képesek 

döntéseket hozni. 

A Pannon Egyetem nagykanizsai Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központján egy Ipar 

4.0 labor [1] került kialakításra. A labor célja a teljes gyártási folyamat modellezése és 

digitalizálása. Célom egy olyan több komponensű szoftver fejlesztése a gyártósoron elhelyezett 

YuMi kollaboratív robot számára, amely a mintagyárat gépi tanulás, képfeldolgozás és robotika 

segítségével támogatja. A szoftver a következők szempontok szerint kerül megvalósításra. A 

képfeldolgozás kezeli az élő kameraképet és meghatározza az objektumok térbeli koordinátáit. 

A gépi tanulás feladata kettős - tanítás: az objektumokról készült képek neurális hálózata 

táplálása, modell építése; tesztelés: az objektumok felismerése a tanítás után kapott modell 

alapján. A térbeli koordináták a robotot vezérlő RAPID programhoz továbbítódnak, amely 

elvégzi a robotkarok mozgatását. 

Az ipari labor célja mindazon modern ipari megoldások ötvözése, amelyek révén a gyártás 

hatékonysága növelhető. Az 1. ábra a rendszer logikai szerkezetét mutatja. A vevő által leadott 

rendeléstől kezdve egészen a legyártott késztermékig számos alrendszereknek kell 

együttműködnie. Vessünk egy pillantást erre a folyamatra. Először a vevő leadja a rendelését a 

webshopon valamelyik raktáron lévő termékre. A webshop az IT rendszerek része. Az IT 

rendszerek központi eleme az agy (brain), amely adatgyűjtő és folyamatirányító szerepet tölt 

be. Az IT rendszerek között szerepel az alapanyag ütemező (resource planning) és a logisztikai 

ütemező (logistics planning) - előbbi a rendelt termék gyártásához szükséges alapanyagok 

mennyiségét, utóbbi azok szállításának részleteit dönti el.  A vevő által leadott rendelést az agy 

továbbítja a gyár felé (2. ábra). A gyáron belül van egy, az egész gyártás felügyelő alrendszer 

(supervisor), amely kapcsolatban áll a munkagépekkel, a robottal és a futószalaggal. A robot 
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(3. ábra) egy interfészen keresztül kommunikál a supervisorral annak érdekében, hogy a 

megfelelő helyen és időben kerüljenek az elemek a rendeltetési helyükre. 

Ebben a TDK dolgozatban gépi tanulással és a modul robot alrendszerhez történő 

integrálásával foglalkozom. Bemutatom a lehetséges integrációs módszereket és az integráció 

előzetes tervét. Áttekintem a gépi tanulás modelleket jellemző mérőszámokat. Bemutatom az 

egycímkés osztályozás és az objektum detektálás területén eddig elvégzett munkámat, köztük 

a modellek mérőszámokkal történő értékelését. 

 

1. ábra: Az Ipar 4.0 labor logikai szerkezete 
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2. ábra: Ipar 4.0 labor II. - Gyár alrendszer 
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3. ábra: Ipar 4.0 labor III. - Robot alrendszer  
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2. Gépi tanulás, mély tanulás 

A gépi tanulás (machine learning) a mesterséges intelligencia kutatásának azon területe, 

melynek célja kinyerni a hasznos jellemzőket a rendelkezésre álló adatokból, más szóval 

megtanulni azokat. A tanulási folyamat eredménye a jellemzők egy modellje. A mély tanulás a 

gépi tanulás speciális esete, melynek segítségével komplexebb jellemzők modellezhetők. A 

tudományágak egymásra épülését az 4. ábra mutatja. 

 

4. ábra: Mesterséges intelligencia, gépi tanulás és mély tanulás 

A rendelkezésre álló adatok összességét adathalmaznak (dataset) nevezzük, amely tanító 

halmazra és validációs halmazra osztható. A tanító halmaz (training set) olyan adatokat, 

úgynevezett tanító mintákat tartalmaz, amelyeket a tanuló algoritmus a modell építéséhez 

használ. A validációs halmazban (validation set) lévő adatok nem kerülnek bele a modellbe, 

csupán a tanítási folyamat nyomon követésére szolgálnak. Ez a két halmaz diszjunkt, nincs 

közös elemük. Az interneten számos, előre elkészített adathalmaz érhető el. Ilyen például az 

EMNIST [6], amely kézzel írt alfanumerikus karaktereket tartalmaz 28 pixel széles és 28 pixel 

magas képek formájában. A következő két alfejezetben az említett módszereket és a neurális 

hálózatokról lesz szó. 

2.1. Gépi tanulás 

A gépi tanulás során a rendelkezésre álló adatok egy matematikai modellje jön létre. A 

tanulás kifejezés arra utal, hogy a modellnek olyan paramétereket adunk, amelyek képesek 

alkalmazkodni a vizsgált adatokhoz. A modellt segítségével megjósolhatók a még nem vizsgált 

adatok bizonyos tulajdonságai. A gépi tanuláson belül beszélhetünk felügyelt gépi tanulásról és 

nem felügyelt gépi tanulásról. A továbbiakban szó lesz ezekről, de a fejezet további része a 

felügyelt gépi tanulásra összpontosít. 
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2.1.1. Felügyelt gépi tanulás 

A felügyelt gépi tanulás (supervised machine learninge) úgy próbálja modellezni a 

rendelkezésre álló adatokat, hogy azok mindegyikéhez tartozik egy érték, úgynevezett címke 

(label). Ezek a címkék lehetnek számok, karakterek, hangok stb. Matematikai értelemben az 

osztályozás alatt egy olyan f függvényt értünk, amely az adatok X halmazához hozzárendeli a 

címkék Y halmazát. 

𝑓: 𝑋 → 𝑌 

Minden 𝑥 ∈ 𝑋 adathoz tartozik egy 𝑦 ∈ 𝑌 címke. Ez azt jelenti, hogy n darab (x, y) 

rendezett pár képezhető: (x1, y1), (x2, y2), …, (xn, yn). Az 1. táblázat a felügyelt gépi tanulás 

néhány használati esetét tartalmazza, a példák X és a példákhoz rendel címkék Y halmazával. 

1. táblázat: Példák felügyelt és nem felügyelt gépi tanulásra 

Használati eset X Y 

spam szűrő e-mail spam vagy nem spam (0 vagy 1) 

képfelismerés kép a kép osztálya 

hangfelismerés hang szöveg 

text-to-speech szöveg hang 

 

2.1.2. Nem felügyelt gépi tanulás 

A nem felügyelt gépi tanulás (unsupervised machine learning) úgy próbálja modellezni a 

rendelkezésre álló adatokat, hogy azok egyikéhez sem tartozik címke. Olyan modellre 

törekszik, amely azonosítja a nem címkézett adatok struktúráját és ez alapján próbál köztük 

különbséget tenni. Nem felügyelt gépi tanulást számos módszerrel el lehet érni, mint például 

klaszterezéssel és dimenzió csökkentéssel. A klaszterező algoritmusok arra próbálnak 

következteti, hogy mely adatok tartoznak ugyanabba a csoportba, más szóval klaszterbe. Az 

ugyanabba a klaszterbe eső adatok jobban hasonlítanak, mint azok, amelyek különböző 

klaszterbe tartoznak. A dimenziócsökkentő algoritmusok ezzel szemben az adatok tömörebb 

reprezentációját keresik. 



6 

 

2.1.3. Mesterséges neurális hálózat 

A gépi tanulás során az adatok modellezése mesterséges neurális hálózattal (Artificial 

Neural Network, ANN) valósul meg. Felépítése az emberi agyhoz hasonló: egymással 

kapcsolatban álló neuronok sokaságából áll. A neurális hálózat gráffal reprezentálható. A gráf 

csúcsai a hálózat neuronjainak, az élei pedig a neuronok között lévő kapcsolatoknak felelnek 

meg. A 5. ábra a mesterséges neurális hálózatok gráfos ábrázolását mutatja. A hálózat neuronjai 

három fő rétegbe szerveződnek. A bemeneti réteg (input layer) fogadja a rendelkezésre álló 

adatokat. A rejtett réteg (hidden layer) a bemeneti réteget követi és megvalósítja a tanulási 

folyamatot. A kimeneti réteg (output layer) a hálózat utolsó rétegeként meghozza a végső 

döntést. 

   

Bemeneti réteg Rejtett réteg Kimeneti réteg  

5. ábra: A mesterséges neurális hálózatok felépítése 

2.2. Mély tanulás 

A mély tanulás (deep learning) a gépi tanulás speciális esete, melynek segítségével a 

bonyolultabb jellemzőkből is modell építhető. Ez az úgynevezett mély neurális hálózatnak 

köszönhető, amelyről a következő alfejezetben lesz szó. Annyit szeretnék előre vetíteni, hogy 

a mély neurális hálózat mélységét a rejtett rétegek száma határozza meg. 

A hagyományos tanuló algoritmusok teljesítménye egy bizonyos mennyiségű feldolgozott 

adaton túl stagnálást mutat. Ezzel szemben a mély neurális hálózatok tanítása annál 

hatékonyabb, minél több adatot táplálunk bele. Elmondható róluk egyúttal az is, hogy minél 

több rejtett rétegből áll a neurális hálózat, annál jobban teljesítenek. A hagyományos tanuló 
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algoritmusok és a különböző mélységű neurális hálózatok hatékonyságát a 6. ábra hasonlítja 

össze. Teljesítmény alatt a bemenetekre adott helyes kimenetek százalékos arányát értjük. 

A feldolgozott adatok mennyisége

T
el

je
sí

tm
é
n
y

Hagyományos tanuló algoritmusok

Kis méretű neurális hálózat

Közepesen mély neurális hálózat

Nagyon mély neurális hálózat

 

6. ábra: A deep learning hatékonysága  

2.2.1. Mély neurális hálózat 

A mély neurális hálózat (Deep Neural Network, DNN) olyan mesterséges neurális hálózat, 

amely egynél több rejtett réteget tartalmaz. A bemeneti réteg neuronjai fogadják és az első 

rejtett rétegnek továbbítják az adatokat. A rejtett rétegek ebben az esetben is a tanulásért 

felelősek. Minél több rejtett réteget tartalmaz a hálózat, a jellemzők annál bonyolultabb 

modellje építhető fel vele. A kimeneti réteg visszaadja a számítások eredményét. Ahány 

neuronja van a kimeneti rétegnek, annyi féle kimenete lehet a hálózatnak. Az információ 

haladási iránya szerint megkülönböztetünk előrecsatolt neurális hálózatot és visszacsatolt 

neurális hálózatot, ezekről szól a következő két alfejezet. A 7. ábra n darab rejtett rétegből álló 

mély neurális hálózatot ábrázol. 

   

Bemeneti réteg 1. rejtett réteg Kimeneti réteg

 

 
 

 
 

n. rejtett réteg  

7. ábra: Mély neurális hálózat 
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2.2.1.1. Előrecsatolt neurális hálózat 

Az előrecsatolt neurális hálózat (feedforward neural network) a mély neurális hálózatok 

legalapvetőbb típusa. A nevét onnan kapta, hogy a hálózaton belül az adatok kizárólag egyetlen 

irányban, a bemeneti réteg felől a kimeneti réteg felé haladnak. A 7. ábrán egy előrecsatolt mély 

neurális hálózat látható. 

2.2.1.2. Visszacsatolt neurális hálózat 

A visszacsatolt neurális hálózat (feedback neural network) olyan mély neurális hálózat, 

amely visszacsatolásokat tartalmaz. A visszacsatolás (feedback) olyan kapcsolat, amely 

összeköttetést biztosít egy előző, korábbi réteggel. Ezek a hálózatok tipikusan visszatérő 

neurális hálózatok (Recurrent Neural Networks, RNN). 

2.3.  Mérőszámok 

A gépi tanulás modellek hatékonyságát általában három mérőszámmal lehet jellemezni: 

precision, recall és f1-score. Annak függvényében, hogy a modell által adott predikció 

(kimenet) pozitív vagy negatív, illetve a predikció helyes-e (a bemenet pozitív vagy negatív), 

négy féle esetről beszélhetünk: true positive (pozitív bemenet, pozitív kimenet), true negative 

(negatív bemenet, negatív kimenet), false positive (negatív bemenet, pozitív kimenet), false 

negative (pozitív bemenet, negatív kimenet). Ezen arányszámokat egy négyzetes, úgynevezett 

confusion mátrixba, vagy más néven error mátrixba lehet rendezni (1), ahol a sorok a kimenetre, 

az oszlopok pedig a bemenetre vonatkoznak. 

 

 [
𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑇𝑃) 𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝐹𝑁)

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝐹𝑃) 𝑇𝑟𝑢𝑒 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 (𝑇𝑁)
] (1) 

 

2.3.1. Precision 

A precision olyan mérőszám, amely megadja a true positive predikciók arányát. 

Matematikailag a True Positive és összes pozitív predikciók hányadosával írható le (2). Például, 

ha a precision értéke 1.0, akkor a modell nem produkál false positive kimenetet. 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
 (2) 
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2.3.2. Recall 

A recall olyan mérőszám, amely megadja a true positive predikciók közül a helyesek 

arányát. Matematikai értelemben a true positive, illetve a true positive és false negative 

összegének hányadosát jelenti (3). Például, ha a recall értéke 1.0, akkor a modell nem produkál 

false negative kimenetet. 

 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 (3) 

2.3.3. F1-score 

Az F1-score olyan mérőszám, amely a precision és recall arányszámokat kombinálja. 

Matematikailag a precision és recall súlyozott harmonikus átlaga (4). A harmonikus átlag a 

reciprokok összegének értelmét vizsgálja, hiszen a precision és a recall egymással fordított 

arányban van. 

 𝐹1 =
2 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙ 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
 (4) 

 

3. Integráció 

3.1. Integrációs stílusok 

A gépi tanulás modul integrálásához a vállalati rendszerintegrációból indultam ki. Ebben a 

fejezetben bemutatom a szakirodalom által felsorolt integrációs stílusokat.  A vállalati 

rendszerintegráció feladata az egymástól függetlenül működő alkalmazások 

együttműködésének megteremtése. Ezek az alkalmazások fizikailag külön gépeken futhatnak, 

akár a világ különböző pontjain. A legnagyobb kihívás a különböző platformok összehangolása. 

A szakirodalom [2] négyféle integrációs stílust sorol fel: fájlátvitel, megosztott adatbázis, távoli 

eljáráshívás és üzenetküldés. A fájlátvitel és a megosztott adatbázis információmegosztást, a 

távoli eljáráshívás funkciómegosztást valósít meg az alkalmazások között. Az üzenetküldés 

ezen három stílust ötvözi. Ebben a fejezetben röviden bemutatom ezeket a módszereket. 



10 

 

3.1.1. Fájlátvitel 

A fájlátvitel (8. ábra) során az alkalmazások között adatmegosztás történik. A fájlokat a 

megfelelő formátumba kell konvertálni annak érdekében, hogy a fogadó értelmezni tudja 

azokat. Napjainkban az XML formátum használata a legelterjedtebb. Fájlcserét általában 

bizonyos (napi, heti, havi) rendszerességgel alkalmaznak. Könnyen használható, azonban nem 

koordinálja az alkalmazásokat valami jól. 

Minél több backend kerül a rendszerbe az integrálást követően, a folyamat annál több időt 

vesz igénybe (skálázhatóság). Az integrálást követő módosítások révén a fájlátvitel nem lesz 

flexibilis (adaptálhatóság). Például, ha több alkalmazás akarja olvasni az adott fájlt, kinek a 

felelőssége legyen annak törlése. Az adatokat titkosított formában, például SSL titkosítással 

kell továbbítani (biztonság). 

 

8. ábra: Fájlátvitel 

3.1.2. Megosztott adatbázis 

Megosztott adatbázissal történő integrálás esetén az alkalmazások ugyanahhoz a központi 

adattárhoz vannak kapcsolva (9. ábra). A fájlátvitellel szemben ez a módszer nagyobb 

konzisztenciát biztosít az adatok számára, hiszen bármilyen módosítás azonnal elérhetővé válik 

a többi fél számára. Ugyanakkor nehéz olyan adatbázist tervezni, amely minden alkalmazásnak 

megfelel. A gyakori adatbázis műveletek szűk keresztmetszetet jelenthetek a teljesítmény 

szempontjából. 

 

9. ábra: Megosztott adatbázis 
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3.1.3. Távoli eljáráshívás 

A távoli eljáráshívás (remote procedure invocation) segítségével egy alkalmazás bizonyos 

funkciója osztható meg (10. ábra). A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyik alkalmazás 

meghívja a másik alkalmazás publikus függvényét, amelyre az a visszatérési értékkel válaszol. 

Számos implementáció létezik, mint például a Java RMI, .NET Remoting stb. 

 

10. ábra: Távoli eljáráshívás 

3.1.4. Üzenetküldés 

Az üzenetküldést (messaging) akkor használják, amikor az alkalmazások között 

rendszeres, azonnali és megbízható információcserére van szükség (11. ábra). Az eddig 

megismert stílusok közül ez a legmegbízhatóbb. Az üzenetek aszinkron kommunikációt 

biztosít, ami azt jelenti, hogy a fogadónak nem szükséges aktívnak lennie ahhoz, hogy 

megkapja az információt. 

A szakirodalom olyan mintákat sorol fel, amelyek betartásával hatékony együttműködés 

valósítható meg alkalmazások között. A legfontosabb kategóriák a következők: message 

endpoint, message construction, message channels, message routing, system management, 

message transformation. A küldőhöz tartozó végpont (message endpoint) olyan interfész, 

amelyen keresztül az információ továbbításra kerül. Az üzenet létrehozása (message 

construction) az elküldött információra vonatkozik. A kommunikációs csatornák (message 

channels) csoportja olyan kapcsolatokat definiál, amelyeken keresztül az információ 

közlekedhet. Az útválasztás (message routing) feladata az üzenet megfelelő helyre továbbítása. 

Az üzenet transzformációs (message transformation) minták csoportjába az adatok 

konvertálását végző egységek tartoznak. Az útválasztást és a transzformációt a 

rendszermenedzsment (system management) csoport fogja össze, melybe a felügyeleti 

eszközök tartoznak (proxy stb). 
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11. ábra: Üzenetküldés

 

12. ábra: Az üzenetküldés alapvető elemei 

3.2. Integrációs terv 

3.2.1. Logikai rendszerterv 

Az ipari labort támogató szoftver az alábbi szempontok alapján készül (13. ábra). Három 

komponenst kell tartalmaznia: objektumfelismerő, képfeldolgozó és robotkart mozgató. Az 

objektumfelismerő modul tanított neurális hálózattal azonosítja a robot elé érkező félkész 

termékeket. A képfeldolgozó modul kezeli az élő kameraképet, meghatározza az objektumok 

pozícióját, térbeli koordinátáit. A robotot vezérlő RAPID program egy köztes interfészen 

keresztül fogadja a térbeli koordinátákat, kiszámítja a robotkarok pályáját és elvégzi azok 

mozgatását. Jelenleg a gépi tanulás modul képes a modellek kezelésére, a képfeldolgozás modul 

pedig élkeresésre és kamera kalibrációra. 
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13. ábra: Logikai rendszerterv 

3.2.2. Gépi tanulás integrálása 

A gépi tanulás modult az 1. fejezetben bemutatott robot alrendszerhez fogom kapcsolni 

(14. ábra). A modul a kamerakép alapján meghatározza a futószalagon érkező objektumok 

pozícióját és azonosítja azokat. Erre, és minden gépi tanulás alapú számítás elvégzésére egy 

ehhez megfelelő hardverrel rendelkező helyi gép áll rendelkezésre (2. táblázat). A fejlesztéshez 

Python 3.85 64-bit, a legfrissebb grafikus illesztőprogram és a CUDA 11.0 verziója került 

telepítésre. 

2. táblázat: A Deep Learning PC hardver specifikációja 

Operációs rendszer Debian 9 64-bit 

CPU Intel® Xenon® W-2125 CPU @ 4.00 GHz  

4 mag, 8 szál 

4.5 GHz Max. Turbo órajel 

8.25 MB cache 

RAM 64.0 GB (63.7 GB használható) 

GPU NVIDIA Quadro P6000 

3840 CUDA mag 

VRAM: 24 GB GDDR5X 

SSD Intel SSD 

256 GB 
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Read: 1570 MB/s, Write: 540 MB/s 

HDD Western Digital 

4 TB 

7200 rpm 

128 MB cache 

 

A gépi tanulás modul és a Deep Learning PC (a továbbiakban szerver) helyi hálózaton 

keresztül fog kommunikálni. A modul a kamera minden egyes frame-jét elküldi a szervernek, 

a szerver pedig visszaküldi az eredményt a modulnak. A kamerakép értelmezését a modultól 

érkező Command Message váltja ki. A modul és a szerver közötti kommunikációs csatorna 

DataType Channel azért, mert közös adatformátummal kommunikálnak. A modul üzenetét és 

a szerver válaszát egy-egy Message Translator átkonvertálja annak érdekében, hogy mindkét 

fél értelmezni tudja a kapott információt. 

A szoftver képfeldolgozás modulja kiolvassa az adatbázisból a jósolt objektum osztályhoz 

tartozó értékeket, melyek felhasználásával a képfeldolgozás modul meghatározza azok térbeli 

koordinátáit (aktuális pozíció, elmozdulás vektora, forgatás szöge). A térbeli koordináták a 

robotkar pozícionálását végző programhoz kerülnek, szintén egy Command Message révén, 

utasítást adva a robotkar mozgatására. Az üzenetet szerver és a robot vezérlő felé egy Message 

Router továbbítja. 

 

14. ábra: Az ipari labort támogató szoftver integrációs diagramja 
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4. Egycímkés osztályozás 

4.1. Problémafelvetés 

Adott az elő kamerakép, amely alapján a mesterséges intelligenciának meg kell határozni, 

milyen objektumok érkeznek a futószalagon a robot elé. Első körben olyan tanításokkal 

foglalkoztam, amelyek végeredménye egy bemenetre (kép) egy kimenetet (címke) adó modell. 

Ezt az esetet egycímkés osztályozásnak (single-label classification) nevezzük. A tanításokat a 

Python Keras könyvtárához elérhető neurális hálózatokon végeztem transfer learning 

módszerrel. A transfer learning azt jelenti, hogy a hálózat szerkezetén nem módosítottam, csak 

az osztályozó réteg súlyait változtattam. A 4. fejezetben látható mérőszámok alapján a 

leghatékonyabb modellt kerestem. Jelenleg a dokumentáció [4] alapján az első öt legnagyobb 

pontosságú hálózat tanításához vannak eredményeim. Ebben a fejezetben bemutatom ezeket. 

4.2. A tanítások eredményei 

4.2.1. NASNetLarge 

A NASNetLarge modell tanításáról készült klasszifikációs jelentést a 3. táblázat foglalja 

össze. A táblázat sorai a következők: alsó félkész termék osztálya (0), felső félkész termék 

osztálya (1), pontosság (accuracy), makro-átlag (macro avg), súlyozott átlag (weighted avg). A 

pontosság és a veszteség értékeket a 15. ábra mutatja. a tanító epoch-ok függvényében. A 

modell tanító halmazon jobban teljesített, mint a validációs halmazon: a tanítási pontosságok a 

validációs pontosságoknál nagyobbak voltak, vagyis a tanítási veszteségek a validációs 

veszteségeknél kisebbek voltak. A tanítási pontosságok növekedő tendenciát mutatnak. A 

validációs pontosságok a 4-8. epoch tartományban 0.75 és 1.0 között mozogtak. Ugyanez igaz 

a validációs veszteségekre is. 

3. táblázat: NASNetLarge modell értékelése 

 precision recall f1-score support 

0 1 0,5 0,666667 2 

1 0,666667 1 0,8 2 

accuracy 0,75 0,75 0,75 0,75 

macro avg 0,833333 0,75 0,733333 4 

weighted avg 0,833333 0,75 0,733333 4 
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15. ábra: NASNetLarge - pontosság és veszteség görbék 

 

4.2.2. InceptionResNetV2 

Az InceptionResNetV2 modell tanításáról készült klasszifikációs jelentést a 4. táblázat 

foglalja össze. A pontosság és veszteség értékeket a 16. ábra mutatja a tanító epoch-ok 

függvényében. A tanítás értékek egyenletesen változtak (a pontosságok növekedtek, a 

veszteségek csökkentek). A validációs értékek tekintetében jelentős ingadozás figyelhető meg. 

4. táblázat: InceptionResNetV2 modell értékelése 

 precision recall f1-score support 

0 0,333333 0,5 0,4 2 

1 0 0 0 2 

accuracy 0,25 0,25 0,25 0,25 

macro avg 0,166667 0,25 0,2 4 

weighted avg 0,166667 0,25 0,2 4 

 



17 

 

 

16. ábra: InceptionResNetV2 - Pontosság és veszteség görbék 

 

4.2.3. Xception 

Az Xception modell tanításáról készült klasszifikációs jelentést az 5. táblázat foglalja 

össze. A pontosság és veszteség értékeket a 17. ábra mutatja a tanító epoch-ok függvényében. 

A tanítási értékek egyenletesen változtak, míg a validációs értékek ingadoztak. A jelentés 

alapján az látszik, hogy minden mérőszám nulla, vagyis a modell nem tanulta meg a tanító 

minták jellemzőit. 

5. táblázat: Xception modell értékelése 

 precision recall f1-score support 

0 0 0 0 2 

1 0 0 0 2 

accuracy 0 0 0 0 

macro avg 0 0 0 4 

weighted avg 0 0 0 4 
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17. ábra: Xception - Pontosság és veszteség görbék 

 

4.2.4. ResNet152V2  

A ResNet152V2 modell tanításáról készült klasszifikációs jelentést a 6. táblázat foglalja 

össze. A pontosság és veszteség értékeket a 18. ábra mutatja a tanító epoch-ok függvényében. 

A tanítási értékek a 5. epoch után romlani kezdtek, amely arra utal, hogy 5 tanító epoch elég 

volt az elérhető legjobb súlyok kialakulásához. A validációs értékek jelentős ingadozást 

mutatnak. 

6. táblázat: ResNet15V2 modell értékelése 

 precision recall f1-score support 

0 0,666667 1 0,8 2 

1 1 0,5 0,666667 2 

accuracy 0,75 0,75 0,75 0,75 

macro avg 0,833333 0,75 0,733333 4 

weighted avg 0,833333 0,75 0,733333 4 
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18. ábra: ResNet152V2 - Pontosság és veszteség görbé 

 

4.2.5. ResNet101V2 

A ResNet101V2 modell tanításáról készült klasszifikációs jelentést a 7. táblázat foglalja 

össze. A pontosság és veszteség értékeket a 19. ábra mutatja a tanító epoch-ok függvényében. 

Az előző fejezetben bemutatott modellhez hasonló eredmények születtek azért, mert 

szerkezetük hasonló. 

7. táblázat: ResNet101V2 modell értékelése 

 precision recall f1-score support 

0 1 0,5 0,666667 2 

1 0,666667 1 0,8 2 

accuracy 0,75 0,75 0,75 0,75 

macro avg 0,833333 0,75 0,733333 4 

weighted avg 0,833333 0,75 0,733333 4 
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19. ábra: ResNet101V2 - Pontosság és veszteség görbék 

5. Objektum detektálás 

A futószalagon érkező félkész termékeket az élő digitális kameraképen egyszerre kell 

detektálni és osztályozni. A gépi tanulás vonatkozásában többcímkés osztályozásról (multi-

label classification) beszélünk abban az esetben, amikor a modellnek egy bemenete és több 

kimenete van. Erre a feladatra a TensorFlow Object Detection API-ját választottam. Ez egy 

nyílt forráskódú framework, amely nem csak képek osztályozására, de a rajta lévő objektumok 

detektálására is képes. Az objektum detektálás alapja a képi jellemzők kinyerése (feature 

extraction). Egy jellemző a kép egy területének felel meg, amely téglalappal körbe határolható. 

Több találat több téglalapot ad, amelyek átfedésben lehetnek egymással – ezek uniója jelent 

egy detektált objektumot. Az API-hoz elérhető neurális hálózatok közül az EfficentDet [3] 

modellel dolgoztam, amely 90 darab előre tanított objektum osztályt tartalmaz. A modell 

konfigurációs fájljának módosításával saját, a félkész termékekről készített képeket tápláltam a 

hálózatba. Az objektumok detektálása palettától független (20. ábra). Ebben a fejezetben a 

tanításról és az eredmények értékeléséről lesz szó. 
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20. ábra: Objektum detektálás demo 

5.1.A tanítás előkészítése 

5.1.1. Adathalmaz 

A tanításhoz egy több, mint 1100 darab képet tartalmazó adathalmazt készítettem. Ennek 

az eredeti kiindulási alapja egy 20 képből álló adathalmaz volt, amelyből véletlenszerűen 

manipulálva a képek fényerejét, kontrasztját, forgatását és nagyítását újakat generáltam. A 

tanító halmazba a teljes adathalmaz 70 százalékát tettem, a maradék 30 százalék a teszt 

halmazba került. 

5.1.2. Címkék 

A modell építésének első lépése a képeken lévő objektumok megjelölése, melyhez én a 

Python labelimg eszközét használtam (21. ábra). A programmal beolvastam az adathalmaz 

képeit, az objektumokat határoló téglalappal láttam el és megadtam az objektum osztályát. Erre 

azért volt szükség, mert a detektált objektumok vizualizációja is ilyen módon történik az élő 

kameraképen. 

A szoftver a PascalVOC és YOLO formátumokat támogatja. Előbbi .xml, utóbbi .txt 

formátumban tárolja a címkéket. Én az előbbit használtam. A mentést követően a képhez 

generálódott egy .xml fájl, amely a határoló téglalap(ok) koordinátáit és az osztályok nevét 

tárolja. 
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21. ábra: Kép címkézése a labelimg eszközzel 

5.1.3. Konfigurálás 

Az xml fájlokat csv formátumba konvertálntam, majd record fájlokat generáltam belőlük. 

A tanításhoz egy-egy konfigurációs fájlra volt szükség a címkékhez (label map) és a modellhez. 

A label map a JSON-hoz hasonlóan épül fel: minden egyes blokk kulcs-érték párokkal 

rendelkezik, ahol a kulcs az egyedi azonosító (egész szám), az érték pedig az osztály neve 

(karaktersor). Az én label map-em két elemet tartalmaz azért, mert jelenleg a laborban két 

félkész termékünk van, alsó és felső. A modell konfigurációs fájljának felépítése hasonló a 

címkékéhez, fő attribútumait a 8. táblázat foglalja össze. 

8. táblázat: A modell konfigurációjának fő attribútumai 

Név Típus Leírás 

num_classes integer osztályok száma 

fine_tune_checkpoint string model checkpoint 

fine_tune_checkpoint_type string “detection” 

input_path string “train.record” 

input_path string “test.record” 

label_map_path string a létrehozott labelmap elérési útja 

batch_size integer • minél nagyobb, annál több erőforrást igényel 

a tanítás 

• lehetséges értékek: 4, 8, 16 … 
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5.2. A tanítás eredményei 

Az alábbi ábrák a veszteség értékeket ábrázolják a tanító lépések (steps) függvényében: 

osztályozás során mért veszteségek (22. ábra), detektálás során mért veszteségek (23. ábra), 

normalizált veszteségek (24. ábra), regularizációs függvény veszteségei (25. ábra), summázott 

veszteségek (26. ábra). Megfigyelhető, hogy az idő előre haladtával ezek az értékek 

folyamatosan csökkentek. A 2500. lépés körül kiugrás figyelhető meg. Ez arra utal, hogy az 

adathalmaz duplikációkat tartalmaz, tisztításra szorul. A 27. ábra a tanulási arányok alakulását 

ábrázolja, szintén a lépesek függvényében. A tanulási arányokban a 2500. lépésig lineáris 

növekedés, majd azt követően stagnálás figyelhető meg. Ez azt jelenti, hogy a 2500. lépésnél 

le is állíthattam volna a tanítás, mert a súlyok innentől kezdve nem módosultak. 

 

 

22. ábra: Classification Loss 

 

23. ábra: Localization Loss 

 

24. ábra: Normalized Total Loss 

 

25. ábra: Regularization Loss 

 

26. ábra: Total Loss 

 

 

27. ábra: Learning Rate 
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5.3. Kliens-szerver kommunikáció 

Az objektumok detektálását és felismerését távoli számítógépen futó alkalmazás fogja 

végezni (2. táblázat). A Python RPyC könyvtárával implementáltam a távoli kiszolgálás demo-

ját. A szerveren elindítok egy több szálon futó kiszolgáló alkalmazást, a gépi tanulás modul 

erre csatlakozik a beállított IP cím és port megadásával. A modul byte folyammá alakítja a 

frame-eket és elküldi a szervernek. A szerver, miután fogadta az üzenetet, kibontja az 

adatfolyamot, majd elvégzi az objektum detektálást, felismerést. Végül az eredményt 

visszaküldi a modulnak, amely megjeleníti azt. 

6. Összefoglalás 

Ebben a dolgozatban gépi tanulással és rendszerintegrációval foglalkoztam. Elkészítettem 

az ipari labort támogató szoftver gépi tanulás moduljának előzetes integrálás-tervét, 

ismertettem a gépi tanulás modelleket jellemző mérőszámokat, megvizsgáltam néhány Keras 

modell hatékonyságát és a TensorFlow Object Detection API-ját. Implementáltam a kliens-

szerver alapú gépi tanulás műveletek elvégzésének első verzióját. 

A Keras modellek pontosság és veszteség értékeinek ingadozása arra utal, hogy az 

adathalmazok variancája nem megfelelő még az adat-augmentáció ellenére sem. A 

NASNetLarge, ResNet152V2 és a ResNet101V2 modellek hasonlóan jól teljesítettek az f-1 

score alapján. Ugyan a végső cél több objektum detektálása ugyanazon a képen, az egycímkés 

osztályozás is használható lehet laboros környezetben, például a késztermékek azonosításához. 

A TensorFlow Object Detection API-jával készített első modellben kizárólag piros színű felső 

elemek szerepeltek. Ekkor a fehér színű felső elemet a program nem ismerte fel. Miután az 

adathalmazt kiegészítettem ezzel a típussal, a felismerés is sikeres volt. Ebből azt a 

következtetést vonom le, hogy a hálózat a szín tulajdonságot is megtanulja. Ugyanakkor a 

gyakorlatban is szükség lesz a folyamatos bővítésre, hiszen amikor új termék kerül bevezetésre, 

új modellt kell készíteni. 
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1. Bevezetés 

TDK dolgozatom témájaként egy olyan feladatot választottam, amely a Zala vízfolyás 

vízgyűjtő területén mért különböző adatok vizsgálatát, elemzését, összefüggéseinek, 

trendjeinek feltárását hivatott megkönnyíteni. A dolgozat célja a rendelkezésre álló adatok 

migrálása, tisztítása, előkészítése, és elemzésének támogatása adattudományi eszközökkel. 

Az elemzéssel legfőbb célom a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

(NYUDUVIZIG) számára történő segítségnyújtás. A sok év alatt gyűjtött adataikkal ők kevés 

elemzést végeztek, mert nincs megfelelő humán erőforrásuk az ilyen típusú vizsgálatokhoz. 

Ebben próbálok nekik segíteni ezen dolgozatban. A munka folyamán folyamatosan 

konzultáltunk, melyben ők a vízügyi szakmai tudást biztosították, én pedig az adattudomány 

oldaláról közelítettem meg a feladatot. Több szakértő bevonásával végeztem az elemzéseket, 

akik ötleteikkel, javaslataikkal, szaktudásukkal, és segítőkészségükkel járultak hozzá az 

eredményes munkához. 

A munka folyamatában az első lépést az adatok beszerzése jelentette. A hidrológiai és 

vízminőségi adatokat a NYUDUVIZIG-től, a meteorológiai adatokat az Európai Középtávú 

Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF) ERA5-Land nevű online, ingyenesen elérhető reanalízis 

adatbázisából szereztem be. 

Ezután következett az adatok előkészítése: hiányzó adatok pótlása, adathibák, 

anomáliák javítása, az adatok egységes formátumra hozása. A meteorológiai adatok esetében 

több átalakítás volt szükséges: ezek egy földrajzi koordinátákon alapuló rácshálózatban voltak 

megadva, nekem azonban a Zala vízgyűjtőjére (illetve annak részvízgyűjtőire) vonatkozóan 

kellett őket felhasználnom. Ehhez több geoinformatikai műveletet is el kellett végeznem. 

Következő lépésben feltáró adatelemzést végeztem. Ide tartoznak az egyes statisztikai 

mutatók, valamint különböző diagramok, egyszerű grafikonok készítése az adathalmazról és az 

egyes attribútumokról. Letisztult, átlátható, interaktív és dinamikus diagramokat készítettem, 

melyhez a megfelelő szoftverre is szükségem volt. 

Ezek után következtek a tényleges, mélyebb elemzések. Ide tartozik az adatok 

korrelációanalízise különböző bontásokban és granularitási szinteken: a lehetséges 

összefüggések feltárása a különböző attribútumok között. Szintén fontos volt a 

homogenitásvizsgálat minden attribútumra, mely megmutatja, hogy történt-e valami hirtelen 

változás az adathalmazban, és így érdemes-e egyáltalán a trendeket vizsgálni. Végül az 
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idősorokban fellelhető trendek, periódusok meghatározása következett, összehasonlítva a 

globális klimatikus folyamatokkal. 

A kapott eredményeket a szakértőkkel való konzultációk során értelmeztük, melyből 

szakmai következtetések levonására is sor került. Ezek alapján egy prezentációt is készítettem 

a munkám NYUDUVIZIG-en történő bemutatására. Ez könnyen érthető az adattudományban 

nem jártas személyeknek is, és sok grafikus elemet tartalmaz. Ezenkívül javaslatokat 

fogalmaztam meg, hogy milyen területekre, folyamatokra érdemes kiemelt figyelmet fordítani 

a vízügyi munka során. 
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2. Elméleti háttérismeretek 

2.1. Vízügyi szakmai háttér 

A hidrológia, magyarosan víztan, a víz mozgásával, körforgásával, folyó- és állóvizekkel 

foglalkozó tudományterület. Bár a mindennapi életben nem feltétlenül találkozunk vele, 

valójában nagyon fontos szerepet játszik az életünkben – gondoljunk csak az árvízvédelemre. 

Dolgozatomban – mivel egy vízfolyással foglalkoztam – leginkább vízállás- és vízhozamadatok 

jelennek meg ebből a témakörből, de a víz körforgásához, az ún. hidrológiai körfolyamathoz 

szorosan kapcsolódik a meteorológia témaköre is [1]. 

A meteorológia az időjárási jelenségekkel, és azok előrejelzésével foglalkozó 

tudományág. Mindenki számára nagy jelentőséggel bírnak a mindennapi időjárási 

előrejelzések, azonban a várható hőmérséklet és csapadék csak egy nagyon kis szelete ennek a 

szerteágazó tudományterületnek. 

A harmadik terület, amit érintettem, a víz minőségével, fizikai és kémiai összetételével 

foglalkozik. A természetes vizek tartalmaznak szuszpendált, lebegő anyagokat, kolloid méretű 

részecskéket, ásványi anyagokat és különböző kémiai vegyületeket is. Ezek az anyagok 

bizonyos vegyi és ökológiai folyamatok, változások indikátorai lehetnek a vizekben, ezért 

nagyon fontosak a vízügyekkel foglalkozó szakemberek számára [2]. 

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az ország nyugati részén, a Rába, a Zala és a 

Mura folyók vízgyűjtőjén foglalkozik a vízügyekkel: bel- és árvízvédelemmel, 

vízgazdálkodással, vízrajzzal, vízrendezéssel stb. A legjelentősebb vízgazdálkodási létesítmény 

a területen a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer, amelyet a Zala vízfolyás táplál. Szakértőkkel 

való konzultáció után a Zala vízfolyáson mért adatok elemzését választottam dolgozatom 

témájának, ugyanis ez a vízfolyás (vízgyűjtőjével együtt) teljes egészében Magyarországon 

található és a NYUDUVIZIG-hez tartozik, így minden szükséges hidrológiai és vízminőségi 

adat rendelkezésre állt. Több mint 40 éve rögzítik a Zala vízállás- és vízminőségadatait, így 

rengeteg adat gyűlt. Ők ezeken az adatokon viszonylag kevés elemzést végeztek, leginkább 

azért, mert elemzési kapacitásuk alacsony. Kifejezetten ilyen munkát végző munkatársuk nincs, 

a szakértők közül pedig a modern adattudományi módszerekhez kevesen értenek. Találkoztam 

a közös munka során általuk végzett elemzésekkel, azonban ezek leginkább 1-2 adattípusra 

korlátozódtak, és nem a különböző adatok között lévő összefüggések feltárását célozták. 
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Megemlítendő a munka során nekem is bemutatott MHstat nevű szoftver, mely egy jól 

használható, grafikus felülettel rendelkező műszaki hidrológiai statisztikai elemző célszoftver. 

Ez egy nem nyilvános, belső program, mely az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére 

készült, ezért nem lelhető fel róla semmilyen forrás az interneten. Leginkább hidrológiai témájú 

elemzések elvégzésére használható, de erősen korlátozott a funkcionalitása. Végezhetők benne 

statisztikai számítások, mint a tartósság- és a homogenitásvizsgálat, illetve egyszerűbb idősori 

elemzések, mint a lineáris trendvizsgálat és a különböző idősorok grafikus összevetése. 

Összességében egy könnyedén használható, jó program az adattudományban nem jártas 

szakemberek részére, azonban én a munkám során sokkal mélyebb és szerteágazóbb 

vizsgálatokat is végeztem, melyek a fenti szoftverrel nem megvalósíthatók. 

Mint már említettem, vizsgálataim során a NYUDUVIZIG szakértőivel többször is 

konzultáltam. Így adott volt a szakmai precizitás is, hiszen én magam vízügyi ismeretekkel nem 

rendelkeztem a kutatást megelőzően; illetve ily módon azt is biztosítani tudtuk, hogy olyan 

irányú és típusú elemzéseket végezzek, melyek a szakértők számára is hasznosak és jól 

alkalmazhatóak. Elemzéseim eredményeit munkájuk során hasznosítani tudják, kiemelt 

figyelmet tudnak fordítani az általam megjelölt területekre, eseményekre, illetve a hosszútávú 

tendenciák kimutatása is segít nekik felkészülni a következő években várható változásokra. 

2.2. Kapcsolódó kutatások 

Vízügyi témakörben számos publikáció jelent, melyek közül több könyv formájában foglalja 

össze a szakterület főbb ismeretköreit [3, 4]. A regionális vízszintek numerikus elemzése 

hosszú múltra tekint vissza, melynek kiemelt fontosságára Taylor és munkatársai is felhívják a 

figyelmet a 2002-es könyvükben [5].  

Robert Stallman már 1956-ban publikált cikkében [6] foglalkozik a kérdéssel, melyben 

terepi experimentális tesztek (pl. szivattyúzás) révén gyűjtött hidrológiai adatok és hidrológiai 

modellek felhasználása révén nyer információt a releváns vízhozamadatokról. A vízszintadatok 

elemzése nem csupán a folyóvizek, hanem a tavak, és a tengerek, óceánok tekintetében is 

számos kutatás témáját képezi. Feng és munkatársai a Csendes-óceán északnyugati részén 

fekvő partszakasz három állomásához kapcsolódóan végeztek extrém vízszint elemzéseket [7]. 

Munkájukban statisztikai eloszlásokon alapuló módszereket hasonlítottak össze három 

megfigyelőállomás adatait elemezve, s azt vizsgálták, hogy az egyes állomások vízszintjei 

milyen eloszlásokkal modellezhetőek leginkább. Míg Quinn és munkatársai 2002-es 

munkájukban [8] a Nagy Tavak szezonális vízszintingadozásait vizsgálva a tószabályozás 
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hatásaira, addig Jeppesen és munkatársainak munkája a tavak és víztározók vízszintjeinek 

változására, és a globális felmelegedés ökológiai hatásaira hívja fel a kutatók figyelmét [9]. 

Utóbbiak munkájukban az 52° szélességi kör gradiensét lefedő 7 tó és víztározó adatainak 

hosszútávú elemzése révén rámutattak, hogy az éghajlatváltozáshoz és a vízkivételhez 

kapcsolódó vízszint és sótartalom változásai hogyan befolyásolják az ökoszisztéma szerkezetét.  

Rodgers és Whaling munkája sok tekintetben hasonló az én kutatásomhoz. Cikkükben 

[10] a Missisipi-folyó hordalékvizének vízszint és a kiválasztott vízminőségi adatok (klorid és 

bromid) összefüggését elemezték. Munkájuk eredményeképpen olyan potenciometriai felületi 

térképek készültek, melyek segítségével a Mississippi hordalékos síkságon 10 potenciometriai 

felület mélyedését azonosították. Park és munkatársai a vízminőség változásának és a vízszint 

csökkentésének kapcsolatát elemezték a Gangjeong-Goryong Weirin Nakdong folyóban [11]. 

Hasonló elemzést találunk Xu és munkatársai által publikált cikkben, ahol a Dan folyó 

vízminőségének évszakos változásai és fő befolyásoló tényezőit elemezték statisztikai 

módszerekkel. 

2.3. Alkalmazott adattudományi módszerek 

Az adattudomány egy szerteágazó tudományág. Egy adattudós/data scientist munkája sok 

dologból tevődik össze, melyekhez különböző technológiákat és szoftvereket kell ismernie és 

alkalmaznia. Munkám egyes fázisaiban én is több különböző programot, módszert, technikát 

használtam. 

Főbb elemzéseim a korrelációanalízis, a homogenitás-, a tartósság-, a trend- és a 

periódusvizsgálat voltak. Tekintve, hogy idősori adatokról beszélünk, szükséges volt minden 

elemzés során megválasztani a granularitási szintet, azaz, hogy milyen mélységű adattal 

számolunk az idő és a tér tekintetében. Így használtam napi, heti, havi, éves, illetve többéves 

átlagokat, maximumokat, minimumokat is; valamint vizsgáltam a teljes vízgyűjtőt, és az egyes 

részvízgyűjtőket külön-külön is. 

Korrelációanalízisnél az ún. korrelációs mátrixok és azok hőtérképei, illetve a pont-pont 

mátrixok voltak a legkézenfekvőbbek. Ezeken az egyes attribútumok páronként 

összehasonlítva szerepelnek, így könnyen lehet rajtuk látni az összefüggéseket, a lehetséges 

egymásra hatásokat. 

Homogenitásvizsgálatnál az egyik szakértőtől tanult módszert alkalmaztam, mellyel az 

adatsort két részre osztva vizsgáljuk meg, hogy történt-e valami kiugró változás az idősorban. 
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Ezt attribútumonként el kellett végezni, hogy lássuk, homogének-e az adatok, érdemes-e rajtuk 

trendeket vizsgálni. 

A vízhozamadatokon végeztem tartósságvizsgálatot is. Ez tulajdonképpen egy relatív-

kumulatív gyakorisági grafikont jelent, melyen azt ábrázoltam, hogy egy-egy állomás esetében 

a különböző évtizedek során az idő mekkora részében állt rendelkezésre egy bizonyos 

vízhozam. A szakmában a Q80%-ot szokták leginkább figyelembe venni, mely azt a 

vízhozammennyiséget jelöli, mely a vizsgált időintervallum legalább 80%-ában rendelkezésre 

állt. A teljes grafikonra rátekintve pedig lehet látni az esetleges trendeket, kiugró adatokat, 

szélsőségeket is. 

A trend- és periódusvizsgálatok előtt el kellett végeznem az ún. idősor-

dekompozíciót [12]. Ez azt a folyamatot jelenti, mely során 3 részre bontjuk az észlelt adatokat: 

trendre, periódusra, és reziduálisokra. Ez utóbbi a trend és a periódus alapján becsült érték 

eltérése a valós értéktől. A periódus kiszűrésére, és így a trend megállapítására jól alkalmazható 

módszer a mozgóátlag számítása. A természetben a legkézenfekvőbb a 12 hónapos, azaz éves 

periódus, ezzel dolgoztam én is legtöbbször. A havi adatok, illetve az előttük lévő 5 és az utánuk 

lévő 6 hónap adatainak átlagát véve mindig egy pontosan 12 hónapból álló átlagot kaptam, mely 

egy „simított” verziója a teljes idősornak. Ezzel nagyon jól ki lehetett szűrni az évszakok 

természetes váltakozásának hatásait. Az így megmaradó adatokon egy lineáris trendvizsgálatot 

végezve már igazán hasznos eredményeket tudtam felmutatni. A periódusok ellenőrzésére az 

autokorreláció módszerét használtam, mely során az adatsort önmagának valahány 

időegységnyivel elcsúsztatott változatával vetjük össze, és ezek korrelációját vizsgáljuk. Ha 

magas a korreláció egy adott elcsúsztatásnál, akkor ott valószínűleg van egy adott hosszú 

periódus az adatokban. 

2.4. Alkalmazott szoftverek 

A fenti elemzések az adattudományos munkának csak kis részét teszik ki. Nagyon sok időbe 

telik az adatok előkészítése, az előzetes, feltáró elemzések elvégzése, és ezek vizualizációja is. 

A megfelelő szoftverek megtalálása kulcsfontosságú az érdemi munka zavartalan végzéséhez. 

A munka egyes fázisaiban több szoftvert is kipróbáltam, végül az alábbiak mellett döntöttem. 

Az adatok előkészítése során leginkább a Microsoft Excel volt segítségemre. Ebben 

könnyedén végezhettem szűréseket, rendezéseket, keresni is egyszerűen tudtam az adatsorok 

között. Jelentősen megkönnyítette az adathibák és hiányzó adatok feltárását. Szintén fontos 

funkció volt a .csv fájlba mentés lehetősége, mely segítette a fájlok azonos formátumra hozását. 
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Mint említettem, az időjárási adatokat egy földrajzi koordinátákon alapuló 

rácshálózatban tudtam megszerezni. A rács mezői természetesen téglalap alakúak voltak, 

nekem viszont sokszögek által határolt területekre, a Zala négy részvízgyűjtőjére vonatkozóan 

kellett őket felhasználnom. Ehhez a geoinformatikai átalakításhoz a QGIS nevű ingyenes 

szoftvert használtam. A .shp fájlcsomagokból importált részvízgyűjtő-poligonokat és a .csv 

fájlokban megadott rácshálózatot egyaránt rávetítettem a térképre, majd egyesével vettem az 

egyes mezők és a részvízgyűjtők metszeteit, melyek területeit elmentve már tudtam tovább 

számolni a meteorológiai adatokkal. 

A már előkészített adatok elsődleges vizsgálatát és elemzését a Microsoft Power BI 

Desktop nevű alkalmazás segítségével valósítottam meg. Ez egy adatvizualizációra és -

elemzésre használható program, melynek ingyenes verziója elérhető a Microsoft Áruházban. A 

szoftvert a munkahelyemen ismertem meg, és könnyedén kezelhetőnek, mégis erőteljesnek, 

funkciókban gazdagnak bizonyult. Bizonyos mértékű adatelőkészítés is végezhető vele, 

azonban erre jobbnak láttam az Excelt. Adatvizualizációban viszont a Power BI sokkal erősebb: 

szemben az Excel statikus diagramjaival képes dinamikus, interaktív diagramok, grafikonok 

generálására, melyekkel rengeteg adat nyerhető ki különböző hierarchiaszinteken. Könnyedén 

átlátható, mégis nagyon mélyre lehet vele menni az adathalmazban. Nem utolsósorban pedig 

dizájnos, modern kinézetű grafikonok készíthetők vele, ami az eredmények prezentálásakor is 

előnyt jelent. 

Az adatelemzéseknél már nem voltak elegendőek számomra a grafikus felülettel 

rendelkező alkalmazások, mint az említett Power BI és MHstat. A programozási nyelvek felé 

fordultam, melyek nyilvánvalóan sokkal nagyobb szabadságot adnak egy-egy feladat 

elvégzésekor, viszont jóval mélyebb megértést igényelnek, és bonyolultabban is kezelhetők. 

Választásom a Python nyelvre esett. Ez egy értelmező nyelv, vagyis nem kell külön lefordítani 

a kódot a futtatáshoz – ez a sebességre gyakorol jelentős pozitív hatást. Környezetnek a Jupyter 

Notebook nevű webes szoftvert választottam. Ez egy nyílt forráskódú, ingyenes program, mely 

tulajdonképpen olyan dokumentumok létrehozására és kezelésére használható, melyek valós 

időben futtatható programkódot tartalmaznak. A notebook-nak, azaz jegyzetfüzetnek nevezett 

dokumentumokba a normál szövegeken kívül írhattam Python kódot, amit gyorsan lefuttatva 

már meg is jelent az eredményként kapott üzenet, táblázat, vagy ábra. 
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3. Adatelőkészítés 

3.1. Adathalmaz bemutatása 

Vízhozamadatok 

A NYUDUVIZIG-nek a Zalán négy darab vízmércéje van, ahol a vízállást rögzítik: 

Zalalövőnél, Zalaegerszegnél, Zalabérnél és Zalaapátinál (1. ábra). Ez a négy állomás 

ugyanakkor felosztja a Zala vízgyűjtőjét 4 db részvízgyűjtőre. Az egyes részvízgyűjtők 

karakterisztikájukban, földrajzi tulajdonságaikban jelentősen eltérnek egymástól, ez pedig 

természetesen kihat az ott található vízfolyások tulajdonságaira és a meteorológiai jellemzőkre 

is. Az általam felölelt időszakban különböző gyakorisággal rögzítették a vízállást, de minden 

esetben legalább napi egy mérés történt. A vízhozamot a vízállásból számítják egy empirikus 

képlet segítségével, mely figyelembe veszi a vízfolyás adott szakaszának különböző 

tulajdonságait az adott szelvénynél, ezért minden állomásra különböző. Én már a számított 

vízhozamadatokat kaptam meg, melyek tartalmazzák a mérés helyét, pontos időpontját, és 

magát a vízhozamot m3/s-ban. 

 

1. ábra A Zala vízfolyás és a NYUDUVIZIG mérőállomásai 

Mint említettem, a mérési gyakoriságok különbözőek voltak. Állomásonként is eltértek 

(pl. Zalaapátinál mindig napi 1 mérés történt), de egy adott állomás adatsorán belül is voltak 

olyan időszakok, amikor gyakrabban történtek mérések, akár negyedóránként is. Leginkább a 

vízállás jelentős megemelkedésekor, azaz árhullám esetén végeztek több mérést, ami a 

későbbiekben okozott anomáliákat az adatok elemzésekor. 
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A mérési gyakoriságon kívül a mérési időszakok kezdete is eltért az egyes állomásoknál. 

Míg Zalalövőnél csak 1980-tól, addig Zalaegerszegnél már 1974-től, Zalabérnél 1973-tól, 

Zalaapátinál pedig 1977-től rögzítették a vízhozamadatokat. A 4 állomásról az 1973-2019 

időintervallumból összesen ~420 000 rekordom volt. 

Vízminőség 

A NYUDUVIZIG a víz minőségét egy helyen méri, Zalaapátiban, nem sokkal a Zala 

Kis-Balatonban lévő torkolata előtt. Ezek a mérések is 1977-ben kezdődtek, akárcsak az itteni 

vízállásmérések. Az itteni állomáson 3 olyan adatot rögzítettek, ami a munkám szempontjából 

releváns volt: a víz összes lebegőanyagtartalmát, az összes nitrogéntartalmát, és az összes 

foszfortartalmát, mindegyiket mg/l mértékegységben. Bizonyos években ezeken kívül 

rögzítésre kerültek egyéb paraméterek is, de ezekkel én nem foglalkoztam a munkám során. Az 

évek során itt is változott a mérési gyakoriság, eleinte naponta, később nem minden nap 

rögzítették az értékeket, sőt, olyan esetek is voltak, amikor nem minden paraméter került 

rögzítésre. A vízminőségi adatokból összesen ~15 000 rekord állt rendelkezésre. 

Meteorológia 

Mint említettem, az időjárási adatokat az ECMWF ingyenesen elérhető ERA5-Land nevű 

adatbázisából szereztem be [13]. Ez egy ún. reanalízis adatbázis, ami azt jelenti, hogy a múltban 

mért adatokat analizálják újra mai, fejlett módszerekkel, melyek segítségével igen pontosan 

leírhatók az egyes időjárási paraméterek rendkívül részletes időbeli és térbeli felbontásban. Ez 

a konkrét adatbázis a Föld teljes szárazföldi felületét lefedően nyújt rengetegféle adatot 1981-ig 

visszamenőleg óránkénti és 0,1°x0,1°-onkénti felbontásban. A teljes kiválasztott terület az é. 

sz. 46,4°, k. h. 16,25°-tól é. sz. 47,2°, k. h. 17,25°-ig terjedő terület volt, ez ugyanis magában 

foglalja a Zala teljes vízgyűjtőjét. Így végül 39 éves időtávon (1981-2019), 0,8°x1°-os területen 

kértem le 4 attribútumot, ami kb. 4x39x365x24x80 ≈ 109,3 millió számadatot jelentett. 

Szándékosan nem rekordot vagy adatsort írtam, ugyanis ezen adatok más formátumban érhetők 

el, így – a munka ezen fázisában – nem beszélhetünk adatsorokról. 

3.2. Adatok előkészítése 

Mint a legtöbb adattudományhoz kapcsolódó feladat esetében, itt is az adatok előkészítésével 

kellett kezdenem a munkát. Több forrásból szereztem az adatokat, így először ezeket kellett 

megismernem, további feldolgozásra alkalmassá tennem, a hasonló adatokat hasonló 

formátumra hoznom. 
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Vízhozam 

Elsőként a vízhozamadatokkal foglalkoztam. Négy db .txt fájlban kaptam meg a négy 

állomáson mért adatokat, mindegyik egy-egy állomás adatait tartalmazza. Zalalövő esetében 

1980, Zalaegerszegnél 1974, Zalabérnél 1973, Zalaapátinál pedig 1977 a legkorábbi adat 

évszáma. Általában napi egy rekord áll rendelkezésre minden állomásról, egy rekordon belül a 

mérés időpontja és a számított vízhozamadat (m3/s) a számomra hasznos attribútumok.  

A további munkához ellenőriznem kellett a kapott adatokat, és egyesítenem őket a 

könnyebb feldolgozhatóság érdekében. Könnyítette a folyamatot, hogy az adatok eleve 

könnyedén feldolgozható formában érkeztek, egyszerű szövegfájlban, a rekordokon belül az 

egyes attribútumok értékei szóközökkel el voltak választva. Úgy gondoltam, a 

.csv (comma-separated values) kiterjesztésű fájl lesz a legmegfelelőbb a későbbi céljaimra, így 

a négy állomás szövegfájljait összefésültem egyetlen nagy adatfájllá. Ehhez felvettem egy plusz 

attribútumot, ami az állomást jelöli, ahol a rekordban szereplő adatot rögzítették. Ennek az 

attribútumnak 1 és 4 között változik az értéke annak megfelelően, hogy az adott állomás 

hányadikként helyezkedik el a Zalán folyásirányban (1: Zalalövő, 2: Zalaegerszeg, 3: Zalabér, 

4: Zalaapáti). Egy külön, 5 soros .csv fájlba kigyűjtöttem az állomásokat is a nekik adott 

azonosítóval és a nevükkel, hogy könnyebb legyen később adatbázisként kezelni. 

Kiugró értékeket keresve egyetlen triviális hibasort találtam: a zalabéri mérőállomáson 

1975.03.25. és 1975.06.05. között a vízhozamadat végig -999, ez egy nyilvánvaló, valószínűleg 

műszeres hibára utal. Ezeket az adatsorokat töröltem. 

Összességében tehát a vízhozamadatok egy .csv fájlban kerültek tárolásra, melynek a 

fejlécén kívül 419532 sora és 7 attribútuma (dátum 3 komponenssel, idő 2 komponenssel, 

állomás száma, vízhozam) van. 

Vízminőség 

Vízminőséget egy helyen mérnek, Zalaapátiban, nem sokkal a Zala Kis-Balatonban lévő 

torkolata előtt. 1977 óta vannak mért adatok, melyeket egy .xls fájlban kaptam meg a 

NYUDUVIZIG-től, évenként külön füleken az Excel-táblában. Ezzel már jóval több dolgom 

volt, ugyanis az évek során többször is változtattak az adatok tárolási struktúráján. Elsőként 

lementettem az adatokat évenként egy-egy .csv fájlba, majd ezeken végeztem el a további 

műveleteket. 
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Általában a fejléceken és az összesített adatokon kívül több oszlopot is törölnöm kellett, 

amik számomra irreleváns adatokat tartalmaztak. Jellemző, hogy bizonyos években több 

adattípust tároltak el, mint amivel én dolgozok. Feladatom szempontjából az adatrögzítés 

dátuma, az összes nitrogén, az összes foszfor, és az összes lebegőanyag tartalom volt fontos. 

Mindhárom vízminőségi mutatót mg/l mértékegységben adták meg. Összesen így 6 

attribútumom lett rekordonként (dátum 3 komponense, N, P, lebegőanyag). Az adatokat azonos 

formátumra hoztam, néhol oszlopcserékkel, máshol a dátum komponensekre bontásával, majd 

egy .csv fájlba fésültem őket össze. 

Következő lépésként a kiugró, hibás, hiányzó vagy inkonzisztens adatokat 

azonosítottam. Összesen 32 olyan adatsort találtam, amelyben a 3 minőségattribútumból 1 vagy 

2 üresen volt hagyva valamilyen okból. Ezek megjelölésére hetedikként felvettem egy új 

attribútumot, isEmpty néven, mellyel azt jelölöm, hogy az adott sorban van-e üresen hagyott 

attribútum. 

A lebegőanyagadatoknál találtam még egy érdekességet: 2017 és 2018 során az 5 mg/l 

alá eső adatokat nem tárolták pontosan, csak egy <5 jelzést írtak az adott helyre. Érdekességét 

az adja, hogy a korábbi években ennél pontosabban mérték az adatokat, egytizedes 

pontossággal találhatók régebbi adatok 0 és 5 között is. Ezeket az adatokat 4,9-cel 

helyettesítettem, hogy felhasználhatók legyenek a további elemzéseknél. Ellenőriztem, 4,9-es 

adat nem volt egyébként a táblázatban, így ezzel az egyedi értékkel egyben meg is jelöltem, 

hogy ezek az adatok nem valósak, így adott esetben könnyedén kiszűrhetők a vizsgálatból. 

A tisztítások elvégzése után konzultáltam egy szakértővel, aki az adathalmazra, illetve 

annak grafikonjára tekintve vett észre egy jelentős anomáliát: 2001-ben az összes nitrogén 

szintje több mint 10-szerese volt a szokásosnak, és a környező éveknek. Ez már nekem is 

feltűnt, de a konzultáció előtt nem akartam kezelni, mivel lehetett volna akár valami jelentős 

esemény hozadéka is. Végül a háttéradatbázisban történő vizsgálat után kiderült, hogy a fájlba, 

amiben kaptam az adatokat, rossz oszlopot másoltak be az adatbázisukból, így kerültek hozzám 

a hibás adatok. Ezután a helyes adatokkal helyettesítettem őket. 

A fenti tisztítási műveletek elvégzése után 14321 használható rekord maradt, összesen 

tehát 7 attribútummal. 
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Meteorológia 

Az időjárásadatokat – amint fentebb írtam – az ingyenesen elérhető ERA5-Land adatbázisból 

szereztem be. Az adatok letöltése során eleinte problémát jelentett, hogy a honlapon [14] 

található felületen csak az igényelt adatok típusát (pl. csapadék, szélerősség, napsugárzás stb.), 

illetve a kívánt időintervallumot lehetett beállítani, területi korlátozást nem lehetett megadni. 

Így eleinte nagyon nagy méretű fájlokat kaptam (100 GB fölött) egy-két paraméterre és néhány 

évre is. Némi kutatómunka után találtam megoldást a problémámra: egy Python scriptet 

futtatva, mellyel az adatbázishoz készített API-t lehet elérni, már meg lehetett adni területi 

korlátozást is földrajzi koordináták segítségével. (Megjegyzés: Később frissítették a webes 

felületet, így most már meg lehet adni böngészőben is a területi korlátokat.) 

Az adatok .grib (gridded binary), illetve .nc (netCDF, network common data form) 

formátumban tölthetők le az adatbázisból. Eleinte a .grib formátummal próbálkoztam, mely egy 

elterjedt formátum múlt- és jövőbeli meteorológiai adatok tárolására. Alkalmas az adatok 

területi és időbeli helyzetének, valamint több paraméter értékeinek egyidejű tárolására. Eleinte 

jónak tűnt, ám bizonyos funkciók csak az újabb, korszerűbb netCDF fájlformátumban elérhetők 

az adatlekérés folyamán, ezért váltanom kellett erre a formátumra. Az adatok két adatbázisból 

voltak elérhetők: az egyik 1979-től tartalmaz adatokat 0,25°x0,25°-os felbontásban (ERA5), a 

másik pedig 1981-től, 0,1°x0,1°-os felbontásban (ERA5-Land). Utóbbit választottam, mert a 

vizsgált terület kis méretei miatt a felbontást fontosabbnak ítéltem a plusz egy évnyi adatnál 

(figyelembe véve a vízhozamadatok idősorának kezdetét). 

További nehézség volt, hogy egyszerre csak limitált számú adatsort lehet lekérni, így az 

adatokat több részletben kellett beszereznem. Végül összesen 16 db fájlt kaptam, mind a 4 

paraméter esetében évtizedenként kértem le az adatokat. Ezen fájlok az adatokat elég jó 

tömörítéssel tartalmazzák, így a kb. 109,3 millió számadatot tartalmazó fájlok összes mérete 

kb. 235 MB lett. 

A netCDF fájlok megnyitásához, olvasásához, módosításához speciális szoftverekre 

van szükség. Az interneten találhatók fizetős szoftverek is, illetve nyílt forráskódú, ingyenes 

programok is. Kipróbáltam több ilyen programot is [15, 16], azonban ezek jelentős része Linux 

operációs rendszeren fut, nekem azonban a többi szoftver miatt Windows-on volt célszerű 

dolgoznom. Így végül azon megoldás mellett döntöttem, hogy a netCDF fájlokat 

„kicsomagolom”, azaz átkonvertálom valami általánosabb formátumú szövegfájllá. A .csv 

fájlokra esett a választásom, mert a NYUDUVIZIG-es adatok jelentős része is így érkezett, és 
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egyébként is egy könnyedén kezelhető, mégis relatíve helytakarékos formátumról van szó. A 

16 .nc fájlt átkonvertálva nagyjából 7,1 GB-nyi .csv fájlt kaptam. Ezek a fájlok tartalmazták 

tehát a teljes lekért területre az óránkénti meteorológiai adatokat mind a 4 paraméterre. 

Mivel a NYUDUVIZIG-es adatok legkisebb használható, azaz általában rendelkezésre 

álló időegysége a napi felbontás, ezért a meteorológiai adatok esetében is napi átlagokat 

képeztem az óránkénti adatokból. Ez természetesen jelentősen csökkentette a fájlok méretét is. 

A hőmérsékletadatokkal egyszerű dolgom volt, egy Python scriptet futtatva, az azonos napi 

óránkénti adatokat átlagolva megkaptam a napi középhőmérsékletet. Ez azért volt így 

elvégezhető, mert a hőmérséklet egy pillanatnyi érték, amely minden pillanatban mérhető, így 

a mérések átlaga lesz a napi átlag. Ezután még egy Kelvin fokból Celsius fokba történő átváltást 

kellett végeznem. 

A másik 3 attribútum azonban halmozott adat: a csapadék, a párolgás és a lefolyás is az 

aznap adott időpontig leesett, elpárolgott, vagy lefolyt vízmennyiséget jelöli (méterben). Itt 

tehát minden esetben a következő nap 00:00:00 időpontjához tartozó értékre volt szükségem, 

mert ez jelöli az előző nap 24 órája alatt összegyűlt vízmennyiséget. Ez számomra nem volt 

eleinte egyértelmű, ezért többször is problémába ütköztem, irreálisan magas számokat kaptam 

például a csapadékra. Az időbeli elcsúszásnál már nem volt gond, egyszerűen úgy oldottam 

meg, hogy a dátumokat eltoltam 1 nappal visszafelé, melynek következtében az adott nap 

00:00:00-hoz tartozó adatsor már ténylegesen az adott dátumra vonatkozott. Ezért is volt 

szükséges letölteni a 2019-es adatokat, mert a 2019.01.01. 00:00:00 adatsorra szükségem volt 

a számítások során. Ezután átváltottam az adatokat milliméterbe. A másik két paramétert is 

hasonlóan kezeltem. Fontos megjegyezni még, hogy a párolgás esetében a negatív érték jelent 

párolgást, a pozitív kondenzációt (lecsapódást), ezért ezeket megszoroztam -1-gyel, hogy a 

párolgást mértékét lássam, ne a lecsapódásét. 

Miután minden adatot előkészítettem, 4 db .csv fájlt kaptam, melyek mindegyike az 

egyik paraméter napi átlagait/összegeit tartalmazza a teljes időtartamra, (tizedfokos felbontású) 

négyzetrácsonként. Nekem a vízhozam- és vízminőségadatokkal való összevetéshez azonban 

nem ilyen típusú adatokra volt szükségem, hanem az egyes részvízgyűjtőkre vonatkozó átlagolt 

adatokra. 

Földrajzi adatok kezelése 

A részvízgyűjtő az adott vízfolyás vízgyűjtőjének egy részét jelöli, mely a vízfolyás egy adott 

szelvényéhez tartozik. Tulajdonképpen a vízfolyás adott szelvényéhez tartozó részvízgyűjtő az 
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a terület, ahonnan a leesett csapadék és ott keletkezett egyéb víz a vízfolyás adott szelvényén 

átfolyik. A NYUDUVIZIG-től megkaptam .shp fájlcsomagban a Zala vízgyűjtő 5 

részvízgyűjtőjének adatait az 5 mérőállomásra: Zalalövő, Zalaegerszeg, Alibánfa, Zalabér, 

Zalaapáti. Ezeket a speciális fájlcsomagokat a QGIS nevű ingyenes szoftverrel kezeltem. 

Alibánfa bizonyos szakmai okok miatt nem vesz részt az elemzésemben, ezért ezt a 

részvízgyűjtőt összevontam a zalabérivel. Definíció szerint az alsóbb szelvényhez tartozó 

részvízgyűjtő tartalmazza a felsőbb szelvényhez tartozót (pl. a zalaapáti részvízgyűjtőnek része 

a másik négy), de jelen szövegben az adott részvízgyűjtőn csak az állomástól állomásig terjedő 

területeket értem – ennek megfelelően az elemzés során is az adott területek (halmazelméleti 

értelemben vett) különbségét vettem, és azzal számoltam. A részvízgyűjtők így nem fedik 

egymást, együtt pedig kiadják a teljes vízgyűjtőt. 

Ezeket az ún. poligonokat, vagyis a részvízgyűjtők határait tartalmazó sokszögeket 

kellett összevetnem a meteorológiai adatok rácshálójával. Pythonban létrehoztam egy scriptet, 

ami generált nekem a koordináták alapján egy .csv fájlt, ami a négyzetrács egyes négyzeteinek 

poligonjait tartalmazta, majd ezt is importáltam QGIS-be. A 2. ábrán látszik a részvízgyűjtők 

és a négyzetrács kapcsolata. 

 

2. ábra A Zala részvízgyűjtői és a meteorológiai adatok felbontása QGIS-ben 

Ezután vettem az egyes részvízgyűjtők és a négyzetrács „négyzeteinek” metszetét. Ezek 

közül kiválogattam azokat, ahol a metszet nem 0, és azokat tartottam csak meg. Ekkor kaptam 

a végleges poligonokat, amik a Zala vízgyűjtőjének részvízgyűjtőnkénti és tizedfokonkénti 

felbontását tartalmazzák a 3. ábrán látható módon. 
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3. ábra A Zala részvízgyűjtőinek és a meteorológiai adatok rácshálózatának metszete 

QGIS-ben 

Ezt követően a meteorológiai adatokkal való összevetéshez ki kellett számolnom 

minden egyes kapott poligonra a poligon/négyzetrács területarányt. Ez alapján a meteorológiai 

adatok részvízgyűjtőnkénti összesítésénél tudtam, melyik adatot milyen súllyal kell figyelembe 

venni az adott részvízgyűjtőre vonatkozó összesített adat kiszámításánál. Ehhez ki kellett 

számolni az egyes „négyzetek” területét, melyek a Föld görbülete miatt nem azonos méretűek 

(kivéve az azonos szélességi körök közöttieket), majd ezekhez arányosítottam a poligonok 

területeit, így minden poligonra kaptam egy 0 és 1 közötti számot. 

A meteorológiai adatok mellé létrehoztam egy „mező” táblát, amely az adott 

koordinátákhoz tartozó mező területét, illetve a részvízgyűjtők abban a mezőben elfoglalt 

részarányát tartalmazza. Így az időjárási adatokat, melyek, bár területre vonatkoznak és 

koordinátákkal lettek megadva, össze tudtam rendelni a hozzájuk tartozó mezőkkel. 

Kiszámoltam továbbá paraméterenként és négyzetrácsonként az adott négyzethez tartozó 

meteorológiai érték és az egyes részvízgyűjtők négyzetben elfoglalt területarányának szorzatát, 

majd ezeket összesítettem naponként, és elosztottam az adott részvízgyűjtőre vonatkozó 

területarányok összegével. Így megkaptam a részvízgyűjtők átlagos napi meteorológiai adatait. 

Az alábbi képlet az egyes részvízgyűjtők összesített napi adatainak számítási módját mutatja: 

 𝑃  
∑ ∗

∑
 (1) 
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A képletben 𝑃-vel jelöltem a választott paramétert, 𝑝 -vel a 𝑃 paraméter 𝑗-edik négyzethez 

tartozó adatát (𝑗  1. .80). 𝑅 -vel az 𝑖-edik részvízgyűjtőt (𝑖  1. .4). 𝐴 -vel a 𝑗-edik négyzet 

területét, 𝑎 -vel az 𝑖-edik részvízgyűjtő 𝑗-edik négyzetben elfoglalt területét (ezek hányadosa 

a területarány). Ahogy fent leírtam, a területarányok és az adatok szorzatösszege osztva a 

területarányok összegével kiadja a részvízgyűjtőre vonatkozó súlyozott átlagértéket. Végül 

ezeket a kiszámított adatokat mentettem ki paraméterenként 1-1 .csv fájlba. 

Adathalmaz szűkítése 

Miután előkészítettem az adatokat, az elemzés előtt jónak láttam szűkíteni a vizsgált 

időintervallumot arra az időszakra, amikor minden forrásból rendelkezésre állnak adatok. Ez 

azt jelenti, hogy csak az 1981.01.01. és 2018.12.31. közötti időszakból származó adatsorokkal 

foglalkoztam, ezen korlátok a meteorológiai adatok kezdete és a zalalövői állomás 

vízhozamadatsorainak vége közötti időszakot ölelik fel. 

Dátumok kezelése 

A későbbi jobb feldolgozhatóság, és a táblák közötti átjárhatóság érdekében létrehoztam 

Power BI-ban egy ún. dátum táblát. Ez a tábla az összes lehetséges dátumot tartalmazza. A 

vízminőségi, a vízhozam és a meteorológiai táblákban pedig egységesítettem a dátum- és 

időmezőket. Ugyanígy létrehoztam egy külön idő táblát is. Ez a technika azért fontos, mert a 

dátumhierarchiában való lépkedést jelentősen megkönnyíti, illetve a különböző táblákból 

származó adatokat is egymás mellé lehet tenni egy diagramon, hiszen a dátumok így ugyanazt 

az adatot jelölik (a táblák közötti kapcsolat miatt). Ezután a dátum- és időkomponenseket 

töröltem a táblákból, csak az összesített 1, illetve 2 attribútum maradt meg.
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3.3. Feltáró adatelemzés 

A következő fontos feladatom a feltáró adatelemzés volt (angol nevén Exploratory Data 

Analysis, EDA). Ezen folyamat során az adathalmazt leíró statisztikai számokat, 

tulajdonságokat kell megállapítani, illetve a számoknál könnyebben érthető vizuális 

segédeszközöket, grafikonokat, diagramokat kell készíteni, melyek segítik az adatok átlátását 

az ember számára. A feladatnak ezt a részét teljes egészében Power BI-ban végeztem. 

Statisztikai mérőszámok 

A következőkben néhány mutatószám látható, amik az adathalmaz bizonyos tulajdonságait 

írják le. A Power BI sokrétűsége miatt nem minden lehetséges adatot teszek be ebbe a 

dokumentumba, mert jelentősen megnövelné a terjedelmét. 

A vízhozamadatokra 4 fő mutatót számoltam ki: átlag, medián, szórás, és az éves 

átlagok közötti legnagyobb érték. A teljes időszakra vonatkozó adatok az 1. táblázatban 

láthatók. A mutatók külön-külön is kiszámításra kerültek minden hierarchiaszinten, mely a 

mellékletben lévő Power BI report fájlban megtalálható. 

Nagyon fontos felismerés volt, hogy a vízhozam- és a vízminőségadatok is eltérő, és 

nem állandó gyakorisággal kerültek rögzítésre. Mivel az adatrögzítési gyakoriság nem 

véletlenszerű, hanem annak változása eseményekhez kötött, ezért nem hanyagolhattam el ennek 

az adatelemzésre gyakorolt hatását. Remek példa volt erre, hogy a zalabéri állomáson 2011-ben 

nagyobb volt az átlagos vízhozam a diagram és a számok szerint is, mint a Zala alsó szakaszán 

lévő zalaapáti állomáson. Ez rövid időtartamon előfordulhat, de éves szinten már nem, hiszen 

egy vízfolyás folyásirányban haladva egyre nagyobb vízhozammal rendelkezik. A megoldás a 

következő volt: a zalabéri állomáson árhullámok, vagyis magasabb vízhozam idején 

gyakrabban mérték a vízállást (és ebből gyakrabban számították a vízhozamot, napi 1-2 mérés 

helyett akár negyedóránként), míg Zalaapátinál csak napi 1 mérést végeztek. Ez azt 

eredményezte, hogy a zalaapáti éves átlagvízhozam egy reális számot mutatott, míg a zalabéri 

1. táblázat Vízhozamadatok statisztikai mutatói a teljes idősoron 

Átlagos vízhozam 2,47 m3/s 

Medián vízhozam 1,93 m3/s 

Vízhozam szórása 1,9 m3/s 

Legnagyobb éves vízhozam (1998-as év) 13,65 m3/s 
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egy felfelé erősen torzítottat. Ezt kiküszöbölendő az átlagok (és más mérőszámok) számítását 

egy speciális módszerrel kellett végeznem: minden napra kiszámítottam a napi átlagot, majd 

azokból a havi és az éves átlagot. Így minden nap ugyanolyan súllyal számított bele a havi és 

az éves átlag számításakor. Ugyanezen módszer segítségével számítottam ki a mediánt és a 

szórást is a különböző hierarchiaszinteken. 

A vízminőségadatok esetében csak 3 mutatót számoltam ki: átlagot, mediánt és szórást. 

Szintén a teljes időszakra vonatkozó mutatók láthatók a 2. táblázatban, míg a kapcsolódó adatok 

szintén a mellékletben találhatók meg. A vízhozamnál említettekhez hasonló megfontolásból a 

mutatószámokat itt is speciálisan számítottam ki, ám egy szinttel feljebb. Ennek oka, hogy míg 

a vízhozamadatoknál napi több mérés is előfordult, addig vízminőségnél az utolsó néhány 

évben nem volt minden nap mérés, tehát napi átlagra nem volt szükség, viszont a havi 

átlagokból kellett az éves átlagot számítani. Itt 3 paraméter van, a lebegőanyag-tartalom, a 

nitrogéntartalom, és a foszfortartalom. 

A meteorológiai adatoknál, különösen a csapadéknál, nagyon fontosak a maximumok, 

azaz a szélsőségesen nagy csapadékok, illetve a szélsőséges hőmérsékletek. A meteorológiai 

adatokból a teljes idősorra vonatkozóan a 3. táblázatban látható mutatószámokat számítottam 

ki. Ezeken kívül természetesen Power BI-ban dinamikusan kiszámoltam a különböző mutatókat 

éves, havi, és részvízgyűjtőnkénti bontásban is, melyek szintén megtalálhatók a mellékletben. 

2. táblázat Vízminőségadatok statisztikai mutatói a teljes idősoron 

 Lebegőanyag Nitrogén Foszfor 

Átlag 42,44 mg/l 3,95 mg/l 0,32 mg/l 

Medián 21 mg/l 3,3 mg/l 0,22 mg/l 

Szórás 101,73 mg/l 3,25 mg/l 0,28 mg/l 

3. táblázat Meteorológiai adatok statisztikai mutatói a teljes idősoron 

 Csapadék Hőmérséklet Párolgás Lefolyás 

Átlag 2,07 mm 10,87 °C  1,76 mm 0,33 mm 

Medián 0,23 mm 11,48 °C  1,53 mm 0,17 mm 

Maximum 62,67 mm 31,48 °C  6,26 mm 19,17 mm 

Minimum 0 mm -19,78 °C  -1,51 mm 0 mm 
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Vízhozam 

Az adatok vizuális megjelenítése sok előnnyel rendelkezik: az ember számára könnyebben 

felfogható és feldolgozható, az agyunk számára előnyös. Könnyebben észrevesszük az 

„érdekes” adatokat, kiugró pontokat, mint egy nagy számhalmazban, táblázatban. Vizuálisan 

sokkal több adatot tudunk egységnyi helyen megjeleníteni; olyan triviális összefüggések 

láthatók egy-egy diagramon, ami a számokból nem, vagy csak nehézkesen olvasható ki. 

Emellett a Power BI interaktív, kattintható, diagramokon átívelő szűrőkkel rendelkező 

grafikonjai sokkal könnyebben böngészhetővé teszik az adatokat, mint egy táblázat. 

Természetesen az itt bemutatottaknál jóval több diagramot készítettem, de jelen dolgozatban 

csak azokat mutatom be, amelyek a feltáró adatelemzés során érdemi információval szolgáltak 

számomra. 

A 4. ábrán az éves átlagvízhozamok láthatók m3/s-ban az egyes mérőállomásokat külön 

megjelenítve. Láthatók például a kiugró évek, illetve a vízhozam különbségei az állomások 

között. A szoftverben lehetőség van a következő szintekre lépni a dátumhierarchiában: összes 

év összes hónapja; egy választott év összes hónapja; azonos hónapok sokévi átlaga. Ezeket a 

nézeteket szemléltetik az 5., 6. és 7. ábrák. Természetesen ennél részletesebb felbontás is 

megvalósítható lenne, s a hónapokon belül a napokra, órákra, percekre is tovább lehetne lépni. 

A 7. ábrán megfigyelhető a vízhozam éves, periodikus változása. Ha a sokéves átlagot tekintjük, 

látható, hogy minden állomás esetében márciusban van a legnagyobb, júliusban pedig a 

legkisebb vízhozam a Zalán. 

 

4. ábra Éves átlagvízhozamok állomásonként 
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5. ábra Havi átlagvízhozamok részlete (1982. június – 1987. június) állomásonként 

 

6. ábra Havi átlagvízhozamok 2010-ben állomásonként 

 

7. ábra Sokéves havi átlagvízhozamok 
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A 8. ábrán 2 db ún. box-plot diagramot láthatunk. Az első diagram a havi 

vízhozamátlagok leírását szolgálja, a második pedig az éves átlagokét. A box-plot ábrák előnye, 

hogy kis helyen nagyon sok információt jelenítenek meg: a doboz a két középső kvartilist 

mutatja, a benne lévő vonal a medián, a pont az átlag, az ún. „whisker”-ek, vagyis a kinyúló 

vonalak a 10. és 90. percentilist mutatják, ezeken kívül pedig megjelennek a külső 2x10% 

adatpontjai, mint esetleges outlierek. A 8. ábrán látható többek között, hogy Zalaegerszeg és 

Zalabér között hatalmas ugrás van a vízhozamban, holott a távolságuk a Zalán nem nagyobb a 

többi állomás távolságaihoz képest. Ennek oka természetesen, hogy – amint a 2. ábrán is 

látszik – a zalabéri részvízgyűjtő jelentősen nagyobb kiterjedésű, mint a többi, illetve 3 jelentős 

mellékvízfolyás csatlakozik a Zalaegerszeg és Zalabér közötti szakaszon a Zalához. 

  

8. ábra A havi és éves vízhozamátlagok box-plot diagramjai 

Vízminőség 

A 9. és a 10. ábrán a vízminőségadatok láthatók. A 3 attribútum mind különböző nagyságrendű, 

így 3 különböző tengelyen, 2 diagramon kellett őket ábrázolnom. A 9. ábrán látható a 

lebegőanyagtartalom, a nitrogéntartalom, és a foszfortartalom éves átlagainak változása. 

Megfigyelhető, hogy mind a nitrogén-, mind a foszfortartalom jelentősen csökkent az évek 

során, különösen is a 2000-ig tartó időszakban. Ennek magyarázata több dologból tevődik 

össze, többek között a változások a műtrágyák összetételében; a Kis-Balaton Vízvédelmi 

Rendszer megépítése, mely csökkentette a mezőgazdasági tevékenységet, és így a 

szervesanyag-bemosódást a vízgyűjtőn; a korszerűbb mezőgazdasági technológiák. A 10. ábrán 

a sokéves havi átlagokat, vagyis az évenként ismétlődő periódust láthatjuk. Itt is észrevehetők 

az évszakok, illetve az azokhoz köthető mezőgazdasági munkák hatásai. 
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9. ábra A vízminőségi indikátorok éves átlagai 

 

10. ábra A vízminőségi indikátorok sokéves havi átlagai 

Meteorológia 

A következőkben a meteorológiai adatok vizuális elemzéseinek egy részét prezentálom. A 11. 

ábrán láthatóak az egyes attribútumok sokéves havi átlagai részvízgyűjtőnként, vagyis a fent 

említettel megegyező módon, az évenként ismétlődő periódus. 
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11. ábra A meteorológiai adatok sokéves havi átlagai részvízgyűjtőnként 

Látható, hogy a hőmérséklet, és az ezzel összefüggő párolgás nagyrészt azonos az egyes 

részvízgyűjtőkön, ám a csapadék, és még inkább a lefolyás, melyeket a talaj, a földművelés, az 

erdők, a domborzat, a táj karakterisztikája erőteljesen befolyásol, jelentősen eltérnek az egyes 

területeken. 

A 12. ábrán a párolgás és a hőmérséklet pont-pont diagramját látjuk, színekkel kiemelve 

a részvízgyűjtőket. Már itt is látszik az egyértelmű korreláció a két attribútum között, melyet 

később a korrelációanalízis során matematikailag is megerősítettem. 

 

12. ábra A hőmérséklet és a párolgás egymáshoz való viszonya 
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A 13. ábrán az attribútumok részvízgyűjtőnkénti havi átlagainak box-plot diagramjai 

láthatók. Észrevehető, hogy a csapadék és a lefolyás esetében sokkal kisebbek a boxok a teljes 

terjedelemhez viszonyítva, ami arra utal, hogy a kiugró értékek sokkal jobban eltérnek a 

többségtől, mint a másik két attribútum esetében. A párolgásnál különösen is nagyok a boxok, 

itt nagyon kicsi az adatok szórása, a havi átlagok között nincs a többitől jelentősen eltérő adat. 

 

13. ábra A meteorológiai adatok havi átlagainak box-plot diagramjai 

A 14. ábrán a víz mennyiségi változásainak viszonyát jelenítettem meg, sokéves havi 

átlagértékekkel. Látható a csapadék, a párolgás, és a lefolyás, mint a vízmennyiséget 

befolyásoló 3 meteorológiai tényező; az ezekből számított „nettó víz”, vagyis a vízmennyiség 

változása az adott hónapban; és a vízhozam átlagos alakulása. Látható, hogy a vízhozam és a 

nettó víz szoros összefüggést mutat, valószínűleg erős korreláció állapítható meg közöttük.  
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14. ábra A víz mennyiségi változásai 
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4. Elemzések 

Munkám legfontosabb és legnagyobb részét az adattudományi elemzések adták. Végeztem 

többféle vizsgálatot, melyekhez a közérthetőség érdekében mindig készítettem vizuális 

megjelenítést is. Az attribútumok nagy száma, a paraméterek változtathatósága, a lehetséges 

granularitási szintek miatt nagyon sok különböző grafikon, diagram, ábra lenne készíthető, 

melyek közül csak néhány érdekesebb példát mutatok be a dolgozatomban. A többi általam 

készített ábra megtekinthető a mellékletben található Jupyter Notebook jegyzetfájlokban 

(.ipynb). 

Elemzéseim során az említett Jupyter Notebook környezetet használtam a Python 

programozási nyelvvel. Ehhez több matematikai, statisztikai és adatelemzésre alkalmas külső 

könyvtárat is felhasználtam, amik a nyelvnek nem beépített részei. A legfontosabb ezek közül 

a pandas könyvtár, melynek adatszerkezetei és függvényei elemzéseim alapjául szolgáltak. 

Ezen kívül a NumPy nevű matematikai könyvtárat és a Matplotlib nevű vizualizációs 

könyvtárat is gyakran használtam. 

4.1. Korrelációanalízis 

Első elemzéseimben az adatok közötti korrelációt vizsgáltam, mely két (vagy több) véletlen 

változó közötti szimmetrikus, lineáris összefüggés jellemzésére szolgál. Az ún. korrelációs 

együttható a kapcsolat mértékét és irányát mutatja meg. Ha a korrelációs együttható 1, akkor a 

változók között teljes, függvényszerű lineáris összefüggés van, azaz az egyik növelése esetén a 

másik is növekszik. Ha a korrelációs együttható -1, akkor teljes negatív összefüggés van, vagyis 

az egyik növelése esetén a másik csökken. Ha az együttható 0, akkor nincs összefüggés a 

változók között, a két változó független egymástól. Gyakran azonban sztochasztikus kapcsolat 

van a változók között, vagyis nincs egyértelmű függvényszerű összefüggés, de fennáll egy 

tendenciajellegű kapcsolat [17]. Fontos kiemelni, hogy a korreláció nem jelent ok-okozati 

összefüggést, de utalhat annak jelenlétére. 

Minden elemzés első lépéseként beolvastam a fájlokat. Az adatokat négy darab .csv 

fájlban tároltam: külön a vízhozam-, a vízminőség- és a meteorológiai adatokat, illetve egy 

negyedik, rövid fájlban az állomások nevét és azonosítóját az egymáshoz viszonyított 

területarányukkal együtt. A fájlokat a pandas könyvtár DataFrame nevű adatszerkezetébe 

olvastam be, mely egy flexibilis, sok funkcióval és függvénnyel rendelkező, könnyen kezelhető 

szerkezet. Egy DataFrame tulajdonképpen tekinthető egy adatbázis egy táblájának, ezért 
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mostantól táblaként is fogok rájuk hivatkozni. Beolvasás után átalakításokat végeztem a 

dátumformátumokkal, szűréseket végeztem az aktuálisan szükséges attribútumokra és 

értékekre, majd egyesítettem a táblákat az adatbázisok esetében tanult módon. 

Az egyesített táblákra meghívtam a pandas könyvtár corr() függvényét, mely minden 

attribútumpárra kiszámolja a korrelációs együtthatót, és azokat egy korrelációs mátrixban meg 

is jeleníti. A korrelációs mátrixokat ún. korrelációs hőtérképek segítségével átláthatóbb 

formában is megjelenítettem (pl. 16. ábra). A skála szerint beszínezve a mátrixot könnyen 

láthatóvá válnak az erős korrelációs együtthatók, ily módon átláthatóbb az emberi szem 

számára is. 

A korrelációs hőtérkép mellé készítettem még egy ún. pont-pont mátrixot is (pl. 16 

ábra), melyben az adatok attribútumpáronként vannak ábrázolva, az egyik tengelyen az egyik, 

a másikon a másik attribútummal. Ezen nagyon jól látszódik az adatok elhelyezkedése, illetve 

hogy van-e bármiféle szabad szemmel látható tendencia, vagy valamilyen érdekes összefüggés 

az adatokban. A beillesztett pont-pont mátrixok főátlójában, ahol az attribútumok saját 

magukkal vannak párban, a hisztogramok láthatók, amik az egyes értékintervallumok 

előfordulási gyakoriságát mutatják az adathalmazban. 

Az elemzéseket több különböző szinten is elvégeztem, hogy lássam, mely esetben 

milyen mértékű összefüggések tárhatók fel. Vizsgáltam napi, heti, havi és éves adatok 

összefüggéseit is, melyek esetében először mindig átlagoltam az ugyanazon időszakra eső 

adatokat (kivéve a napi adatoknál, mert ez volt az eredeti felbontás). Minden esetben 

megvizsgáltam az összefüggéseket részvízgyűjtőnként ill. állomásonként külön-külön, és 

egyben, a teljes vízgyűjtőre is. Utóbbi esetben vízhozamnak a Zalaapáti vízhozamot vettem, 

mely a legalsó állomás a Zalán, a meteorológiai adatokat pedig átlagoltam. 

Bizonyos attribútumok esetében nagyon gyakoriak voltak az azonos, vagy azonoshoz 

közeli adatok, az eloszlásuk nagyon torz volt: ez látható a pont-pont mátrixok hisztogramjaiban 

is. Ilyen például a csapadék: rengeteg esetben volt 0, vagy ahhoz közeli csapadék a területen, 

míg jelentősen kiugró érték nagyon ritkán fordult elő. Más esetekben viszont pont a nagyon 

kiugró értékek miatt lett az eloszlás torz: emiatt a néhány érték miatt a sok, akár egy 

nagyságrenddel kisebb érték szinte azonosnak tűnik, pedig önmaguk között akár valószerűbb 

eloszlásuk is lehet. Ez is befolyásolta a vizsgálati eredményeket. Ennek kiküszöbölésére több 

esetben megvizsgáltam külön a kiugró értékek korrelációját. Ilyenkor az adatok interkvartilis 

tartományát, vagyis az adatok középső felét töröltem, és csak az adatok alsó és felső 25-25%-át 
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tartottam meg az elemzéshez. Szintén a fenti problémák megoldására tett kísérletként 

elemeztem a konkrét értékek összefüggései helyett az értékekben tapasztalható változások 

korrelációját. Ez azt jelenti, hogy az értékeket lecseréltem az adott felbontás esetén az idősorban 

előttük lévő értéktől való eltérésükre, és ezen „delta” értékek korrelációját vizsgáltam. 

A 15-20. ábrákon néhány példa látható a vizsgálataimból. A 15. és a 16. ábrán a napi és 

részvízgyűjtőnkénti felbontásban számított átlagadatok korrelációs mátrixa, hőtérképe és pont-

pont mátrixa látható. Itt összesen 55516 adatsor állt rendelkezésemre. Leolvasható az ábrákról, 

hogy a legerősebb korreláció (a saját magukkal vett korrelációktól eltekintve) a párolgás és a 

hőmérséklet; a csapadék és a lefolyás; illetve a vízben található összes nitrogén és összes foszfor 

között lelhető fel, ezen párok között tapasztalható legalább 𝑟 0,5 értékű korreláció. A legtöbb 

esetben a magyarázat nyilvánvaló: magasabb hőmérséklet esetén több víz párolog el; több 

csapadék esetén több víz folyik le a területen. Ezeken felül a vízminőségnél található nitrogén-

foszfor összefüggésre sikerült rámutatni, mely leginkább a mezőgazdasági eljárásoknak 

köszönhető. Érdekes megfigyelni, hogy érdemi negatív korreláció nem mutatható ki az adatok 

között. 

 

15. ábra A napi részvízgyűjtőnkénti átlagadatok korrelációs mátrixa 
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16. ábra A napi részvízgyűjtőnkénti átlagadatok korrelációs hőtérképe és pont-pont mátrixa 

A kisebb, 𝑟 0,25 és 𝑟 0,5 közötti korrelációs együtthatók esetleges 

összefüggésekre engednek következtetni, mint a lebegőanyag és a nitrogén összefüggése, 

azonban a korábban említett torzulások miatt ebben a vizsgálatban ezek matematikailag nem 

lettek alátámasztva. A napi átlagok változásainak korrelációját vizsgálva már valamivel erősebb 

összefüggéseket sikerült feltárni, a legegyértelműbben azonban a kiugró értékek változásainak 

vizsgálatánál sikerült ezeket azonosítani. Ezeknél a vizsgálatoknál a vízminőségi és a 

vízhozamadatok esetében az előző adathoz képest történt változást vizsgáltam, míg a 

meteorológiai adatoknál meghagytam a konkrét adatokat. Ezután az előbbi négy változó esetén 

leszűrtem az adatokat a középső két kvartilistól legalább az interkvartilis terjedelem 

másfélszeresével eltérő esetekre. Ezen szűrések jelentősen megritkították az adathalmazomat, 

a kb. 55000 adatsorból 223 maradt, azonban ez az adatmennyiség még elegendő ahhoz, hogy 

statisztikailag szignifikáns összefüggéseket fedezhessünk fel. 

A 17. ábrán, melyen a kiugró változások összefüggéseit vizsgáltam, kiemelendő a 

vízminőségi adatok összefüggése: nitrogén-lebegőanyag között 0,71, nitrogén-foszfor között 

0,54, foszfor-lebegőanyag között pedig 0,61 a korrelációs együttható. Ezt a pont-pont 

mátrixban látható tendenciák is megerősítik az említett viszonylatokban. 



Elemzések 

30 

 

17. ábra A napi és részvízgyűjtőnkénti átlagok kiugró változásainak összefüggései 

A következőkben a heti átlagok összefüggéseit vizsgáltam. A heti átlagokat azért 

célszerű vizsgálni, mert így nagyrészt eliminálható a napi átlagokban még erősen jelenlévő 

időtényező. Ez alatt azt értem, hogy például a Zalalövőnél leeső csapadék nem azonnal 

jelentkezik a vízhozamban Zalaapátinál, hanem csak bizonyos idő elteltével, így esetleg csak a 

következő napi vízhozammal lehetne kimutatható a korreláció. A heti átlagoknál viszont 

minimális szerepet játszik csak ez az időbeli elcsúszás, mivel nagyrészt pár órás, de 

mindenképpen kevesebb, mint kétnapos elcsúszás van az adatok között. 

A 18. ábrán láthatjuk a teljes vízgyűjtőre vonatkozó heti átlagok összefüggéseit. Az 

észrevehető erős és közepes korrelációs együtthatók nagy része már a napi átlagok vizsgálatánál 

is kijött, de van néhány újabb megfigyelésem is. Ilyen például a vízhozam és a 

hőmérséklet -0,32-es korrelációs együtthatója. Ez azt jelenti, hogy magasabb hőmérséklet 

esetén alacsonyabb, alacsonyabb hőmérséklet esetén magasabb a vízhozam. Ezen a példán 

nagyon jól bemutatható, miért nem jelent a korreláció ok-okozati viszonyt. A magasabb 

vízhozamtól nyilvánvalóan nem lesz hidegebb a levegő; a levegő hőmérsékletének változásától 

pedig nem változik a vízhozam. A magyarázat azonban nem bonyolult: a nyári hónapokban, 

amikor a hőmérséklet magasabb, a párolgás is magasabb. Ha pedig több víz párolog, akkor 

kevesebb marad a vízfolyásban, vagyis csökken a vízhozam. A hőmérséklet és a párolgás 

nagyon erős korrelációt mutat (𝑟 0,88), a párolgás és a vízhozam pedig 𝑟 0,22-t, ami 

egy gyenge negatív korreláció. A pont-pont mátrixon látszik, hogy a kiugróan magas 

vízhozamértékek húzzák el a számítást, azokat figyelmen kívül hagyva egy még erősebb 

negatív korreláció lenne kimutatható. 
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18. ábra A teljes vízgyűjtőre vonatkozó heti átlagok összefüggései 

A fentieken kívül megvizsgáltam a havi és az éves átlagok összefüggéseit is. Ezek már 

elég nagy időtávot jelentenek, utóbbi talán túl nagyot is. Ilyen időtávon már elmosódnak a 

kiugró értékek, így nehezebb kimutatni az összefüggéseket. Ezen kívül az éves átlagok esetében 

annyira kevés adat állt rendelkezésre, hogy statisztikailag nem tekinthető egyértelműen 

szignifikánsnak az eredmény, ezért ezeket nem is raktam bele a dolgozatba. 

A 19. ábrán a részvízgyűjtőnkénti havi átlagok korrelációs hőtérképe és pont-pont 

diagramja látható. A vizsgálat során ismét megerősítést nyert több, korábban megfigyelt 

összefüggés. Ezenkívül több olyan összefüggés is megjelent, aminek az évszakok váltakozása 

a magyarázata, és nagyobb felbontásban (azaz kisebb időegységeket vizsgálva) nem jelentek 

meg. Ilyenek a csapadék és a hőmérséklet, illetve a csapadék és a párolgás összefüggései. Itt 

megint fontos megjegyezni, hogy nem jelent ok-okozati összefüggést a korreláció. A csapadék 

és a hőmérséklet összefüggését könnyedén megérthetjük, ha a 3.3 fejezetben található 11. 

ábrára tekintünk: egyértelműen látszik, hogy a nyár az év legcsapadékosabb időszaka, és 

nyilvánvalóan a legmelegebb is. A csapadék párolgással való összefüggését szintén könnyen 

magyarázhatjuk a ciklikussággal, havi átlagokat tekintve ugyanis a párolgás és a hőmérséklet 

szinte függvényszerű összefüggést mutat, 𝑟 0,9 az együtthatójuk. Szintén észrevehető, hogy 

a lebegőanyag mennyi attribútummal mutat 0,25-nél erősebb korrelációt. A pont-pont mátrixot 

is figyelembe véve jól látszik, hogy tulajdonképpen minden más változóval pozitívan korrelál, 

de különösen a csapadékkal és a vízhozammal. 



Elemzések 

32 

 

19. ábra A részvízgyűjtőnkénti havi átlagok összefüggései 

4.2. Homogenitásvizsgálat 

A következő vizsgálatom az adatok homogenitására irányult. Egy adathalmaz akkor tekinthető 

homogénnek, ha az adatok jelentősen hasonlítanak egymáshoz, és kevés az átlagtól, mediántól 

eltérő adat. Ha az adathalmazban bizonyos értékek jelentősen eltérnek a többitől, vagy az 

értékek egy viszonylag nagyobb terjedelemmel rendelkeznek, akkor inhomogénnek tekintjük 

őket. 

A homogenitás vizsgálatának egy elterjedt módja a Kolmogorov-Smirnov (KS) teszt 

[18]. Ez a statisztikai teszt egy nem-paraméteres próba, mellyel két minta eloszlása hasonlítható 

össze. A NYUDUVIZIG egyik szakértője javasolta ezt az eljárást, amit ők is gyakran 

alkalmaznak a vízhozam- és vízállásadatok esetében. A javasolt módszer szerint a próba során 

a választott felbontású idősori adatokat az idősor felénél kettéosztjuk, így két mintát kapunk. 

Ezután kiszámoljuk ezek kumulatív relatív gyakoriságát, majd vesszük ezen gyakoriságok 

különbségének maximumát. Ha a különbség egy adott kritikus értéket meghalad, akkor elvetjük 

a nullhipotézist, vagyis az adatsor inhomogén. Ha nem haladja meg a kritikus értéket, akkor 

elfogadjuk a nullhipotézist, vagyis az adatsor homogén. A kritikus értéket a minta méretéből és 

a választott szignifikanciaszintből számoljuk képlet segítségével. A szakmában használt 

szignifikanciaszint 0,3, ezért én is ezt használtam. 

A szakértővel való konzultáció során arra jutottunk, hogy érdemes lenne minden változó 

éves átlagára, minimumára és maximumára állomásonként/részvízgyűjtőnként elvégezni a 

tesztet. Így összesen a 3 zalaapáti vízminőség-mutatónak, a 4 állomás vízhozamadatainak, és a 
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4 részvízgyűjtő 4-4 meteorológiai változójának átlagán, maximumán és minimumán végeztem 

el a próbát: így összesen (3 + 4 + 4x4) x 3 = 69 tesztet végeztem. Ezekből mind készítettem 

diagramot is, melyek közül a fontosabb jelentéssel bírókat mutatom be a következőkben. 

Vízminőség 

A 20. ábrán látható az éves átlagos lebegőanyag kumulatív relatív gyakorisági diagramja az 

idősor két részére vonatkoztatva. Kékkel a 2000 előtti, narancssárgával a 2000 óta eltelt 19 év 

adatainak grafikonját jelenítettem meg. Az 𝑥 tengelyen mindig az adott változó értékei, az 𝑦 

tengelyen a kumulatív relatív gyakoriság értékei jelennek meg. Ebből következik az az elsőre 

nem egyértelmű tény, hogy a „lejjebb” lévő vonal jelenti a magasabb értékeket. Például az első 

időszakban az éves átlagadatok kb. 30%-a volt kisebb, mint 40 mg/l, 70%-a ennél magasabb 

volt, míg a második időszakban az adatoknak kb. 70-75%-a volt alacsonyabb, és csak 25-30%-a 

volt magasabb ennél az értéknél. A példámban is hozott különbség pedig már azt jelenti a 

KS-teszt szabályai szerint, hogy az adatsor nem homogén, konkrétan azért, mert a 2000 előtti 

időszakban magasabbak voltak az éves lebegőanyag-átlagok, mint azóta. Ezt okozhatja emberi 

beavatkozás okozta ugrásszerű változás, vagy néhány szélsőséges év is akár, de lehet az 

adatokban egy folyamatos trend is. (A trendeket a 4.5-ös fejezetben vizsgáltam.) A 20. ábrából 

annyi derül ki a vonalak hasonló alakja miatt, hogy valószínűleg nem ugrásszerű változás 

történt, hanem egy trend van az adatsorban, azonban ezt még meg kell erősíteni a trendvizsgálat 

során, mielőtt biztosan kijelentem. 

 

20. ábra Lebegőanyag éves átlagának homogenitásvizsgálata 

A másik két vízminőségi mutatót, az összes nitrogént és az összes foszfort megvizsgálva 

hasonló, de még erőteljesebb csökkenés figyelhető meg. A 21. ábrán látható, hogy a 2000 előtti 
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értékek magasabbak az azóta mérteknél, különösen is a foszfor esetében. Itt észrevehető, hogy 

a narancssárga vonal előbb éri el az 1-et, mint ahogy a kék vonal elhagyja a 0-t, ami azt jelenti, 

hogy a 2000 óta mért éves átlagok maximuma is kisebb a 2000 előtti évek minimumánál. Ez az 

erős csökkenés – mindkét változó esetében – jól látható a 3.3-as fejezetben található 9. ábrán 

is. Az ilyen jelentős változások oka egyértelműen emberi beavatkozás hatását jelzi. A 

szakértőkkel való konzultáció alapján azt mondhatom, nagy valószínűséggel a 

mezőgazdaságban használt kémiai anyagok összetételének, különösen is a műtrágya 

összetételének a megváltozása okozhatja a 80-as és 90-es években látható hatalmas zuhanást a 

nitrogén- és a foszfortartalomban. 

 

21. ábra Összes nitrogén és összes foszfor éves átlagának homogenitásvizsgálata 

Vízhozam 

A vízhozamadatokat megvizsgálva a következő eredményekre jutottam. Egy esetben sem 

fogadhattam el a nullhipotézist, mind a 12 vizsgálat eredménye az lett, hogy az adatsor 

inhomogén. Az egyes állomások adatait összevetve látható, hogy vannak eltérések a grafikonok 

között, de alapvetően hasonlóak, így csak a zalaegerszegi állomás diagramjait illesztettem be a 

dolgozatba (22. ábra). A további diagramok a mellékletben megtalálhatók. 
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22. ábra Zalaegerszegi vízhozam éves mutatóinak homogenitásvizsgálata 

Az éves átlagokat vizsgálva minden állomásnál megfigyelhető, hogy a 2000 előtti és az 

azóta eltelt évek grafikonjai hasonló alakúak, de értékben jelentős különbség van közöttük. Itt 

is, akárcsak a vízminőségi mutatóknál, azt tapasztaltam, hogy csökkenő tendencia jelent meg 

az adatokban. A grafikonok hasonló alakja azt jelzi, hogy pontszerű változás nem történt, 

hanem valószínűleg egy trend jelent meg, melyet a 4.5-ös fejezetben meg is próbáltam 

kimutatni. 

Ha az éves maximum vízhozamokat nézzük, akkor az látszik, hogy bár a görbék közel 

vannak egymáshoz, a szélsőértékeknél sok változás történt. Míg a 80-as és 90-es években 

előfordultak akár 90, sőt, 130-140 m3/s-os vízhozamok is, addig a 2000-es és 2010-es években 

a legmagasabb vízhozam is 80 m3/s alatti volt. A legkisebb éves maximum vízhozam az adatsor 

első felében kb. 10 m3/s volt, míg a második felében az látható, hogy az évek közel 40%-ában 

ennél kisebb volt az éves legnagyobb vízhozam. 

A minimum vízhozamok vizsgálatánál nagyon messze van egymástól a két vonal 

minden állomás esetében. Leolvasható a 22. ábráról, hogy az időszak második felében az évek 

több mint 80%-ában 0,4 m3/s alatt volt az éves legkisebb vízhozam (napi átlagokat tekintve), 

míg az első 19 évnek csak 25-30%-ában volt ez megfigyelhető. A legkisebb és a legnagyobb 

érték is figyelemre méltó. Az első 19 évben a legkisebb napi vízhozam kb. 0,25 m3/s volt, addig 

a második 19 évben ez 0,16-0,17 m3/s körül alakult, és az évek több, mint 20%-ában kisebb 

volt a legkisebb napi vízhozam az első 19 év legkisebb értékénél. Ugyanígy a legmagasabb 

éves minimumoknál is óriási eltérés van. A 2000 előtti időszakban a legmagasabb éves 

minimum több mint 0,8 m3/s volt, míg 2000 óta nem volt olyan év, amikor a minimum 

vízhozam meghaladta volna a 0,55 m3/s-ot Zalaegerszegnél. 2000 előtt az évek kb. 

egynegyedében ennél nagyobb volt az éves minimum vízhozam. 
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Meteorológia 

A meteorológiai adatoknál a megszokott 4 változót vizsgáltam. Szó volt a csapadékintenzitás, 

vagyis a napi legcsapadékosabb óra adatának felhasználásáról, melyet a NYUDUVIZIG egyik 

szakértője javasolt, de végül idő hiányában ez nem került bele elemzéseimbe. 

A 23. ábra a zalabéri részvízgyűjtő csapadékadatainak éves átlagait, illetve a 

legmagasabb napi csapadékot mutatja. Minden részvízgyűjtő esetében ehhez hasonló 

grafikonok születtek, így azokat nem tettem bele a dolgozatba. Az első diagramon látható, hogy 

a két vonal nagyjából együtt halad, amiből arra lehet következtetni, hogy a csapadékok 

átlagában nem történt a vizsgált 38 év alatt jelentős változás, az adatsor homogénnek tekinthető. 

A két végén van eltérés, a 2000-es évek vonala leválik a régiről. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a csapadék, bár összességében sem kevesebb, sem több nem lett, de szélsőségesebben 

jelentkezik. Vannak szélsőségesen száraz, és szélsőségesen csapadékos évek is, amire a 2000 

előtti időszakban nem volt példa. Látható, hogy a legszárazabb év 2000 előtt is 1,6 mm-es 

átlagot hozott, míg a 2000-es években több évben is 1,4 mm körül volt az éves átlag. Azt is 

leolvashatjuk, hogy 2000 előtt minden évben 2,6 mm alatt volt az éves átlag, azóta viszont 

többször előfordult 2,8 mm-hez közeli átlagot hozó év is. 

 

23. ábra A zalabéri részvízgyűjtő éves csapadékátlagainak és az évek legcsapadékosabb 

napjainak homogenitásvizsgálata 

A 23. ábra második diagramján az évek legcsapadékosabb napjai jelennek meg. Bár 

még ez is homogénnek tekinthető, azért látszik a jelentős eltérés a vonalak között. Érdekes 

módon ezen pont ellentétes a változás: a 2000 előtti években sokkal több csapadék hullott le az 

évek legcsapadékosabb napjain, legalábbis ami a legnagyobb értékeket illeti. 2000 óta nem volt 

41 mm feletti nap, 2000 előtt viszont az évek kb. 20%-ában ennél magasabb volt az év 
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legcsapadékosabb napjának összes csapadéka, és volt 50 mm körüli érték is. A többi 

részvízgyűjtőn is hasonló változások láthatók, kivéve Zalalövőt, ahol volt 2000 után legalább 

egy nagyon csapadékos nap, így ott a sárga grafikon éri el később az 1-et, ez a 24. ábrán látható. 

 

24. ábra A zalalövői részvízgyűjtőn mért éves legcsapadékosabb napok 

homogenitásvizsgálata 

A hőmérséklet vizsgálata is hasonló eredményeket hozott az egyes részvízgyűjtőkön, 

így itt is csak az egyik grafikonjait illesztettem be a dolgozatba. Jelen esetben a zalaapáti 

részvízgyűjtőre esett a választásom. A 25. ábrán láthatók az éves középhőmérsékletek, illetve 

az év legmelegebb és leghidegebb napjainak középhőmérséklete, pontosabban ezek 

homogenitásvizsgálata. Teljesen egyértelműen látszik, hogy az évek átlaghőmérsékletében egy 

elképesztő mértékű növekedés következett be. Ha a 𝐷 -ot tekintjük, azaz a legnagyobb 

különbséget a vonalak között, ami 0,579, látható, hogy ez valószínűleg a 10,7-10,9 °C környéki 

értéknél jelenik meg, de több helyen is ehhez közeli különbség van. Ebből levonhatjuk azt az 

ijesztő következtetést, hogy míg 2000 előtt az évek kevesebb, mint 30%-ában volt ennél 

nagyobb az éves középhőmérséklet, addig 2000 óta az évek több, mint 80%-ában fordult ez elő. 

 

25. ábra A zalaapáti részvízgyűjtő hőmérsékletadainak homogenitásvizsgálata 
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Ha a napi középhőmérsékletek maximumait tekintjük, akkor is észrevehető az említett 

eltolódás. Bár a legalacsonyabb értékek nagyjából megegyeznek, utána rögtön sokkal 

magasabb maximum hőmérsékletek voltak jellemzőek 2000 óta, így pl. az évek 20%-ában kb. 

25,7 °C alatt volt a legnagyobb napi középhőmérséklet 2000 előtt, azóta viszont az adatok 

egyötöde kb. 27,3 °C alá esik, ami kb. 1,5-1,6 °C növekedést jelent. A legnagyobb különbség 

a legmagasabb értékeknél van. Az előző évezred utolsó 19 évében a legmagasabb napi 

középhőmérséklet kb. 28,8 °C volt, addig 2000 után az évek kb. negyedében ennél magasabb 

volt, a legmelegebb napon pedig kb. 31,4 °C-os középhőmérsékletet mértek. 

Az évek legalacsonyabb napi középhőmérsékleteit vizsgálva azt láthatjuk, hogy az 

adatsor homogén, itt kisebb az eltérés. Ami viszont látható, hogy 2000 óta nem volt -13 °C-nál 

hidegebb nap, míg 2000 előtt az évek majdnem ötödében igen, és a leghidegebb napon -20 °C 

volt a középhőmérséklet. Azt is mondhatjuk, hogy megszűntek a szélsőségesen nagy hidegek, 

hiszen a grafikon alapján a -15 °C alatti hidegek kiugró adatként jelentkeztek már 2000 előtt is, 

az évek több mint 80%-ában nem volt -12 °C-nál hidegebb középhőmérsékletű nap. 

Áttérve a hőmérséklettel nagyon erős korrelációban lévő párolgásra azt látjuk, hogy 

hasonló változások játszódtak le. A zalaegerszegi részvízgyűjtőn mért éves átlagos párolgás 

26. ábrán látható grafikonját vizsgálva észrevehető, hogy ez az adatsor sem homogén, mivel az 

idősor második felében jelentősen több az átlagos párolgás éves szinten. Míg az ezredforduló 

előtt az átlagos napi párolgás csak az évek ötödében haladta meg a kb. 1,75 mm-es szintet, 

addig az ezredforduló után ez már az évek több mint felében igaz volt. A legmagasabb 

értékeknél is látható egy jelentős eltolódás, 2000 előtt a legmagasabb éves átlagérték kb. 

1,8 mm volt, 2000 óta az évek több mint 60%-ában ennél magasabb volt az átlag, a 

legmagasabb érték pedig 1,95 mm körül alakult. Ez, mint említettem, nagyon szorosan 

összefügg a felmelegedéssel, hiszen a párolgás mértékét a hőmérséklet befolyásolja leginkább. 

A legkisebb értékekre azért nem térek ki, mert látható, hogy mindkét esetben 1-1 kiugró érték 

volt a legalacsonyabb párolgású év, ebből nem vonnék le következtetéseket. 
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26. ábra A zalaegerszegi részvízgyűjtőn mért éves párolgásadatok homogenitásvizsgálata 

Az éves maximumokat, vagyis a legmagasabb párolgást hozó napokat vizsgálva 

azonban meglepő módon nem állapíthatunk meg ilyen trendet. A Kolmogorov-Smirnov teszt 

szerint is homogén, a két vonal egymáshoz simulva emelkedik, egyedül a legalján tér el, de ez 

a már említett kiugró értékek miatt nem mérvadó. Azt láthatjuk tehát, hogy bár az évek 

legmelegebb napjai jóval melegebbek, mint régebben, a párolgás ezeken a napokon sem lett 

jelentősen nagyobb, mint volt 20 évvel korábban. Ezt okozhatja akár az eleve magasabb 

páratartalom, vagy valami más időjárási jelenség is. 

Az éves minimumoknál már nagyobb az eltérés. Ha a kiugró 1-1 évet nem vesszük 

figyelembe, akkor a legalacsonyabb párolgást, pontosabban a legmagasabb kondenzációt 

(hiszen negatív értékek jelentek meg) nézve azt látjuk, hogy 2000 óta nem volt olyan nap, 

amikor 0,55 mm fölé ment volna a lecsapódás mértéke, míg 2000 előtt az évek kb. harmadában 

volt legalább 1 ilyen nap. 

Az utolsó meteorológiai változónál, a 27. ábrán látható lefolyásnál vegyesek a 

tapasztalatok. Az egyes részvízgyűjtőket összevetve az látszik, hogy az átlagos lefolyás 

mindenhol homogén, nincs jelentősebb eltérés, még a szélsőértékeknél sem. Az éves 

legnagyobb lefolyású napoknál azonban – bár minden állomásnál homogén az adatsor – 

Zalabérnél és Zalaapátinál jelentős eltérés mutatkozik a legmagasabb értékeknél. Míg 

Zalalövőnél 0 körüli a különbség, és Zalaegerszegnél is elhanyagolható, addig a zalaapáti 

részvízgyűjtő esetében a 2000 előtti adatok jóval magasabbak: a legnagyobb napi lefolyás 2000 

előtt meghaladta a 12 mm-t, 2000 óta viszont sosem volt 8 mm fölött. Ez leginkább a 

részvízgyűjtők karakterisztikájában tapasztalható különbözőségeknek köszönhető, teljesen más 

a Zala folyása, a földművelés, az erdők, a beépítettség. 
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27. ábra Az éves lefolyási adatok homogenitásvizsgálata az egyes részvízgyűjtőkön 

A legalacsonyabb lefolyási adatokban egyedül Zalaapáti részvízgyűjtője produkált 

tisztán homogén adatokat, a többinél a vonalak meredek emelkedése miatt – bár a próba szerint 

homogének – fontos látni, hogy pont a kritikus értéket éri el a 𝐷 , tehát a homogenitás és az 

inhomogenitás határán van. Zalaegerszegnél 2000 előtt a 40%-os küszöb 0,06 mm volt, 2000 

után pedig 0,04 mm, ami nem nagy különbség, azonban a homogenitásvizsgálat nem a 

horizontális, hanem a vertikális különbséget vizsgálja (a grafikonon nézve), az pedig már 

jelentősebb különbségeket mutat néhány értéknél. Az említett zalaegerszegi esetben 2000 előtt 

az évek kb. 10%-ában volt 0,05 mm-nél alacsonyabb a minimumérték, míg 2000 óta már több 

mint az évek 40%-ában ennél alacsonyabb értékeket is mértek. Az azonban minden grafikonon 

jól látszik, hogy a legalacsonyabb lefolyású napok egyre szélsőségesebbek, egyre alacsonyabb 

a lefolyás, több évben nagyon megközelítette a 0-t is. 

4.3. Tartósságvizsgálat 

A tartósságvizsgálat a hidrológiai elemzések egyik típusa, ezért a vízhozamadatokra érdemes 

elvégezni. A tartósság azt mutatja meg, hogy a vizsgált időszak mekkora részében állt 

rendelkezésre egy bizonyos vízhozam, azaz „mennyire volt tartós”. A tartósságot 

tulajdonképpen a már ismert kumulatív relatív gyakorisági módszerrel számítjuk ki, majd ebből 

készítjük a tartóssági görbét. A fő különbség az, hogy a homogenitásvizsgálatnál éves adatokkal 

szokás dolgozni, tartósságvizsgálatnál viszont a napi adatokat vesszük figyelembe. A 
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tartósságnak két típusa van: a meghaladósági tartósság és a meg nem haladósági tartósság. A 

kettő tulajdonképpen ugyanazt szemlélteti, csak fordítva kell őket értelmezni. Én meg nem 

haladósági tartósságokat számítottam és ábrázoltam, ami azt mutatja meg, az idő mekkora 

részében nem haladta meg a vízhozam a vizsgált értéket. A vízügyes konvenciók miatt a 

diagramok 𝑥 tengelyén fordított sorrendben szerepelnek az értékek, azaz jobbra csökkennek 

0-ig. 

A tartósságvizsgálatból úgy lehet a legtöbb információt kinyerni, ha az idősort ismét 

több részre bontjuk, akárcsak a homogenitásvizsgálat esetében. Itt azonban érdemesebb 

nagyobb felbontást használni: én az évtizedenkénti bontást alkalmaztam. Az első és az utolsó 

évtized (1980-as ill. 2010-es évek) csak 9-9 évből állnak, de ez nem befolyásolja a 

vizsgálatomat. A vízügyi szakmában egy fontos érték az ún. Q80%, ami azt mutatja meg, 

mekkora vízhozam állt rendelkezésre az idő legalább 80%-ában. Esetemben ez az 𝑦 tengelyen 

a 0,2-nél található, mivel én meg nem haladósági tartósságot vizsgáltam, ami azt mutatja, hogy 

mekkora értéket nem haladt meg a vízhozam az idő 20%-ában, ami egyenértékű a Q80% 

definíciójával. Ezen az értéken érdemes trendeket vizsgálni például, természetesen nem 

kihagyva a diagram többi részét az elemzésből. 

A 28. ábrán látható mind a négy állomás adatain végzett tartósságvizsgálatok 

eredményeinek diagramja. Sok tekintetben hasonlít a négy diagram, ezért elsősorban 

összességében elemzem őket, nem külön-külön. Első fontos megállapításom rögtön a kisvizek 

trendjére vonatkozik. A Q80% esetében látszik, különösen Zalabérnél, hogy az egyes 

évtizedekben egyre alacsonyabb volt ez az érték. A másik 3 állomásnál ugyanez nem ilyen 

egyértelmű, mivel a 2000-es és a 2010-es évek Q80%-a nagyjából megegyezik, de ez a 2000-es 

évek extrém alacsony vízállásainak köszönhető, amiről később még beszélek. Ha a 0,1-es 

vonalnál nézzük az értékeket, akkor már mindenhol kijön a csökkenő trend. Látható, hogy egyre 

gyakoribb az alacsony vízállás, ami egybecseng a homogenitásvizsgálatnál tapasztaltakkal. 
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28. ábra Tartósságvizsgálat a négy mérőállomásnál 
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Ha a piros vonalat, vagyis a 2010-es éveket tekintjük, érdekes megállapítás lehet, hogy 

a kisvizek esetében az utolsó (legalacsonyabb tartósság az adatok 10%-ában), viszont a 

nagyvizek esetében (90%-nál és afölött) már a második helyen látható, és jelentősen 

megközelíti az első, 80-as éveket is. Ez szélsőséges vízhozamokra utal, vagyis extrém alacsony 

és hosszú kisvizes időszakokra, és nagy árhullámcsúcsokra. A Q80%-ot nézve, különösen 

Zalabérnél és Zalaapátinál, látható, hogy a 2000 utáni 19 évben jóval alacsonyabb értékek 

voltak, mint a 2000 előttiekben. Ez szintén arra enged következtetni, hogy jelentősen hosszabb 

és alacsonyabb kisvizek várhatók, mint korábban. Ez egy nagyon fontos megállapítás a 

vízgazdálkodás szempontjából. 

A másik fontos észrevétel a zöld vonalat, azaz a 2000-es éveket érinti. Ez a kisvizes 

tartományban a 3-4. helyen van, egyes állomásokon a pirossal nagyjából azonos értékű, máshol 

attól némileg elválik. Ha azonban követjük a vonalat, látható, hogy a többihez képest nagyon 

meredek, és mind a 4 esetben az utolsó helyre kerül (Zalabérnél az alsó tartományban különösen 

alacsony értékeket produkáltak a 2010-es évek, ezért ott „csak” 0,38 környékén előzi meg a 

piros vonal a zöldet). Ezután viszont messze lemarad a zöld minden más évtizedről. Míg a piros 

a kezdeti lemaradás után felzárkózik, sőt, megközelíti az 1., kék vonalat, addig a zöld nagyon 

nagy lemaradással az utolsó. Több helyen látható, hogy a 38 évből készített szaggatott lila 

görbétől csak a zöld marad le, a másik 3 évtized megelőzi azt, mondhatjuk, hogy a zöld húzta 

el az átlagot ennyire. Bár a nagyvizes tartományokban (0,8-1) úgy tűnik, nem nagy a távolság 

a zöld és a többi vonal között, ez csak grafikailag látszik így. Ha a horizontális különbséget 

nézzük, ami a beszédesebb, akkor látható, hogy pl. Zalalövőnél a 0,9-es vonalnál a kék 

1,4 m3/s-os, a piros és a sárga 1 m3/s-os, a zöld viszont alig több mint 0,5 m3/s-os értéket hoz. 

Ez azt jelenti, hogy az idő 90%-ában rendelkezésre állt minden évtizedben legalább 1 m3/s-os 

vízhozam, a 2000-es években azonban csak a fele. Ezt a többi állomás grafikonja is megerősíti. 

De ha a görbék vertikális különbségét nézzük, akkor is azt látjuk, hogy Zalaapátinál az idő 

10%-ában magasabb volt a vízhozam 8-8,5 m3/s-nál az említett 3 évtizedben, azonban a 2000-

es években csak az idő 3-4%-ában volt ez jellemző. Ez nagyon nagy különbség, azonban a 

2010-es évek görbéje azt mutatja, hogy ez nem egy trend, mindössze egy kiugróan száraz 

időszak volt, ahol a kisvizek a 38 év alapján felfedezett trendbe illően csökkentek, viszont a 

nagyvizek a trendet jelentősen meghaladóan, extrém módon hiányoztak. 
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4.4. Kiugró értékek vizsgálata 

Vizsgálatom következő részeként az adatsorokban található kiugró értékeket próbáltam 

azonosítani. Ehhez két módszert alkalmaztam, egyik a konkrét adatokat, másik a változásokat 

vette figyelembe. 

Az első módszernél elsőként kiszámoltam az adatok speciális ötéves mozgóátlagát, ami 

annyit tesz, hogy minden évhez hozzárendeltem az előtte lévő kettő és az utána lévő kettő év 

átlagát, vagyis magát az aktuális adatot nem. Ezután vettem ennek a mozgóátlagnak és a konkrét 

év átlagának a különbségét. Ezzel megkaptam, mennyire tér el az adott év a körülötte lévő évek 

átlagértékétől. A kapott mozgóátlagot a konkrét adatsorral együtt ábrázoltam, míg mellette az 

említett eltéréseket jelenítettem meg egy külön grafikonon. Ezen a grafikonon bejelöltem még 

az adatok első és harmadik kvartilisét (Q1 és Q3), illetve az ezektől az interkvartilis 

terjedelemmel (IQR) eltérő értékeket is (Q1-IQR, Q3+IQR). Ezt választottam határértéknek, 

ami ezeken kívül esett, azt kiugró értéknek tekintettem. Alább csak néhány változó grafikonjait 

illesztettem be helytakarékossági okokból. 

A 29. ábrán láthatóak a lebegőanyag grafikonjai: a jobb oldali diagramon az éves 

átlagok és az említett mozgóátlag, míg a bal oldalin a kettő eltérése. Látszik, hogy bár voltak 

nagy változások, ezek nagy része nem minősült kiugró értéknek. Jó példa a 2000-es év, ahol 

egy hatalmas zuhanás volt a lebegőanyag értékében, de mivel utána csak lassan emelkedett, 

ezért a mozgóátlag is alacsony volt, így nem jelentős az eltérés. Egyedül az 1987-es év nagyon 

magas értéke minősült kiugró értéknek, illetve nagyon közel volt a határhoz az 1999-es év, ami 

egy csökkenő tendencia közepén produkált egy viszonylag nagy emelkedést. 

 

29. ábra A lebegőanyag kiugró értékeinek vizsgálata 

A 30. ábrán a nitrogén grafikonjai figyelhetők meg. Nagyon jól kijön, hogy az 1985 és 

1990 közötti hatalmas zuhanás semmiféle kiugró értéket nem okozott, hiszen a mozgóátlag 
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párhuzamosan csökkent az értékekkel. Az egyetlen kiugrást a 2004-es év hozta, ami a körülötte 

lévőktől láthatóan eltér. 

 

30. ábra Az összes nitrogén kiugró értékeinek vizsgálata 

A 31. ábrán a vízhozam vizsgálati eredményei láthatók. Megfigyelhető, hogy felfelé 4, 

lefelé viszont csak 1 alkalommal volt kimutatható kiugró adat. Szintén észrevehető a 2007-2015 

közötti hirtelen változások sokasága, ez egy nagyon szélsőséges, változatos időszakra utal. 

 

31. ábra A vízhozam kiugró értékeinek vizsgálata 

A 32. ábrán a csapadékadatokat jelenítettem meg. Bár a választott határon nem esik 

kívül egyik eltérés sem, azért ránézésre látható, hogy 2003 és 2011 is egy kiugróan alacsony 

csapadékmennyiségű év volt. A teljes grafikonra tekintve az látszik, hogy egyre növekszik az 

eltérések „amplitúdója”, vagyis egyre szélsőségesebbek a mozgóátlagtól való eltérések. Ez azt 

jelenti, hogy az évek egyre jobban és jobban eltérnek a környező időszaktól, azaz például 

néhány csapadékosabb év közé gyakrabban ékelődik be egy extrém száraz. 
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32. ábra A csapadék kiugró értékeinek vizsgálata 

A második módszer esetében továbbvittem a számítási módszert. Első lépésben 

kiszámoltam minden év adatának az előző évtől való eltérését, majd ezen az adatsoron 

végeztem el a fentebb is leírt műveleteket: kiszámítottam ezen változások mozgóátlagát, majd 

megnéztem a változásnak, és a változások mozgóátlagának különbségét.  

A 33. ábrán látható a foszfor változásainak két grafikonja. Szembetűnő, hogy az idősor 

elején, a 80-as években voltak leginkább kiugró értékek, akkor viszont nagyon nagy eltérések 

figyelhetők meg. Ez a foszfor egyszerű idősori grafikonján is látható, ugyanis ekkor nagyon 

nagy változás történt, mint korábban említettem, kevesebb, mint harmadára esett vissza a víz 

foszfortartalma. 

 

33. ábra Az összes foszfor kiugró változásainak vizsgálata 

A 34. ábráról, ahol a vízhozam változásai láthatók, a már korábban említett megfigyelés 

olvasható le szintén, miszerint egyre hektikusabb, változatosabb a vízhozam. Hirtelen 

változások követik egymást váltakozó előjellel, melyeknek amplitúdója is egyre nagyobb. Ez 

abból is látszik, hogy összesen két alkalommal esett a határon kívülre a változás, mindkétszer 

2010 után. 
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34. ábra A vízhozam kiugró változásainak vizsgálata 

A többi változó esetében semmi komoly, korábban nem említett következtetést nem 

tudtam levonni ezen vizsgálatból, ezért kihagytam őket a dolgozatból. A diagramok a 

mellékletben megtalálhatók. 

4.5. Idősori adatok dekompozíciója 

Elemzéseim utolsó, és talán legnagyobb lélegzetvételű vizsgálati csoportja az idősori adatok 

dekompozíciója, majd a trend- és a periódusanalízis volt. A vizsgálat lényege, hogy 

feltételezzük, az adatokban található valamilyen trend és periódus, és ezeket próbáljuk 

szétválasztani a nyers adatsortól. Ezekre több módszert is lehet találni a szakirodalomban és az 

interneten. Én a trendek megállapítására a mozgóátlagos módszert használtam, a periódusok 

azonosításához pedig az adatsorból kivontam a számolt mozgóátlagot. Ezt azután ellenőriztem 

az ún. autokorreláció módszerével is. 

Összesen 10 változón végeztem el a vizsgálatokat. A már ismert 8 attribútumon kívül 

megvizsgáltam az ún. kis- és nagyvizeket, vagyis a legalacsonyabb és legmagasabb 

vízhozamokat is. Mindegyik változó esetében külön-külön lefuttattam a három vizsgálati 

kódrészletet, és generáltam 4 grafikont. Havi átlagokkal (illetve maximumokkal, 

minimumokkal) dolgoztam, mert ez a felbontás felelt meg legjobban a céljaimnak. 

Természetesen itt is csak az érdekesebb grafikonokat és következtetéseket mutatom be, a többi 

mind megtalálható a mellékletben lévő Jupyter Notebook fájlban. 

Módszer bemutatása, vízminőség 

Első lépésként tehát kirajzoltam magát az adatsort egy egyszerű vonaldiagramon. Erre a 35. 

ábrán láthatunk egy példát, mely a lebegőanyag havi átlagait mutatja. 
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35. ábra A lebegőanyag havi átlagai 

Ezután következett a trend elkülönítése. Ezt a már említett mozgóátlagos módon 

végeztem, tulajdonképpen kiszámítottam az adatsor 12, 60 és 120 hónapos mozgóátlagát, 

közepén az éppen vizsgált értékkel. Ezzel a módszerrel kiiktatjuk az évszakok váltakozásának 

természetes hatásait, az évenként ismétlődő változásokat. A 12 hónapos mozgóátlag így az 

adatsornak egy simított változata lesz, kevesebb kiugró adattal. A 60 és a 120 hónapos (vagyis 

5 és 10 éves) mozgóátlagok még laposabbak, kisimultabbak lesznek, ezekre illeszthető 

legjobban a trendvonal, de természetesen ezek rövidebbek is, hiszen az adatsor a két végén 

hiányos a módszer miatt. Egy másik szempontból is hasznosak a több éves mozgóátlagok. Az 

adatokban többször felsejlenek többéves periódusok, melyek létét egy szakértő is megerősítette 

számomra. Ezeket nehéz kimutatni matematikailag, mert nem teljesen szabályosak, de a 

grafikonokra ránézve láthatóak. A többéves mozgóátlag azonban ezeket a periódusokat is 

kilapítja, így még egyértelműbb lesz a trend. 

A trend különválasztására nem találtam jól működő előre megírt kódot, ezért néhány 

külső könyvtár 1-1 függvényének felhasználásával én írtam meg ezeket a kódrészleteket. Úgy 

programoztam le ezeket a részeket, hogy a kód legelején lévő 3 paraméter állításával könnyedén 

lehessen változtatni, mit akarunk látni a diagramon: a három említett közül melyik 

mozgóátlago(ka)t, azok közül melyik(ek)nek a trendvonalát, illetve ezen trendvonal(ak) 

fokszámát. A vizsgálatomban én csak elsőfokú trendeket vizsgáltam, akkor is, ha ránézésre 

egyértelmű lenne egy magasabb fokú trend. Ezt egy konzultáció során tisztáztam egy 

szakértővel, aki azt mondta, hogy a legfontosabb információ, hogy csökken, növekszik, vagy 

stagnál az adott változó értéke. A hosszabb távú periódusok miatt sem érdemes vizsgálni a 

magasabb fokú trendeket, hiszen lehet, hogy egy exponenciálisnak tűnő változás valójában egy 

szinuszos jellegű, hosszabb periódusidejű visszatérő elem kis szelete. 
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A 36. ábrán láthatjuk a fenti lebegőanyag adatsor egy-, öt- és tízéves mozgóátlagát, 

valamint azok trendvonalait is, egyenleteikkel és R2 mutatójukkal együtt. Utóbbi egy 0 és 1 

közötti szám, és azt mutatja meg, hogy az adatsor mennyire illeszkedik a trendvonalra, az 1 

jelenti a teljes illeszkedést. 

 

36. ábra A lebegőanyag mozgóátlagai és trendvonalai 

A 37. ábrán csak az ötéves mozgóátlagot és annak trendvonalát jelenítettem meg, hogy 

tisztább és átláthatóbb legyen a grafikon. Jól látszik a csökkenő trend, valamint az is, hogy a 

2001-2005 környéki mélypont óta újra emelkedik a Zala vízfolyás lebegőanyag-tartalma. 

 

37. ábra A lebegőanyag ötéves mozgóátlaga és a trendvonala 

A periódusok vizsgálatához kivontam a fent kapott mozgóátlagot az eredeti adatsorból, 

így a hosszútávú változások hatásaitól mentes adatsort kaptam. Az ötéves mozgóátlag 

kivonásával a 38. ábrán látható adatsort kaptam. 
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38. ábra A lebegőanyag ötéves mozgóátlaggal csökkentett havi átlagai 

A periódusok azonban egyértelműen erről az ábráról még nem állapíthatók meg, ezért 

elvégeztem egy másik vizsgálatot is, az ún. autokorrelációt. Ez a módszer úgy működik, hogy 

az idősori adatokat lemásolom, és eltolom valahány időegységgel, majd megnézem az eredeti 

és az eltolt adatsor korrelációját. Ezt elvégzem minden lehetséges eltolási értékkel, 1-től 

egészen az idősor hosszáig. Ahol a korrelációs együttható magas, ott valószínűleg egy periódus 

van, ahol alacsony, ott nincs, ahol pedig erős negatív, ott valószínűleg egy periódus közepén 

van az adatsor. Mivel nagyon változatos a lebegőanyag értéke, ezért a korrelációs együtthatók 

sem lettek túl magasak, a 39. ábrán látható, hogy csak 2 helyen lépi át a korrelációs együttható 

a 0,25-ös értéket. 

 

39. ábra A lebegőanyag autokorrelációs grafikonja 

A teljes grafikont nézve látható, hogy az első részen vannak magasabb abszolút értékű 

korrelációs együtthatók, később már kevésbé. A 40. ábrán látható a grafikon egy részlete, 60 

hónapos eltolásig. Erről leolvashatók a pontos értékek: a legmagasabb korrelációs értékeket az 

1-2 hónapos eltolásnál kapunk, ezt nem kell magyarázni, illetve leginkább a 12 többszöröseinél, 

vagyis látható az éves periódus megléte. Érdekes, hogy a legalacsonyabbak viszont nem 

pontosan a féléves határoknál vannak, hanem azoktól kicsit jobbra, vagyis 7, 19-20, 32-33 stb. 
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hónapoknál. Ezt valószínűleg a 10. ábrán látható hatás okozza, miszerint a lebegőanyag szintje 

gyorsabban emelkedik tavasszal, mint ahogy csökken a nyár végén és ősszel. 

 

40. ábra A lebegőanyag autokorrelációs grafikonjának egy szelete 

A 41. és 42. ábrán látható a víz nitrogéntartalmának alakulása. A 41. ábrán a havi 

átlagok láthatók, a 42. ábrán pedig a 12 hónapos mozgóátlag. Látható, hogy a nitrogénszint erős 

csökkenést mutat, de leginkább a 2000-es évek elejéig, azóta kisebb kilengésekkel stagnál. 

 

41. ábra Az összes nitrogén havi átlagai 
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42. ábra Az összes nitrogén 12 hónapos mozgóátlaga és trendje 

A foszfor vizsgálati eredményeit a 43. ábra szemlélteti. Az első diagramon látható, hogy 

az első 10-20 évben mennyivel magasabb volt a víz foszfortartalma a 2000 óta mért értékekhez 

képest. A második diagramon látható a foszfor változásainak ellaposodása. Szintén leolvasható 

a csökkenő trend, melyet a trendvonal is mutat, azonban nem szabad elfelejteni, hogy a foszfor 

volt a leginkább inhomogén változó mind közül, minden 2000 előtti éves átlag magasabb volt, 

mint a 2000 óta eltelt időszak bármelyik éves átlaga. Ez azért fontos, mert a csökkenő trend 

valójában csak az idősor első felére vonatkozik, látható, hogy 2000 után nincs olyan egyértelmű 

csökkenő tendencia, mint korábban. Az autokorrelációs diagramon teljesen egyértelműen 

kijönnek a 12 hónapos periódusok, a korrelációs együtthatók görbéjének csúcsai ott találhatók. 

A korrelációs együtthatókon megjelenik a trend hatása, ez is arra utal, hogy a foszfor esetében 

jelentős változások történtek, ezért érdemes minden következtetést fenntartásokkal kezelni. 
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43. ábra Az összes foszfor trend- és periódusanalízise 

Vízhozam 

A vízhozam esetében minden állomásra külön vizsgáltam az átlagos vízhozamot, a kisvizeket 

(havi legkisebb vízhozam) és a nagyvizeket (havi legnagyobb vízhozam). Itt leginkább a 

trendvizsgálatnak volt értelme és hasznos eredménye, ezért azt mutatom be, helytakarékossági 

okokból csak egy, a zalabéri állomáson. 

A 44. ábrán látható a 12 és a 60 hónapos mozgóátlag is, trendvonalaikkal együtt. 

Érdekes, hogy az éves mozgóátlag mennyivel nagyobb kilengéseket tartalmaz, ami némileg 
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elfedi a trendet. Azt is lehet látni, hogy bár mindkét esetben csökkenő trend mutatható ki, 

valójában a 2000-es évek eleji extrém kisvizes időszak erősen lefelé torzítja a trendeket. Ha az 

idősor elején és végén található adatokat tekintjük, korántsem ilyen egyértelmű a csökkenés. 

 

44. ábra Zalabéri vízhozam mozgóátlagai és trendjei 

A 45. ábrán a kisvizek 60 hónapos mozgóátlagát és trendjét láthatjuk. Ezen a grafikonon 

már jóval egyértelműbb a csökkenő trend. Az is látható, hogy nem csak a 2000-es évek elején, 

hanem azóta folyamatosan rendkívül alacsonyak a legkisebb vízhozamok. Ez a csökkenés a 

kisvizekben szélsőségesen száraz időszakokra utal, de nem feltétlenül csapadék tekintetében. 

 

45. ábra Zalabéri kisvizek mozgóátlaga és trendje 

A 46. ábrán szemügyre vehető nagyvizes grafikonon a 12 hónapos mozgóátlag látható 

a trendvonallal. A havi legmagasabb vízhozamok mozgóátlaga enyhén csökkenő trendet mutat. 

Ez egyrészt köszönhető a sokat emlegetett száraz időszaknak 2000 és 2003 között, másrészt 

pedig az extrém kiugró értéknek 1987-ben. Látható, hogy a 12 hónapos mozgóátlag itt kb. 

másfélszerese az ezen az időszakon kívüli legnagyobb értéknek. Ha ettől a két kiugró 

eseménytől eltekintünk, akkor semmiféle jelentős trend nem állapítható meg a nagyvizeken. 

Ezt megerősíti az a tény, hogy az adathalmaz a homogenitásvizsgálat szerint inhomogén. 
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46. ábra Zalabéri nagyvizek mozgóátlaga és trendje 

Meteorológia 

A párolgás talán a legjobb példája az adatok trendjének periodicitás általi rejtettségére. Az 

47. ábra a párolgás havi átlagainak grafikonját mutatja. Szabad szemmel is látható, mennyire 

erős a ciklikusság az adatokban, ránézésre ebből trend nem állapítható meg (ellentétben például 

a foszforral, ld. 43. ábra). 

 

47. ábra A párolgás havi átlagai 

Ha azonban az 48. ábra első grafikonját nézzük, melyen a 12 hónapos mozgóátlag 

jelenik meg, látható a teljesen egyértelmű növekvő trend is. Érdemes megfigyelni az 𝑦 tengely 

értékeit. Míg az 47. ábrán a havi átlagok 0 és 4 mm között mozogtak, addig a mozgóátlag az 

1,5 és 2,0 közötti intervallumban vesz csak fel értéket, ami arra utal, hogy – ellentétben többek 

között a nitrogénnel – a periódus nagymértékben befolyásolja az attribútum értékét. 
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48. ábra A párolgás 12 hónapos mozgóátlaga, trendje és periódusa 

Az 48. ábra második grafikonján az autokorrelációs grafikon egy részlete látható. 

Teljesen egyértelműen kijön a 12, 24, 36, 48, 60 hónapos eltolás esetén a rendkívül erős pozitív, 

míg 6, 18, 30, 42, 54 hónapnál a rendkívül erős negatív korreláció, ami megint azt erősíti, hogy 

a párolgást nagyon nagy mértékben befolyásolja a ciklikussága, és csak kisebb mértékben a 

trendje. 

Az 49. ábrán a párolgással nagyon erős korrelációban lévő hőmérséklet trendje és 

autokorrelációs grafikonja látható. Itt is ugyanaz mondható el, mint a párolgás esetében: erős 

növekvő trend, nagyon erős periodikus befolyásoltság, a trend relatíve kicsi hatása a vizsgált 

értékekre. A viszonylag szabályosan csökkenő amplitúdójú autokorrelációs görbére a trend a 

magyarázat, hiszen az egyre távolabbi értékek egyre jobban eltérnek egymástól. Az első 

diagramon látható, hogy a hőmérséklet a trend szerint átlagosan havi 0,0036 °C-kal növekszik, 

ami az általam vizsgált 38 év alatt 1,67 °C-os növekedést jelent. Ez a hőmérséklet havi 

átlagainak értéktartományához képest, mely kb. -6 és +25 °C között alakult, elenyésző, 

ugyanakkor láthatjuk, hogy a globális felmelegedésnek így is mekkora hatása van világunkra. 
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49. ábra A hőmérséklet mozgóátlaga, trendje, és autokorrelációs grafikonja 

Az 50. ábrán megjelenített csapadék már egy sokkal változatosabb, kisebb hatású 

periodicitást mutató attribútum. A 12 hónapos mozgóátlagot és annak trendvonalát vizsgálva 

azt láthatjuk, hogy nincs jelentős változás a csapadékban a vizsgált időszak alatt. Ami viszont 

szembetűnő, az az átlag szélsőségessé válása. Az idősor elején a legtöbb adat az 1,6-2,4 mm 

közötti tartományba esik, míg később nem ritka az 1,5 mm alatti és 2,6-3,0 mm közötti érték 

sem. Hirtelen változások és szélsőséges értékek jellemzik a csapadék mennyiségét. Érdekes 

módon ez szembemegy a homogenitásvizsgálatnál tapasztaltakkal. Az idősor első felének 

legcsapadékosabb napjain jóval több csapadék hullott le, mint a 2000 utáni legcsapadékosabb 

napokon. Itt viszont az látszik, hogy a havi átlagok tekintetében mégis a 2000 utáni időszak a 

szélsőségesebb. 
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50. ábra A csapadék 12 hónapos mozgóátlaga és trendje 

Az 51. ábrán látható a lefolyás mozgóátlaga. Egy nagyon enyhe növekvő trend jelent 

meg, azonban vélhetően ez is a néhány kiugró csúcsnak köszönhető. Itt is az a legfontosabb 

megfigyelés, hogy a korábban nem tapasztalható extrém értékek jelentek meg az idősor 

közepénél, harmadánál. Lehetséges, hogy ezek korábban is jelen voltak, és csak a 80-as 

években nem jelentkeztek valamiért, ennek egyértelmű megállapításához sajnos túl rövid a 

vizsgált 38 éves periódus. A vizsgálat során kapott többi adat alapján a lefolyásról elmondható, 

hogy közepes a periódusok általi befolyásoltsága. 

 

51. ábra A lefolyás 12 hónapos mozgóátlaga és trendje 
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5. Összefoglalás 

TDK dolgozatomban a Zala vízgyűjtőjén mért adatok elemzésével foglalkoztam. Vizsgáltam 

hidrológiai, meteorológiai és vízminőségi adatokat, azok összefüggéseit, trendjeit, periódusait. 

Rámutattam a változásokra, a következményekre, és az ezeket okozó hatásokra, folyamatokra 

is. 

A munka során először összegyűjtöttem a szükséges hidrológiai, vízminőségi, 

geoinformatikai és meteorológiai adatokat. Ezeket előkészítettem a feldolgozásra, 

megtisztítottam, átalakítottam. Kijavítottam hibáikat, inkonzisztenciáikat, hiányaikat. Ezután 

elvégeztem rajtuk a feltáró adatelemzést, ami alapján egy átfogó képet kaptam az 

adathalmazról, annak egyes attribútumairól. 

Több különböző típusú elemzést is végrehajtottam az adathalmazon. Elsőként az adatok 

közötti lineáris összefüggést, a korrelációt vizsgáltam. Ez megmutatta, mely változók milyen 

mértékben függenek össze, melyek között fedezhető fel kapcsolat. Ezután elvégeztem a 

homogenitásvizsgálatot, ami rámutatott az egyes attribútumok esetében a 38 éves időszak során 

végbement változásokra, és az ezeket esetlegesen okozó külső hatásokra. Megvizsgáltam a 

vízhozamok tartósságát is, ami segített felfedezni több érdekes összefüggést, trendet, változást. 

Kiemeltem az adathalmazból a többitől jelentősen eltérő, kiugró adatokat, melyekből szintén 

hasznos következtetéseket tudtam levonni. Végül felbontottam az idősori adatokat több 

komponensre: trendre és periódusra. Kimutattam több globális klimatikus folyamat hatását a 

Zala vízgyűjtőjén mért adatokra, illetve egyéb trendeket is feltártam. 

Az itt bemutatott kutatási eredmények a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatósággal 

közösen végzett munka gyümölcsei. A munka során feldolgozott adatok egy részét rajtuk 

keresztül szereztem meg, illetve a kutatás folyamán is több konzultáció, megbeszélés 

alkalmával segítettek. Vízügyi szakmai iránymutatást és támogatást is kaptam tőlük, mely 

nélkül ez a dolgozat nem jöhetett volna létre. Támogatásukat ezúton is köszönöm. 
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1. Bevezetés 

Napjainkban, amikor az információ és széleskörű tudásanyag elsődleges lelőhelyévé az internet 

vált, a világban az emberek jelentős része rengeteg időt tölt el a világhálón a számára hasznos 

információ beszerzésével. Másrészt a cégek, vállalkozások online felületen próbálnak meg 

valós időben folyamatos kommunikációt folytatni az ügyfeleikkel, azonban ez a folyamatosan 

növekvő és hatalmas méreteket elérő ügyfélszám miatt a hagyományos módokon (levél, e-mail, 

telefon) lassan szinte lehetetlenné válik. Az ügyfelek megtartásához tehát olyan megoldás 

szükséges, ami valós időben képes az ügyféllel, felhasználóval kommunikálni, a problémák 

jelentős részében segíteni, és ha kell, akkor a megfelelő élő emberhez irányítja őt. 

Ezen célból születtek meg, és a mai napig rohamosan fejlődnek a különböző chatbotok. 

A megfelelő információ, a benne hordozott tudás megszerzésének egyik módja a célirányos 

keresés, kutatás az érdeklődési területhez kapcsolódó oldalak tartalmában. Ezt sok esetben 

keresőmotorok segítik, de egyrészt az elérhető weboldalak száma olyan hatalmas, hogy a 

keresés megfelelő technika nélkül sokszor nem hoz megfelelő eredményt, másrészről, ha 

sikerül is megfelelő oldalakat találni, akkor sem könnyű az oldalak egyre mélyebben rétegzett 

tartalmában eligazodni. A dolgozatban bemutatásra kerülő Chatbot azzal a céllal lett 

megtervezve és fejlesztve, hogy az információt és tudást kínáló weboldalak ezt saját portáljukba 

integrálva a saját oldalaik felhasználóit támogassák. A támogatás lényege, hogy a keresési tér 

intelligens manipulációjával, a kereséssel töltött idő lerövidítésével, a találatok relevanciájának 

növelésével fokozzák a felhasználói élményt ezeken a megadott szempontokon keresztül. Az 

univerzális Chatbot célja a keresés támogatásán túlmenően a szerverek terhelésének 

csökkentése, és végül, de nem utolsó sorban a webkiszolgálón működő Chatbot közbeállásával, 

a szerver közvetlen védelme a speciális DDoS, elárasztásos típusú kiber-támadásoktól. A 

kiszolgáló védelemmel egyidejűleg megvalósul a keresést végző felhasználó adatainak a 

védelme is abban az értelemben, hogy a klasszikus nagy keresőszolgáltatásokkal szemben a 

Chatbot az oldalon belüli tartalomban navigál, nem tárol marketing célú adatokat a 

felhasználóról, ezért kedvező következményként még a kéretlen reklámoktól való mentesség is 

biztosított a teljes folyamat során.  



 

2. Chatbotok 

A chatbotok tehát olyan fejlett szoftverek, amelyek képesek szinte tökéletesen utánozni az 

emberi beszélgetést, interaktív, valós idejű kommunikációra képesek hús-vér ember 

beavatkozása nélkül.  

Természetesen (mint az informatika innovációk döntő többsége) a chatbotok is angol 

nyelvterületen, angol nyelven jelentek meg először, és csak az utóbbi néhány évben terjedtek 

el más nyelveken is, például magyarul. 

A különböző cégek rengeteg területen alkalmaznak ilyen csevegő robotokat, a vendéglátástól 

(rendelések kezelése) kezdve a webáruházakon át egészen az egyszerű, információs 

weboldalakig, ahol az információk könnyebb elérhetőségét biztosítják vele. [1] 

 

2.1. Chatbotok típusai 

Napjainkban rengeteg cég kínál az ügyfeleiknek kész chatbot megoldásokat, amiket aztán az 

ügyfeleik igény szerint paraméterezhetnek. 

A piacon lévő termékeket 2 fő csoportba tudjuk sorolni a funkcióik alapján: 

a.) Előre megírt párbeszédeken alapuló chatbot 

Ezek a chatbotok egyszerűbb típusai. Működésük során előre megírt kérdésekre előre megírt 

válaszokat adnak, ez alapján a beszélgetések egy előre meghatározott vonalon zajlanak. Ebbe 

a kategóriába tartozik a Facebook Messenger saját chatbotja, amiről még a későbbiekben fogok 

beszélni. 

 

b.) Intelligens chatbotok 

Ezek a beszélgetőpartnerek már képesek a beszélgetést irányítani, illetve, ha lehetőség van rá a 

korábbi beszélgetéseikből tanulni, az ezekből kinyert adatokkal tovább fejlődni. Bár itt is 

merülhetnek fel problémák (pl. nyelv: speciális, kétértelmű kifejezések meg nem értése), az 

ezen botokkal történő kommunikáció már nagyon hasonlít egy valós, élő emberrel való 

beszélgetéshez. 

2.2. Chatbotok a piacon 

Ahogy már írtam, több előre elkészített chatbot megoldás is elérhető már a piacon, 

természetesen az ilyen típusú programok összes előnyével és hátrányával együtt. Ebből a 

rengeteg lehetőségből szeretnék most néhányat kiragadni. 



 

2.2.1. Facebook Messenger 

Rögtön az első termék egy kicsit kilóg a sorból. A Messenger, mint Facebook termék egy 

mindenki számára ismert üzenetküldő platform. Világszinten 1,3 milliárd felhasználójával 

messze piacvezető a kategóriájában, így nyilván a különböző cégeknek is kitűnő 

kapcsolattartási platform. 2016-ban jelentette be a Facebook, hogy lehetőséget és felületet 

biztosít a fejlesztőknek, hogy saját chatbot megoldásukat integrálják Messengerre, és így 

összekössék botjukat a célközönséggel. Ezzel egy időben elindították a saját, előre 

beprogramozható válaszokkal működő chatbot megoldásukat is, amit mai napig is még sokan 

használnak a piacon levő kifinomultabb megoldások ellenére. 

Ez egy ingyenes lehetőség a Facebookon már amúgy is jelen levő cégeknek. Választási 

opciókat adhatnak meg a beszélgetési ablakot megnyitó ügyfeleknek, majd a választott 

menüponttól függően újabb lehetőséget ajánlanak fel, vagy ha szükséges élő emberhez 

továbbítják az üzenetet. Ez egy nagyon egyszerű és olcsó megoldás azon cégek számára, akik 

az ügyfelek felé a válaszidőt nagyon alacsonyra szeretnék csökkenteni, vagy a költségeiket 

szeretnék oly módon minimalizálni, hogy a platformra figyelő alkalmazottak számát 

csökkentik. Sajnos azonban a Messenger ezen beépített funkciója nagyon korlátozott 

lehetőségeket tesz lehetővé. Csak előre beállított lehetőségek közül tud a felhasználó válsaztani, 

és ezekre csak az előre beállított válaszok adhatók, így egy kicsit bonyolultabb problémánál 

már nem használható. 

 

1. ábra: Facebook Messenger Chatbot  



3. A projekt célja 

A fent említett megoldások kétségkívül kiforrott, jól működő, hatékony megoldások, azonban 

a hátrányok mellett sem lehet szó nélkül elmenni. 

Ilyen problémák lehetnek a következők: 

 

Oldalszerkezeti problémák 

Ha egy (főleg információs) weboldal számára szeretnénk chatbotot fejleszteni, akkor a 

legnagyobb problémát a weboldalak különböző szerkezete okozhatja. Egyes weboldalak nem, 

vagy nem úgy használják a meta kulcsszavakat, ahogy kellene, máshogy tagolják a 

weboldalakat, nem ugyanolyan szerkezetben találhatóak meg a keresés szempontjából releváns 

információk. Pont emiatt egy létező chatbot rendszert nagyon nehéz integrálni egy rengeteg 

tartalommal, sajátos szerkezettel rendelkező weboldalra. Manapság ezek szinte minden 

weboldalra igazak, szemléltetésképpen készítettem egy statisztikát, hogy egyes egyetemi, 

állami weboldalak körülbelül mennyi weblapból állnak: 

 

mik.uni-pannon.hu: Körülbelül 3600 különböző hasznos információval rendelkező weblap*  

sci.u-szeged.hu: Körülbelül 8000 különböző weblap 

vik.bme.hu: Körülbelül 5000 különböző weblap 

mik.pte.hu: Körülbelül 7000 különböző weblap 

 

Ezekből a számokból is látszik, hogy ezen weboldalak nagyon összetettek, így, ha a keresést 

megkönnyítő chatbot fejlesztése a célunk, akkor hatalmas adatmennyiséget kell letölteni, 

adatbázisba tenni és elemezni. Ennek elvégzéséhez elengedhetetlen egy olyan adatgyűjtő 

algoritmust írni, ami az adott weboldal szerkezetéhez illeszkedik, abból rövid, de hasznos 

információkat tud kiszűrni, hogy később felhasználható legyen.  

Így első lépésként a kari weboldal ilyen irányú elemzése és ebből egy adatbázis felállítása a cél, 

az ebben kereső algoritmus, illetve maga a chatbot fejlesztése csak ezután valósulhat meg. 

Végső soron a projekt célja egy olyan komplex rendszer létrehozása, ami elemzi a kari 

weboldalt, a kereséshez szükséges információkat lementi. Ezután ezt az adatbázist felhasználva 

egy, a felhasználóval beszélgető, neki a navigációban segítő chatbot létrehozása a cél, illetve 

ennek továbbfejlesztése, hogy minél gyorsabban, minél pontosabb találatokkal tudjon segíteni. 

 

Adatvédelem 



A fentebb felsorolt már létező szolgáltatások nagy problémája, hogy egy-egy nagy nemzetközi, 

profitorientált cég áll mögöttük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során rengeteg információt 

gyűjtenek be a felhasználókról. Ha a világ legnagyobb, internetes kereséssel foglalkozó 

cégének, a Google-nak a statisztikáit megnézzük, hatalmas számokat találhatunk [2] 

• 5,4 milliárd keresés naponta (kb. 70000 másodpercenként) 

• 90%-os piaci részesedés a keresőszolgáltatások piacán 

• Közel 4 milliárd felhasználó 

• 116 milliárd dolláros éves bevétel reklámokból (2018) 

A számok véleményem szerint magukért beszélnek, főleg úgy, hogy ezek csak a Google fő 

termékéből, a keresőmotorjából származó adatok, a többi (több mint 200) különböző Google 

szolgáltatás adatai nincsenek benne. 

Az ok, amiért itt most a Google-t emeltem ki, mint nagy céget, és nem a már korábban említett 

Facebook-ot, az az, hogy rengeteg weboldal a keresési funkciók megvalósításához valamilyen 

szinten Google alapokon nyugvó megoldást használ. Ennek köszönhetően az ezeken oldalakon 

generált keresési eredmények is a Google-hoz futnak be, ezáltal további felhasználói adatokhoz 

juttatva a céget, sokszor a felhasználó tudta nélkül. 

Az így gyűjtött adatok felhasználása ezután már nagyon szerteágazó lehet. A különböző 

nagyobb cégek előszeretettel adják-veszik egymás között az adatokat, vagy használják fel 

azokat a saját rendszerükben célzott reklámokhoz. 

Ezek alapján történhet meg például az, hogy meglátogatunk egy weboldalt, ami kerékpárok 

árusításával foglalkozik, és emellett a Google által nyújtott hirdetési/keresési rendszert 

használja, akkor ezek után mind a Google szolgáltatásaiban, mind akár hasonló, a Google-hoz 

közel álló weboldal meglátogatása esetén kerékpárokkal kapcsolatos reklámokkal találjuk 

szemben magunkat. 

A fentiekből jól látszik, hogy egy egyszerű keresés egy weboldalon is sokszor egy nagy cég 

rólunk tárolt információmennyiségének a növekedését eredményezheti. Az általam készített 

főként keresésre specializálódott chatbot ennek kivédésére is hasznos lehet, mivel ennek 

segítségével a későbbiekben lehetőség adódhat a normál keresés funkció kiváltására a 

célweboldalon, ezzel is egy kicsit függetlenedve a „nagy cégektől”. 

Összefoglalva tehát, a készülő chatbot csak az adott weboldalon belüli tartalomban navigál, 

nem ment el, és nem tárol marketing célú adatokat a felhasználóról, ezáltal biztosítva a kéretlen 

reklámoktól való mentességet.  



4. Fejlesztési cél 

A dolgozat célja egy, a bemutatott példákhoz hasonló chatbot alkalmazás fejlesztése. A 

fejlesztés végére a felhasználó képes lesz a kari weboldalon a menük használata nélkül elérni a 

legkeresettebb weboldalakat. Erre nem csak egy előre megírt beszélgetés során lesz lehetősége, 

hanem a gép a felhasználó által szabadon beírt szavakra is meg fog próbálni releváns válaszokat 

adni, a kívánt oldalra navigálni. 

A chatbot ezenkívül képes lesz alapszinten megoldani az oldal tehermentesítését és egy 

egyszerű túlterheléses támadás (DDoS) elleni védelmet is képes lesz ellátni. 

Előbbi annyit jelent, hogy az ezen keresztül indított keresések nem fogják közvetlenül az oldalt 

terhelni, csak akkor történik kommunikáció a webszerverrel, amikor a felhasználó a találatot 

fogja ellenőrizni. A linkek begyűjtése és a keresési adatbázis felépítése maximum naponta egy 

fél órát fog igénybe venni az oldaltól, ezt a rövid időszakot is éjszakára időzítve, amikor szinte 

senki nem használja az oldalt. 

A DDoS támadás elleni védelemre terveim szerint egy hallgatótársam projektje jelenti majd a 

megoldást, ami képes a neki elküldött IP címet nagyon gyorsan ellenőrizni, és esetlegesen 

figyelmeztetni az én szoftveremet, hogy gyanús címről érkeztek a kérések. Ebben az esetben a 

kérés nem kerül feldolgozásra, így nem csak a weboldalt védtük meg felesleges kérésektől, de 

az én szoftverem backend részét sem terhelte feleslegesen a rosszindulatú kérés. Ha mégis 

sikeres támadást intéznének a chatbot ellen, szerencsére az sem jelentené a teljes weboldal 

megbénulását, hiszen ez külön, egy dedikált szerveren futna, így is védve a weboldalt. 

Ez összességében nem csak a kényelmesebb és biztonságosabb használatot teszi majd lehetővé 

a felhasználók számára, hanem a weboldal akadálymentesítésében is segíteni fog. A 2018. évi 

LXXV. törvény ugyanis az Európai Uniós irányelvekhez igazodóan kimondja, hogy a 

közszférabeli intézményeknek, így az egyetemeknek is egységes irányelvek alapján 

akadálymentessé kell tenni a weboldalaikat. Bár konkrét irányelv nincsen a chatbotokra 

vonatkozóan, azonban véleményem szerint egy, akár hangfelismeréssel is rendelkező chatbot 

nagy segítség lehet a fenti célcsoport számára.  



5. Keretrendszerek 

HTML5, CSS: [3] 

1994-ben jött létre egy állandó nemzetközi non-profit intézmény, a World Wide Web 

Consortium egy amerikai és egy európai központtal. A szervezet célja manapság a HTML5 és 

a CSS3 szabványok kialakítása, illetve segítik ezen szabványok szabályos használatát. 

A Hypertext Markup Language 5 fejlesztése 2004-ben, a Cascading Style Sheets 3 1999-ben 

kezdődött. 

A weboldalak tartalma HTML nyelvben, a formázás és elrendezés CSS nyelv stílus-ban 

történő kódolással állítható elő. Alapvetően statikus weblapok készíthetőek segítségükkel. 

Az egymással versenyző böngészőgyártók (alkalmazások, melyek értelmezik és megjelenítik 

a HTML dokumentumokat) a kompatibilitásukat 2011-ben kezdték előtérbe helyezni, majd 

később csatlakozott a Microsoft is, ami még jobban gyorsította a folyamatokat. Minden jelentős 

mobileszköz támogatja ezen technológiákat. 

 

BOOTSTRAP: [4] 

Manapság rengeteg különböző képernyőmérettel jelennek meg digitális eszközök a piacon. 

Ezek esetében nem csak a felbontás lehet nagyon különböző, de még a különböző képernyők 

képaránya is. Hogy minden ilyen eszközön jól jelenjen meg a tartalom a képernyőn, az rengeteg 

kihívás elé állítja a fejlesztőket. Webfejlesztés területen erre kínál megoldást a Bootstrap 

keretrendszer. Az elérhető CSS és Javascript tervezési minták segítségével nagyon könnyen 

tudjuk a weboldalunkat reszponzívvá tenni, ezáltal mindenféle eszközön tökéletes 

megjelenítést biztosítva.  

 

JS, JQUERY: [5] [6] 

A Javascript segítségével a web oldalainkat képesek vagyunk interaktívvá tenni. Fejlesztése 

1995-ben kezdődött a Netscape Communications által. A cél a jobb felhasználói élmény 

elérése volt. 

Amikor a böngésző szoftver betölti a webhelyet, a HTML vizsgáló kielemzi a kódot, és 

felépíti a Dokumentum Objektum Modellt (DOM). Ha közben Javascript kódot 

talál, akkor azt átadja a Javascript elemző motornak, ami betölti a külső fájlokat, vagy az 

inline kódokat. Majd frissül a HTML elemző által felállított DOM és megjelenik az oldal 

 

A Javascript népszerű függvénykönyvtára a jQuery. A HTML oldal és a kliensoldali 



Javascript közti kommunikációt hangsúlyozza, ezen kívül nagyon gyors és egyszerű módszert 

biztosít a javascript-backend kommunikációra is. A JQuery könyvtárat le is lehet tölteni saját 

tárhelyre, de el lehet érni közvetlenül a code.jquery.com oldalról is. Előbbi esetben az offline 

munka is gördülékenyen mehet. Ugyanakkor a második eset elvileg gyorsabb, hiszen már 

eleve tárolva van a böngészőnkben.  

 

PYTHON: [7] 

A Python egy általános célú, nagyon magas szintű programozási nyelv. 1989 végén Guido van 

Rossum holland programozó kezdett bele a fejlesztésébe. A Python úgynevezett interpreteres 

(magyarul: leíró) nyelv, ami azt jelenti, hogy nincs különválasztva a forrás és tárgykód, a megírt 

program akár azonnal futtathatóvá válik. 

 

Rengeteg különböző célú előre megírt függvénykönyvtár létezik hozzá, többek között ezért is 

választottam a chatbot backendjéhez, mint programozási nyelvet. Következzen néhány általam 

is használt függvénykönyvtár: 

 

Scrapy: [8] 

Scrapinghub Ltd. által kifejlesztett Python alapú, nyílt forráskódú keresőrobot. Kezdetben csak 

egy általános célú keresőrobot volt, azonban a folyamatos fejlesztések révén már alkalmas teljes 

weboldalak elemzésére, specifikus adatok kinyerésére. Nagy kereső- illetve adatgyűjtő 

projektekhez is kiválóan alkalmazható kitűnő skálázhatósága miatt. 

Ehhez a projekthez is egy Scrapy alapú keresőrobot lett implementálva, aminek feladata a kari 

weboldal teljes feltérképezése, illetve az egyes weblapokról a megadott adatok kinyerése. 

 

Flask: [9] 

Python alapú, minimalista webes keretrendszer. Segítségével nagyon könnyű egyszerű 

webalkalmazásokat készíteni Pythonban. Mivel alapvetően kevés funkcióval rendelkezik, így 

nagyon gyors és egyszerű a használata, illetve teljesítményben is az élmenyőzben jár. Gyakran 

illetik az ehhez hasonló keretrendszereket mikro-keretrendszer névvel. A különböző 

bővítmények nélkül ezek alkalmatlanok a http kérések fogadásán, kezelésén és 

megválaszolásán kívül más dolgokra, így csak más szolgáltatások API-jának fejlesztéséhez 

szokták használni őket. Ez nekem is tökéletesen megfelelt, hiszen a keresés és szövegfeldolgozó 



modul mellett pontosan egy ilyen funkciójú keretrendszerre volt szükségem, így sebességben 

és programozási nehézségben is közel tökéletes megoldást találtam. 

 

Lara: 
[10]  

Magyarok által főként chatbotokhoz fejlesztett, Python alapú szövegfeldolgozó keretrendszer. 

Segítségével lehetséges a beszédhez hasonlító folyó szövegek létrehozása kulcsszavak alapján, 

illetve ennek a fordítottja is. Az én projektemben elsősorban a felhasználó által bevitt 

folyamatos szöveg feldarabolása, elemzése történik ezzel a keretrendszerrel. Nagy előnye, hogy 

nagyon gyorsan működik, ezen kívül könnyen használható, nyílt forráskódú és szabadon 

felhasználható (több másik hasonló rendszerről ez sajnos nem mondható el), ezáltal tökéletesen 

használható az én projektemben.  



6. Rendszerkövetelmények 

Szerver rendszerkövetelmény: 

A szerver oldal teljesen Python alapú, így ennek futtatásához Python 3.0 vagy újabb 

futtatókörnyezet szükséges.  

Mivel mind a keresőrobot, mind a keresést/szövegfeldolgozást végző résznek csak minimális 

memória, illetve processzor igénye van, így szinte minden, legalább 2 GB ram-al rendelkező 

eszközön futtatható. 

Mivel csak a működő Python futtatókörnyezet az egyetlen fontos követelmény, így operációs 

rendszer szempontjából is szabad a választás, bármilyen olyan rendszer szóba jöhet, ami képes 

futtatni a Python környezetet. 

 

Felhasználói rendszerkövetelmény: 

Operációs rendszer 

Microsoft Windows 7 SP3 

Microsoft Windows 8, 8.1 

Microsoft Windows 10 

Böngésző 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

Internet Explorer 10 vagy újabb 

Microsoft Edge 

Processzor Böngésző minimális rendszerkövetelménye 

Memória Böngésző minimális rendszerkövetelménye 

Megjelenítési felbontás 

Grafikus adapter a következő felbontás 

minimum támogatásával: 

1366x768 

  



7. Szekvencia diagram, a működés leírása 

A fejlesztés kezdetén megalkotott szekvencia diagram nagyon jól leírja a chatbot teljes 

működését, és már a fejlesztés kezdetén nagyon jó leírást adott arról, hogy a kész szoftvernek 

hogyan kell majd működnie. 

Ahogy a diagramon is látszik, a chatbot a chatablak megnyitásakor aktiválódik. Ekkor üdvözli 

a felhasználót, majd felajánlja a gyakran keresett oldalakat, mint választási lehetőségeket. Itt a 

szekvenciadiagram tartalmaz egy ciklust arra az esetre, ha egy több rétegű választási menüt 

szeretnénk implementálni. Ekkor a felhasználónak (ha olyan kategóriára kattint) lehetősége 

nyílik további lehetőségek közül választani, ezzel kicsit átláthatóbbá téve a folyamatot. 

Amennyiben egyik előre megadott lehetőség sem tetszik a felhasználónak, lehetősége nyílik a 

saját szavaival leírni, hogy mit szeretne az oldalon megtalálni. Ekkor a bevitt szöveget elemzi 

a chatbot, és az adatbázisból releváns linkeket fog mutatni a felhasználónak (Ha több mint 5 

szóba jöhető link van, akkor az első ötöt). 

A felhasználó ezután kiválasztja a számára legmegfelelőbb oldalt, ekkor ez megnyílik egy új 

böngészőoldalon. Amennyiben ez nem megfelelő, a felhasználó választhat a többi lehetséges 

találat közül. Ha egyik találat sem bizonyul megfelelőnek, a felhasználónak lehetősége van 

további szöveg bevitelére, az erre kapott találatokat ugyancsak megjeleníti neki a chatbot. 

Ha egy sikeres (találatot hozó) keresés után egy ideig nem történik felhasználói interakció, 

akkor a chatbot feldobja a visszajelzés lehetőségét a felhasználónak. Itt egy egyszerű igen-nem 

választási lehetőséggel kiválaszthatja a felhasználó, hogy a keresés sikeres volt-e. Ez a 

visszajelzés a későbbi elemzésekhez a keresések szövegeivel és találataival együtt eltárolódik 

egy könnyen kereshető adatbázisban. 

A visszajelzés után lehetősége van a felhasználónak új keresést indítani (sikertelen és sikeres 

keresés esetén is), ezt a lehetőséget fel is kínálja a chatbot, miután a felhasználó küldött 

visszajelzést. 

A következő képeken ennek a működési leírásnak a szekvencia diagramja található meg. 



 



 

2. ábra Működési szekvencia 

  



8. GUI 

8.1. GUI Terv 

A fejlesztés kezdetén így nézett ki a felhasználói felület terve. A weboldal egyik sarkában lenne 

a megnyitható ablaka a chatbotnak, erre kattintva nyílna meg a második képen látható chatbot 

felülete. Ez az ablak bezárható és eltüntethető is lenne, utóbbi esetben a korábbi beszélgetés 

nem törlődne, csak az ablak záródna be átmenetileg. 

 

 

3. ábra: Chatbot gomb terv 



 

4. ábra: Chatbot ablak terv 

8.2. Implementált GUI 

A felhasználói felület jelenleg a képen látható módon néz ki. Mivel Bootstrap alapú, így 

mobileszközökön, illetve kisebb kijelzőjű számítógépeken is kitűnő megjelenésű. Mivel a 

felület tervben szereplő „felugró ablakos” megvalósítása céloldal függő (annak a kódjában 

kell elhelyezni, illetve a kinézetét is ahhoz kell igazítani), így az jelenleg még nem képezi a 

projekt részét, de könnyen elkészíthető. 

 



 

5. ábra: Implementált GUI 

  



9. Backend 

A chatbot backend része 3 részre osztható fel. A weboldalak feltérképezéséért felelős rész, a 

frontendet kiszolgáló szövegfeldolgozó, kereső rész, illetve az ezek alapját adó adatbázisok. 

 

9.1. Keresőrobot 

A kereséshez használt adatbázis felépítését a Scrapy keresőrobot végzi el, ami egy erre a célra 

kifejlesztett Python függvénykönyvtár.  

Ennek segítségével járja be a szoftver a kari weboldal összes lapját, és menti le, tárolja el egy 

adatbázisban a kereséshez szükséges kulcsszavakat. 

Ezeket a kulcsszavakat jelenleg a weblapokon megjelenő <h2> HTML tagek közötti szövegek 

adják. Több weboldal kézi elemzése után ugyanis arra jutottam, hogy ezek kevés kivételtől 

eltekintve nagyon jól összefoglalják egy-egy weboldal tartalmát, így alkalmasak arra, hogy a 

felhasználó által megadott kulcsszavakra ezek alapján adjon a program találatot.  

Ez természetesen a későbbiekben kiegészíthető lesz egy-egy adott weboldal teljes szöveges 

elemzésével amennyiben ez szükséges a felhasználó általi keresés találatainak további 

szűkítéséhez.  

Jelenleg ennek megvalósítása azért nem történt meg, mert a chatbot egyik fő előnyét 

veszítenénk el ezzel. Azzal ugyanis, hogy a linkek és kulcsszavak begyűjtése naponta egyszer 

történik, ezután a chatbot a felhasználók kiszolgálásához csak és kizárólag saját adatbázist 

használ, jelentősen csökkenthető a weboldal terhelése. 

A kari weboldal esetén ez azt jelenti, hogy egy éjszakai időpontban, amikor amúgy is kevesen 

látogatják az oldalt, fél óra intenzívebb terhelés után már nincs többé szükség a kereséshez 

magára a weboldalra, csak akkor kapcsolódik a felhasználó újra a webszerverhez, amikor a 

chatbot által adott találatot ellenőrzi. 

Ez egyébként nemcsak a keresések miatt keletkező plusz terhelés megszüntetése miatt hasznos, 

hanem egy esetleges ezen keresztüli rosszindulatú támadás esetén is segítséget nyújthat, 

ugyanis ezen keresztül maga a weboldal nem lesz közvetlenül támadható, legrosszabb esetben 

csak a chatbot működése áll le, mögötte a weboldal továbbra is látogatható marad a 

felhasználók számára. A bevezetőben említett közvetett védelem egyik rétegét is ez adja. 

Az alábbi kód egy részlet ebből a keresőrobotból. 



from scrapy.linkextractors import LinkExtractor 
 
class MySpider(CrawlSpider): 

name = 'teszt' 
allowed_domains = ['mik.uni-pannon.hu'] 
start_urls = ['https://mik.uni-pannon.hu'] 

 
rules = ( 

Rule(LinkExtractor(deny=('fotogaleriak', 'gallery', 'galeria', 
'galeria2', 'oktatas.mik', 'calendar')), callback='parse_item', 
follow=True), 

) 
 
def __init__(self, *a, **kw): 

super(MySpider, self).__init__(*a, **kw) 
f = open("linkek.json", "a+") 
f.write('{"links":[') 

def parse_item(self, response): 
f = open("linkek.json", "a+") 
headers = response.xpath('//h2/text()').get() 

... 

6. ábra: Scrapy kód 

9.2. Szövegfeldolgozó, kereső 

A chatbot központi részét adó, szövegfeldolgozást és keresést is végző része ugyancsak Python 

alapú. Azonban külön-külön keretrendszer, illetve függvénykönyvtár felel a keresésért, a 

kommunikációért, illetve a szövegfeldolgozásért. 

 

9.2.1. Flask 

A Flask egy Python alapú web keretrendszer. Ennek segítségével van megvalósítva a http alapú 

kommunikáció a frontend, illetve a backend között. Ez kezeli a frontend irányából érkező 

kéréseket, ha szükséges, továbbítja az adatot szövegfeldolgozásra, vagy az adatbázisban történő 

keresésre, és ez felel a visszaküldött adatcsomag összeállításáért.  

A frontend által használt különböző API-k (mint a keresés, vagy a felhasználói visszajelzés) 

útvonalakként (route) jelennek meg ebben a keretrendszerben, az ezeken belül definiált 

különböző függvények pedig nagyon könnyűvé teszik a beérkező kérések megfelelő 

feldolgozását, legyen az egy bonyolultabb keresés vagy egy egyszerű adatbázis lekérdezés. 

Az alábbi kódban két ilyen útvonal látható, az első a chatbot főoldalára mutató útvonal (ez küldi 

vissza a frontendnek az index.html fájlt), a második pedig egy tesztelésre használt útvonal, ami 

logolja a neki érkező kéréseket. 



@app.route("/") 
def hello(): 
    return render_template('index.html') 
    log('ip', request.remote_addr) 
     
@app.route('/api', methods=['POST']) 
def api(): 
    if request.method == 'POST': 
        app.logger.info('post method got') 
        app.logger.info(request.json['teszt']) 
        log('ip', request.remote_addr) 
        return jsonify(stat=links) 
... 

7. ábra: Flask kód 

A beérkező kéréseknél első körben itt valósul meg egy egyszerű védelem is a DDoS típusú 

támadásokkal szemben. A kérést küldő számítógép IP címe ugyanis átesik egy gyors 

ellenőrzésen egy külső program segítségével, ami, ha gyanúra utaló választ küld vissza, akkor 

még a keresés, a backend a tényleges terhelés előtt megtagadja a kiszolgálást. Ebből a 

felhasználóhoz csak egy sikertelen keresést jelző felirat jut el, hogy valójában mi történt, az 

számára nem derül ki. 

Ezt az ellenőrzést egyébként egy hallgatótársam szakdolgozat témaként készülő szoftvere végzi 

el, ami ellenőrzi a kapott IP címet a saját adatbázisa alapján, majd válaszként megküldi, hogy 

feketelistán található-e, gyanús vagy minden rendben van vele. Mivel ezt én, mint céleszközt 

használom, így a belső működéséről sok információm nincs, illetve nem is témája ennek a 

dolgozatnak. 

 

 

9.2.2. Lara 

A Lara, ahogy már a használt technológiáknál is említettem, egy magyarok által, kimondottan 

chatbotokhoz fejlesztett szövegfeldolgozó keretrendszer, Python alapon. Ennek segítségével a 

felhasználó által bevitt folyamatos szöveget képes a program szavakra bontani, a felesleges 

kötőszavakat eltávolítani, ezek után pedig a lényeges kulcsszavakat oly módon kinyerni a 

szövegből, hogy a különböző végződéseket (ragok, jelek, igekötők) is eltávolítja. Ezen kívül az 

összetett szavakat is képes szétbontani, tehát a művelet végén egy -már kereséshez 

alkalmazható- kulcsszavakat tartalmazó tömböt kapunk. 

 

Ezen kívül ez a keretrendszer a felhasználók által gyakrabban használt mondatokat (köszönés, 

általános kérdések) is képes felismerni, és ezekre épülve nem csak hagyományos keresésre 



lehet képes a chatbot, hanem egyszerűbb beszélgetésekre is. Ennek beépítése a chatbotba is egy 

lehetséges továbbfejlesztési lehetőség. 

Az alábbi példakódban a szövegfeldolgozásért felelő osztály egy kódrészlete látható. 

 

from lara import stemmer, nlp 
 
class TextProcessor: 
    text = "" 
    text_array = [] 
    def __init__(self, text): 
        self.text = text 
    def splitter(self): 
        clean = nlp.remove_stopwords(self.text) 
        stems = stemmer.tippmix(clean) 
        self.text_array = nlp.ngram(stems,1) 
... 

8. ábra: Lara kód 

 

9.3. Adatbázisok 

 

A már említett keresőrobot a linkeket és a hozzájuk tartozó tageket egy egyszerű JSON 

szerkezetű adatbázisba menti. A JSON mind Pythonban, mind a frontenden Javascriptben egy 

nagyon egyszerűen kezelhető objektumtípus, ezért döntöttem ennek használata mellett, mind 

kommunikációs, mind adatbázis oldalon. Ahogy a mellékelt képen is látszik, a tárolás link-tag 

alapon történik a JSON fájlban, minden linkhez van egy hozzátartozó „tag” mező. 

Kezdetben felmerült, hogy a keresés sebessége szempontjából gyorsabb lenne, ha a tárolás 

módját megfordítanám, és a különböző kulcsszavakhoz lennének rendelve a linkek (egy 

kulcsszóhoz akár több link is), azonban a tapasztalat azt mutatta, hogy a keresés így is 

kielégítően gyors, így a többletmunka, amit az adatbázis átalakítása okozna egyelőre nem éri 

meg.  



 

 

9. ábra: JSON szerkezet 

A linkek adatbázisán kívül fejlesztés közben szükségessé vált még egy adatbázis létrehozása a 

felhasználói visszajelzések tárolásához. Itt az átláthatóság és a későbbi elemzésekhez 

szükséges lekérdezések egyszerűbbé tétele miatt egy SQL alapú megoldás mellett döntöttem. 

Az adatbázis két táblából áll, az egyik (a képen látható) tartalmazza a felhasználók által 

indított kereséseket, beleértve az általuk bevitt szöveget, a chatbottól a keresésükre kapott 

választ, illetve egy egyedi azonosítót a felhasználóról (session_id). A másik tábla pedig 

magukat a visszajelzéseket tartalmazza, amiből látszik, hogy a felhasználó megtalálta-e, amit 

keresett. Amennyiben nem, az ottani session_id alapján kikereshető a kereséseket tartalmazó 

táblából a megfelelő sor, és meg lehet nézni a problémás keresés adatait. 

A session_id egy Flaskben generált egyedi azonosító mindegyik felhasználóról. Ez a 

felhasználó számítógépének egyedi azonosítóiból, illetve az aktuális időből generált 

karaktersor kerül eltárolásra a felhasználó böngészőjében 31 napig (így ha később 

visszatérően használja a chatbotot, az is látszik). Az IP címmel ellentétben ez nem minősül 

személyes adatnak, így nem gyűjt a chatbot olyan információt a felhasználóról, ami 

esetlegesen adatvédelmi problémákat okozhat. 



 

10. ábra: Keresések adatbázisa 

 

  



10. Tesztelés 

A szoftver tesztelése eddig főként kézi teszteléssel valósult meg. 

A frontend tesztelése konkrét keresésekkel történt, rajtam kívül még néhány ember 

bevonásával. Az ő visszajelzéseik alapján egyébként történtek kisebb hibajavítások, 

fejlesztések mind backend, mind frontend oldalon. 

A backend kezdetben (főleg amíg nem volt teljesen működő frontend) a Postman program 

használatával volt kézzel tesztelve. Ezen program segítségével különböző http kéréseket lehet 

küldeni a megfelelő cél URL-re, illetve a visszaérkező válaszokat lehet vizsgálni. Kezdetben 

ez rengeteget segített a különböző hibák felderítésében és kijavításában backend oldalon, így 

mire a frontend használható állapotba került, a backenden már nem volt olyan sok javítandó 

hiba. 

Ezen kívül a jövőben a backend tesztelése tervben van egy nagyrészt automatikusan működő 

szoftver segítségével, ami képes lesz rövid idő alatt nagy mennyiségű különböző http kérést 

generálni. Ennek segítségével vizsgálható lesz a backend megbízhatósága, az, hogy nagy 

terhelés alatt esetlegesen hogyan viselkedne.  

A fentieken kívül, amennyiben igény van rá, publikusan is elérhetővé lehet majd tenni a 

chatbotot, ezáltal sokkal több felhasználót bevonni a program tesztelésébe. 

 

  



11. Összefoglalás 

Mint látható volt, a chatbot összességében egy komplex rendszer, azonban a modulok, amikből 

felépül, könnyen átlátható, önmagukban is működőképes programrészek. Ez a fajta 

szétbonthatóság végig szem előtt volt tartva a fejlesztés folyamán, hogy megkönnyítse az 

esetleges továbbfejlesztéseket. 

Jelenlegi állapotában a chatbot alkalmas a célweboldal előre definiált szabályok alapján történő 

feltérképezésére, a begyűjtött adatokban a szervertől független gyors keresésre, illetve a 

felhasználó által bevitt szövegek elemzésére. A webszervertől teljesen különálló működés miatt 

nem jelent további biztonsági és teljesítménybeli kockázatot a weboldal számára, sőt a beépített 

alapszintű DDoS elleni védelemnek hála a legalapvetőbb túlterheléses támadásoktól képes 

magát megvédeni. Ezenkívül nem gyűjt marketing célú adatokat a felhasználókról, nem 

továbbítja azokat egy-egy nagy cég felé, a legtöbb chatbottal vagy keresési megoldással 

ellentétben, ezzel is nagyobb adatbiztonságot nyújtva a felhasználóknak. 

A frontend emellett könnyen kezelhető, felhasználóbarát felületet biztosít az összes odalátogató 

felhasználónak. 

A chatbot már ebben az állapotában is elérte az előre meghatározott működési, illetve fejlesztési 

célt, azonban a továbbfejlesztési lehetőségek száma még így is szinte végtelen. Mivel a használt 

szövegfeldolgozó képes gyakori mondatok felismerésére is, így több interakció is lehetséges 

lehet a chatbottal a későbbiekben. Ezen kívül egy saját, akár gépi tanuláson alapuló 

szövegfeldolgozó program is elősegíthetné a még hatékonyabb keresést, illetve a még élethűbb 

kommunikációt a felhasználóval. 
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1. Bevezetés 

Az utóbbi években a Bidirectional Encoder Representations from Transformers, 

azaz BERT modell kiemelkedő eredményeket ért el különféle természetes 

nyelvfeldolgozási feladatokban, mint például a kérdésmegválaszolás vagy 

osztályozás. Mindez részben a transfer learning metodikának köszönhető. A 

transfer learning lényege, hogy egy ismert feladaton (mint például gépi látás esetén, 

az ImageNet) előtanítanak egy neurális hálózat alapú modellt, majd egy új feladaton 

finomítják és alkalmazzák azt. Mostanra ezen módszer alkalmazása azonban a gépi 

látás mellett a természetes nyelvfeldolgozás területén is elterjedt.  

Jelen TDK keretei között célom megvizsgálni 2 különböző nyelvre (angol és 

magyar) előtanított BERT modell hatékonyságát, egy új, 2 osztályos, osztályozási 

feladaton, majd ennek eredményeit összehasonlítani és kiértékelni. Ebből a célból 

egy új adathalmazt hozok létre, melyhez a Steam nevű online videójáték áruházból 

gyűjtök értékeléseket. Ezen a portálon a felhasználók szöveges értékelést írhatnak 

egy játék megvásárlása után, és ehhez egy „Ajánlott” vagy „Nem ajánlott” címkét 

kötnek. Ezt az adathalmazt különböző előfeldolgozásokkal vizsgálom meg, és 

kiértékelem, hogy ezek milyen hatással vannak a modellek eredményére, úgy, hogy 

hiperparaméter hangolással kiválasztom a legjobb beállításokat. 

A munka felépítése a következő: először az Elméleti háttér fejezetben 

bemutatom a természetes nyelvfeldolgozás témakörét és a szóbeágyazást 

általánosságban, majd a BERT elméleti működését és a hozzá kapcsolható 

megelőző modelleket, valamint az eddigi gyakorlati alkalmazásait. A Kutatási 

módszertan bemutatása fejezetnél részletesebben írok az adathalmazról, a 

kísérletekhez használt BERT modellekről és magáról a kísérletek elvégzésének 

módszeréről. Az Eredmények és az Összefoglalás részben pedig bemutatom és 

összefoglalom a kísérletek eredményeit és következtetéseit. 
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2. Elméleti háttér 

 Természetes nyelvfeldolgozás 

A természetes szöveg feldolgozása más folyamatot igényel, mint például a 

programozási nyelvek értelmezése. Jelentős különbség, hogy a természetes 

nyelveknek rugalmas szerkezete és felépítése van, melyhez tudnia kell 

alkalmazkodni az azokat feldolgozó algoritmusoknak. 

A természetes nyelvfeldolgozáson (Natural Language Processing, NLP) alapuló 

rendszerekben általában nem karakter szintű szövegkezelés zajlik, hanem a 

szavakat veszik a legelemibb egységeknek. Ez azt eredményezi, hogy nem kell 

foglalkoznunk a szavak karakterek szerinti felépítésével, hiszen ezek nem mindig 

hordoznak jelentésbeli információt (pl. kutya – eb, azonos jelentésű, mégis más 

hangalakú szavak). 

Az NLP-ben alapvetően 2-fajta megközelítési módszer használatos. 

• A számolás alapú metódusok megszámolják, hányszor szerepel egy-

egy szó a szomszédos szavakkal együtt egy nagy szöveggyűjteményben, 

majd ezeket a statisztikákat egy kis, sűrű vektorba ágyazzák be. 

• A prediktív metódusok viszont a szavakat közvetlenül próbálják 

megjósolni a szomszédos szavakból. Ezt megtanult, beágyazott vektorok 

alapján teszik, melyek a modell paraméterei lesznek. Így az ilyen 

metódusoknak a célja ezeknek a paramétereknek a beállítása úgy, hogy 

a modell a megfelelő szavakat jósolja meg. 

A fenti módszerek vizsgálata széleskörű kutatások tárgyát képezi. Baroni és 

társai [1] megállapították, hogy a prediktív metódusok jobban teljesítenek a 

számolás alapúaknál. 

Ahhoz, hogy a szavakat beágyazott vektorokkal reprezentáljuk, szóbeágyazást 

(word embedding) [2] kell használnunk. E módszer lényege, hogy a szavakat egy 𝑛 

dimenziós vektortérbe ágyazzuk be úgy, hogy a hasonló jelentésű szavak közel 

kerüljenek egymáshoz. Annak eldöntését pedig, hogy mely szavak hasonló 

jelentésűek, a disztribúciós hipotézisre bízzuk. Ez a hipotézis arról szól, hogy 
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szavak, melyek azonos kontextusban szerepelnek, jelentésbeli azonosságot 

hordoznak. Például, ha a következő kontextust vesszük: „Gondolkodok X vagyok.”, 

akkor a mondat értelmessé tételéhez használhatjuk az X helyén a „tehát” és a 

„szóval” szavakat is. Ahogy láthatjuk, a két szót felcserélhetjük a kontextusban és 

így is értelmes mondatot kapunk, mivel mind a két szó kötőszó. 

Mivel az elkészült szóbeágyazások (vektorok) jellemzően magas 

dimenzionalitásúak, akár 500 dimenziósak is lehetnek, így ahhoz, hogy 

megjeleníthetőek legyenek a szavaink, valamilyen dimenziócsökkentő módszert 

(pl. főkomponens analízis, többdimenziós skálázás) kell használnunk. Az 1. ábra 

egy ilyen levetítés utáni reprezentációt mutat be a disztribúciós hipotézisre. Az 

ábrán láthatjuk például, hogy a „data” és „information” szavak közel kerültek 

egymáshoz, de a számok is egy hely köré csoportosultak. 

 

1. ábra Szóbeágyazások levetítése kétdimenziós térre [3]. 
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A módszer másik érdekes tulajdonsága, hogy miután a szóbeágyazás 

segítségével megkaptuk a beágyazott vektorokat, alkalmazhatunk rájuk 

műveleteket is, és ezáltal az ember számára is intuitív megoldásokat kaphatunk. 

Tekintsük például a következő műveletet: 

 király – férfi + nő (1) 

Ez egy olyan vektort eredményezhet, mely a vektortérben közel áll a „királynő” szó 

beágyazott vektorához. 

A fő kérdés tehát az, hogy mennyire jó szóbeágyazásokat tudunk készíteni, ettől 

fog függeni, hogy mennyire jól teljesítünk olyan feladatokban, ahol ezeket a 

beágyazásokat használjuk fel (ilyen lehet például mondatok osztályozása, 

mondatok hasonlóságának meghatározása, kérdés megválaszolás stb.). 

A szóbeágyazás témakörében, egy nagy áttörést elérő módszer volt korábban a 

word2vec [4], mely a prediktív metódusok csoportjába tartozik. A word2vec 

kétfajta módszert alkalmaz, melyek a folytonos szózsák modell (Continuous Bag-

of-Words, CBOW) és a skip-gram modell. A két modell abban különbözik 

egymástól, hogy a CBOW modell a cél szavakat (pl. alma) próbálja megjósolni, a 

kontextus szavakból (pl. „leesett a fáról egy ____”), a skip-gram modell pedig ezt 

fordítva teszi, tehát a cél szóból próbálja megjósolni annak kontextusát. Ennek a 

két feladatnak az elvégzésére mindkét modell egy 2-rétegű neurális hálót használ.  

Az ehhez hasonló módszerekkel (pl.: GloVe [5], Fasttext [6]) készült 

szóbeágyazások komplexitását az adja, hogy nem csak szavak megkülönböztetése 

a feladatuk, hanem az is, hogy szavak sorozatának a jelentését megértsék, hiszen 

csak így érthetik meg az adott nyelvet. Ezért nagy mennyiségű adathalmazra van 

szükség ahhoz, hogy ezekkel a modellekkel jó eredményeket érjünk el. 

Az előbb említett statikus módszerek továbbfejlesztései a dinamikus modellek, 

melyek fő jellemzője, hogy használat előtt egy általánosabb halmazon vannak 

betanítva. Ezek a modellek hatalmas adathalmazokon végeznek el feladatokat (pl. 

Stanford Question Answering Dataset [7]), így magasabb szintű értelmezést 

tanulnak meg, majd ezeket a betanított modelleket később újrahasználják egy 

feladat-specifikus adathalmazon. Ezt a módszert transfer learning-nek nevezzük, 
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mivel az általános tudást, amit a nagy adathalmazon megtanult a modell, átvisszük 

a specifikus feladatra. 

Az egyik legjobban teljesítő ilyen dinamikus modell a Google által készített, 

nyílt forráskódú BERT [8], viszont megértéséhez először érdemes a figyelmi 

modelleket és a Transformert is részletesen áttekinteni. 

 Figyelem alapú modellek 

A figyelmi mechanizmusok nem neurális modellek, sokkal inkább 

„bővítmények” a már meglévő modellekhez. Ahogy a nevük is mutatja, az emberi 

figyelem ihlette őket, tehát azt a képességet adják a neurális modelleknek, hogy a 

bemenetük egyes régiójára (esetleg több régiójára) jobban fókuszáljanak. 

A figyelem mechanizmus Bahdanau és társai által született meg 2015-ben [9], 

hogy megoldja a seq2seq modellek kritikus problémáját, vagyis azt, hogy 

képtelenek hosszú mondatokat megjegyezni. A seq2seq megközelítést Sutskever és 

társai publikálták 2014-ben [10], s az ezen elven alapuló modellek elsősorban 

fordításra használhatók. A seq2seq modellek azonban sajnos gyakran elfelejtik a 

mondat első részét, mire végeznek a teljes bemenet feldolgozásával. A modell neve 

onnan származik, hogy szekvencia bemenetből szekvencia kimenetet generál. 

Általában egy enkóder-dekóder architektúrából áll, ahol az enkóder rész feladata, 

hogy a bemenetből egy fix hosszúságú “gondolat” (vagy kontextus) vektort 

generáljon, mely lehetőleg elég jól összegzi a bemenet jelentését. A dekóder pedig 

ezt a kontextus vektort használja fel, hogy az átalakított kimenetet létrehozza, 

fordítás esetén a másik nyelven. Mind az enkóder, mind a dekóder rész rekurrens 

neurális hálóból (RNN) állnak általában, így a kontextus vektor az utolsó enkóder 

RNN rejtett állapota lesz. 

A fordítási feladatokhoz használt seq2seq modell annyiban változik egy 

figyelem mechanizmus alkalmazásával, hogy az enkóder utolsó rejtett állapotának 

felhasználása helyett, az összes rejtett állapotot felhasználjuk a kontextus vektor 

létrehozásához. Ezek az állapotok egy-egy súlyt kapnak, ennek segítségével fogja 

tudni a modell megadni az egyes bemenetek fontosságát. A súlyoknak az értéke 

pedig egy olyan egyszerű előrecsatolt neurális háló segítségével adható meg, mely 
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egy rejtett réteget tartalmaz. A modell tanulása után ezeket a súlyértékeket 

vizualizálhatjuk, ami egy betekintést nyújt számunkra arra vonatkozóan, hogy az 

egyes lépésekben éppen mire figyel a modell (2. ábra). 

 

2. ábra Egy angolról-németre fordító modell súlyértékei tanulás után (a fehér a magas érték) [6] 

A figyelmi mechanizmusoknak több variációjuk is van, mely alapján lágy (soft) 

vagy kemény (hard) figyelmi mechanizmusokról beszélhetünk. A lágy és a kemény 

figyelem közötti különbség az, hogy míg a lágy figyelemben minden rejtett 

állapotot felhasználunk a kontextus vektor elkészítéséhez csak más mértékben, 

addig a kemény változatnál csak az egyik rejtett állapotot választjuk ki, a többit 

pedig eldobjuk. A kemény figyelem hátránya, hogy nehezebben differenciálható, 

viszont kevesebb számítást igényel. 

 Transformer 

A Transformer egy Google által fejlesztett modell [11], az előbb leírt seq2seq 

figyelmi modell továbbfejlesztése. Két fő erénye, hogy jobb eredményeket ér el 

fordítási feladatokban és jobban párhuzamosítható, kevesebb tanítási időt 

igényelve. 

Hasonlóan a seq2seqhez, itt is enkóderből és dekóderből áll az architektúra, 

viszont itt már az enkóder komponens 6 db egymásra helyezett enkóderből áll, a 

dekóder pedig ugyanennyi dekóderből. 

Az enkóderek sem egyszerű RNN-ek már, hanem egy ön-figyelmi (Self-

Attention) és egy előrecsatolt neurális háló (Feed Forward Neural Network, FFNN) 
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részből állnak. Az ön-figyelmi rész segít eldönteni, hogy egy adott szó esetén, 

melyik másik szavakkal szeretnénk foglalkozni a bemeneti szekvenciából. Ennek a 

kimenetét kapja meg az FFNN, viszont az ön-figyelmi résszel ellentétben a 

bemenetek itt már függetlenek egymástól. 

Az FFNN koncepciója egyértelmű, viszont az ön-figyelmi komponens 

magyarázatot igényel. A bemenete egy egész szekvencia (az első komponensnél ez 

maga a mondat), és a feladata, hogy a szekvencia minden eleméhez hozzácsatolja 

a szekvencia többi elemét is valamilyen súllyal. A figyelem analógiájával, a 

nagyobb súlyú elemekre (szavakra) fog nagyobb figyelmet fordítani a modell.  

A gyakorlatban ehhez a feladathoz 3 mátrix szükséges, melyeket a modellel 

együtt tanítunk. Egy-egy vektort (szót) ezekkel szorzunk be, így 3 újabb vektort 

kapunk. Mindegyiknek speciális feladata van, így külön elnevezésük is van: Query, 

Key és Value. A figyelmi réteg számolása a következő: legyen 𝑿 egy mátrix, 

melynek sorai az adott bemenet elemei. Legyen 𝑾𝑄 , 𝑾𝐾, 𝑾𝑉  az említett 3 

súlymátrix. Ekkor, 𝑿𝐖Q = 𝐐, 𝑿𝐖K = 𝐊, 𝑿𝐖V = 𝐕 a Query, Key és Value 

értékeket tartalmazó mátrixok lesznek, 𝑑𝑘 pedig legyen ezen oszlopainak a száma. 

Ezekkel kiszámítható a figyelmi komponens kimenete: 

 𝐴𝑡𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑸, 𝑲, 𝑽) = 𝑠𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 (
𝑸𝑲𝑇

√𝑑𝑘
) 𝑽 (2) 

Ezt az eredeti cikkben [11] kibővítették „többfejű” -figyelemre (multiheaded 

attention) is, mely nem csak 3 súlymátrixot használ, hanem 𝑁-szer ennyit, ahol 𝑁 

a „fejek” száma, és minden bemenetre, ennyiszer számolunk kimenetet külön-külön 

minden hármasra. Az eredmény 𝑁 db kimenet, amit emiatt összegezni kell. Ezt a 

kimenetek összefűzésével, majd egy újabb 𝑾0 súlymátrixal való beszorzással 

tehetjük meg. Az alkotók cikkükben [11] 8 db párhuzamos figyelmi réteget (fejet) 

használtak.  

Mivel a modell nem használ ismétlődést vagy konvolúciót, ezért a szavak 

sorrendjét külön kell bevinni a modellbe. Ezt a cikkben egyszerű szinusz, koszinusz 

függvényekkel létrehozott vektorokkal teszik, ezeket adják hozzá a bemenethez.  
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3. ábra A Transformer részei – a bal szürke alakzat az enkóder a jobb pedig a dekóder [11] 

 

Ahogy a 3. ábra mutatja, az enkódereknek még egy segédkomponense van, ez 

az összeadás és normalizálás (Add & Norm), mely az előző komponens bemenetét 

összeadja a kimenetével, majd azt normalizálja.  

Miután az enkóderek befejezték működésüket, a dekóderek egyrészt megkapják 

az előző lépések Key és Value mátrixait, másrészt pedig az eddigi kimeneteket. A 

dekóder rész feladata lesz megjósolni a kimenet következő szavát, az előző 

kimenetek alapján. Emiatt van végül egy egyszerű neurális háló a szótárunk 

méretével egyenlő kimenetszámmal és egy softmax függvény, hogy a 

kimenetünkben valószínűségek legyenek. Így minden szóra megkapjuk, hogy 

mekkora valószínűséggel fog következő elemként szerepelni. 

 BERT 

A Transformernek készült transfer learningre specializált verziója is, OpenAI 

Transformer néven, mely a Transformernek csak a dekódoló részét használja fel 
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[12]. Részben erre, és más transfer learninges modellekre épít a BERT [8], melyet 

Devlin és társai publikáltak 2018-ban. 

Jacob Devlin és társai 2 modell architektúrát mutatnak be cikkükben: BERT-

Base és BERT-Large (később többet is közzétettek, melyeket később említek). 

Mindkettő a Transformer enkódereit használja csak, hiszen a cél csak egy nyelvi 

modell generálása. Viszont az első architektúra ebből 12-őt, a második pedig 24-et 

használ. Ezeknek az enkódereknek ugyanúgy vannak előrecsatolt neurális hálói és 

figyelmi rétegei (fejei), ezek száma szintén különbözik a 2 architektúrában. 

 Előtanítás 

Ahogy korábban említettem, a transfer learninges modellek használatának 2 

fázisa van. Először az előtanítás (pre-training) során egy hatalmas adathalmazon 

különböző feladatokat tanítunk be a modellnek, hogy legyen egy általános 

megértése a nyelvről. Majd ezután használhatjuk az előre betanított modellt ún. 

„downstream” feladatokra. Ez a finomítás (fine-tuning) fázis, ami már sokkal 

gyorsabb és kevesebb adatot igényel.  

A BERT-nél az előtanítás során 2 feladatra tanítják be a modellt. Az első a szó 

predikció, mely a nyelvi modell megtanulására szolgál, ezért hívják maszkolt 

nyelvi modellnek (Masked Language Model). A seq2seq és a Transformer eddig 

mind csak egyirányúak voltak, tehát csak balról-jobbra vagy fordítva tudták 

előrejelezni a következő szót. A Transformer esetében ez a korlátozás a dekóder 

esetében élt, viszont a BERT-nél nincs használva dekóder. Így a BERT-nél nem 

létezne ez az akadály, viszont egy másik probléma a kétirányúsággal, hogy ha 

egyszerre látja a modell az összes szót, akkor nem lehet a szópredikciót értelmezni 

(mivel mindent lát, így bármelyik szó predikciója triviális lenne). Erre a BERT 

megoldása a bemenet maszkolása, innen jön a feladat nevének „maszkolt” része. A 

bemenet véletlenszerű 15% százalékát a [MASK] tokennel helyettesítik (ez a 

feladattípus nem új, másik munkában Cloze feladatnak hívták [13]). A feladat tehát 

ezeknek a maszkolt szavaknak a predikciója. 

A második előtanító feladat a következő mondat jóslása (Next Sentence 

Prediction, NSP), mivel sok downstream feladathoz szükség van a mondatok 
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közötti kapcsolat megértésére. Ehhez át kell alakítani a bemenetet, amit a 4. ábra 

mutat.  

 

4. ábra A BERT bemenetének feldolgozása NSP-hez [8] 

Ahogy a 4. ábra mutatja, 2 mondat van összefűzve, az elhatárolásukra pedig a 

[SEP] token szolgál. Szegmens beágyazásokat adunk hozzájuk, melyek 

megmondják, hogy az adott szó melyik szegmenshez tartozik. Végül pedig, a 

Transformerekhez hasonlóan, itt is hozzájuk adunk vektorokat, melyek a szavak 

sorrendjéről tartalmaznak információt. 

A bemenet elejére a [CLS] tokent (CLS, mint classification) is hozzáadjuk és 

mivel a következő mondat jóslás feladat célja osztályozás, ezért a kimenetben csak 

ezt vesszük figyelembe. Egy FFNN, majd softmax rétegnek átadva megkapjuk 

annak a valószínűségét, hogy a 2 bemeneti mondat egymást követi. 

A BERT modellben a két feladat megtanítása egyszerre történik, tehát az előbb 

leírt feldolgozáshoz még a maszkolást is elvégezzük, a kimenetben pedig csak a 

[CLS] és a maszkolt tokeneket használjuk fel. 

 Finomhangolás 

A finomhangolás (fine tuning) során az előtanítás részben elkészült modell 

felhasználásával egy specifikusabb feladaton lehet betanítani a modellt. Ilyen 

előtanított modelleket a BERT cikk [8] részeként is közzétettek több méretben és 

nyelvre vonatkozóan is. Az angol nyelven kívül például magyar nyelven is készült 

előtanított modell [14] 2020-ban (huBERT). 
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A BERT modell kis mértékű átalakításával többféle downstream feladatot is el 

lehet végezni, erre az 5. ábra mutat példákat. 

 

5. ábra BERT használata lehetséges downstream feladatokhoz [8] 

Az 5. ábra (a) és (b) részén osztályozásra láthatunk példát. Ezen esetekben 

csupán a bemenetet kell változtatni és a kimenetben csak a [CLS] tokent kell 

figyelembe venni. A (c) modell kérdés megválaszolásra használható. Az eredeti 

cikkben [8] erre a stanfordi SQuAD adathalmazt (Stanford Question Answering 

Dataset) használták. A (d) modell pedig példa named-entity recognition (NER) 

felhasználásra.  

Ezen túl a BERT-ből kiszedhetőek az egyes szavak beágyazásai is, így 

szóbeágyazóként is használható, mint például Han Xiao „Hungarian layer: A novel 

interpretable neural layer for paraphrase identification” című cikkében [15], ahol 

BERT csak egy nagyobb architektúra része. Egyszerűen minden egyes enkódoló 
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réteg kimenetét kigyűjthetjük, amin az adott szó keresztülment. Persze kérdés, hogy 

ezek közül melyiket érdemes használni. A cikk 6 opciót vizsgált meg, és a NER 

feladaton az utolsó 4 réteg kimenetének összefűzése adta a legjobb eredményt. 

 Előtanított BERT modellek 

A transfer learning-es modellek esetében általában nem szükséges az előtanítás 

elvégzése, mivel ez adat-, idő- és erőforrásigényes, és mivel szabadon elérhetőek 

különböző adathalmazokon előtanított modellek.  

Ahogy már említettem az előző fejezetben, Jacob Devlin és társai több előtanított 

modellt is megjelentettek a cikkük megjelenése óta. Adathalmaz szempontjából 3 

típus készült, angol, kínai és többnyelvű. A többnyelvű modellhez a 100 

legnagyobb Wikipédia tartalommal rendelkező nyelvet választották, és ezek 

Wikipédia cikkeit használták fel, ebbe a listába a magyar nyelv is beletartozik. Az 

angol modell szintén Wikipédia cikkekkel lett előtanítva, egy könyveket tartalmazó 

adathalmaz mellett. Egy másik paramétere ezeknek a modelleknek a méretük. Az 

eredeti cikkben csak Base és Large modellek szerepeltek, viszont azóta 24 

különböző méretűt is megjelentettek, mint a Tiny, Mini, Small és a Medium, ezek 

réteg- és paraméterszámban különböznek. Ezeknek a kisebb modelleknek az 

előnye, hogy kevésbé erőforrásigényesek, így olyan intézmények, kutatók is 

használhatják a BERT-et, akik kevesebb számítási kapacitással rendelkeznek. 

Hátrányuk viszont, hogy a kisebb modellmérettel rosszabb eredményeket lehet csak 

elérni, például a General Language Understanding Evaluation (GLUE) [16] 

benchmarkon a Tiny modell csak 64,2 pontot ért el, a Large viszont 80,5-öt. Az 

utolsó paramétere ezeknek a modelleknek az előfeldolgozásukhoz kapcsolódik. Az 

uncased előtagú modellek előfeldolgozásánál kisbetűssé alakították a bemenetet és 

lecserélték a diakritikus jeleket, a cased előtagú modellekénél viszont nem. A 

finomítás adathalmazától függ, hogy van-e a kisbetű/nagybetűnek jelentősége 

szintaktikailag vagy szemantikailag, és ez alapján érdemes választani. 

A fent említett modellek elég általánosak ahhoz, hogy a legtöbb downstream 

feladatnak megfeleljenek, de specifikus feladatokon jobb eredményeket lehet 

elérni, ha az előtanító adathalmaz is specifikus. Például, amennyiben rendelkezésre 

áll egy nagy méretű egészségügyi adathalmaz, ezt érdemes használni egy például 



 

13 

orvosbiológiai problémához. Ugyanígy, egy magyar nyelvű downstream feladathoz 

érdemesebb egy magyarra specializálódott modellt használni a többnyelvűvel 

szemben. Ilyen a huBERT is [14], mely a magyar Wikipédián és a Hungarian 

Webcorpus 2.0-án [14] volt előtanítva. Itt szintén elérhető egy cased model, viszont 

az uncased-et egy lowercased modell pótolja, mivel a magyar nyelvben a 

diakritikus jelek megkülönböztetőek. A huBERT természetes előnye, hogy magyar 

nyelven előtanított, így várhatóan jobban teljesít a finomítás alatt magyar 

adathalmazokon. 

A BERT működése elég általános ahhoz, hogy sokféle downstream feladathoz 

alkalmazható legyen (ahogy az 5. ábra is mutatja), ezért sokrétű alkalmazási módjai 

léteznek.  

Egy ilyen, az exBAKE [17], egy automata álhír detektáló modell, mely cikkek 

címe és tartalma közötti kapcsolatot elemez. A szerzők saját előtanított modellt 

állítottak elő a BERT-Base újságcikkekkel való kibővítésével, majd egy álhír 

adathalmazon finomították, így javítva az eddigi legkorszerűbb modellek 0,14-es 

F1-mérték értékén. 

Egy másik esetben klinikai területen névelem-felismerésre használták [18]. Itt is 

új előtanított modellt készítettek 1,5 millió címkézetlen elektronikus egészségügyi 

nyilvántartásból, melyet EhrBERT-nek neveztek el. Ez a modell 3 orvosbiológiai, 

adathalmazon finomítva túlteljesítette az alap BERT-et (az alap BERT előbbi 

alfejezetben említett általánossága miatt) és az orvosbiológiai adathalmazon tanított 

BioBERT [26] F1 értékét is. 

A BERT4Rec nevű modell [19] példa a BERT egy ajánlórendszerként való 

használatára. Ez eltérő a BERT alapvető NLP-s feladataitól, viszont a modell mégis 

megfelel ehhez a problémához is, hiszen itt is szekvenciákat tekintünk bemenetnek, 

kimenetnek viszont a szavak sorozata helyett, egy vásárló vásárlási 

tevékenységének a sorozatát. Ez a modell szintén túlteljesíti több adathalmazon is 

az eddigi szekvenciális ajánlómodelleket. 

Ahogy már említettem, Han Xiao „Hungarian layer: A novel interpretable neural 

layer for paraphrase identification” című cikkében [15] szóbeágyazóként van 

használva a BERT. A magyar módszerrel kibővítve olyan, a parafrázisazonosítás 
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problémáját megoldó architektúrát hoz létre, mely jobb eredményeket ér el, mint az 

eddigi modellek. Például a Quora kérdéspárok adathalmazán a BERT-Base 70,1-es 

F1 értéket ért el, viszont a Hungarian layerrel kibővített modell 71,2-t. Ebben a 

példában is látható, hogy a BERT átalakítva és más modellbe beépítve is tud új 

eredményeket adni. 
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3. Kutatási célkitűzés és módszertan 

Munkám célja a magyar és angol nyelven előtanított BERT modellek 

teljesítményének kiértékelése és összehasonlítása magyar és angol nyelvű szövegek 

bináris osztályozása során. Ehhez olyan nagyméretű, saját gyűjtésű szöveghalmazt 

hoztam létre, amely mind magyar, mind angol nyelvű szövegrekordokat tartalmaz, 

s az egyes szövegrekordok bináris osztálycímkével vannak ellátva.  

Kutatásom során a főbb kutatási kérdések, amelyekre a választ kerestem, a 

következők voltak: 

• Milyen teljesítményt nyújtanak az angol és magyar nyelven előtanított 

BERT modellek egymáshoz képest, ha azonos problémakörben a saját 

nyelvükön alkalmazzuk őket? 

• Mennyire hatékony a BERT, ha a finomhangolása más nyelven történik, 

mint az előtanítása? 

• Milyen hatással van a tanító és kiértékelő adathalmaz 

kiegyensúlyozatlansága a modell eredményére? 

• Milyen hatással van az adathalmaz mérete a BERT modell eredményére? 

• Mi a különbség a cased és az uncased/lowercased BERT modellek 

hatékonysága között? 

Ebben a fejezetben a kutatás részére előállított szöveghalmaz, annak különböző 

módon előfeldolgozott verziói, az ezeket felhasználó BERT modellek, és a kutatási 

eredmények kiértékelésének módszertana kerül bemutatásra. 

 A szöveghalmaz és a kapcsolódó feltáró elemzés 

A kutatáshoz létrehozott szöveghalmaz a Steam nevű online videójáték 

webáruházból [20] gyűjtött értékelésekből áll. A Steam alapvetően egy 

tartalomtovábbító és -kezelő rendszer, mely számítógépes szoftverek, nagyrészt 

videójátékok online eladásával és disztribúciójával foglalkozik. Mindegyik 

szoftvernek saját oldala van, ahol részletek találhatóak a termékről, és amennyiben 

egy felhasználó már megvásárolta azt, lehetősége van szöveges értékelést is írni 
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róla. Ehhez beállítható, hogy milyen az értékelés nyelve, és hogy a játékot az 

„Ajánlott” vagy „Nem ajánlott” kategóriába sorolja-e. Ezt az értékelést később más 

felhasználók szintén értékelhetik, „Hasznos” vagy „Nem hasznos”-ként, és 

kommenteket is írhatnak hozzá amennyiben ezt a véleményíró engedélyezte. Ebben 

a kutatásban a jellemzők közül csak a játék értékeléséhez megadott szöveget 

(szöveg), az értékelés nyelvét (nyelv), és az ajánláscímkét (ajánláscímke) 

használtam fel, mivel ezek kötelezően kitöltendő mezők. A játék értékelésénél 

megadott „Ajánlott”/”Nem ajánlott” címke az osztályozási feladatban bináris 

osztálycímkeként került felhasználásra.  

A szövegek legyűjtése egy API révén valósult meg [21]. Az API alkalmazásával 

a Steamen 2021.03.04.-ig elérhető összes szoftverhez 2 lépésben letöltöttem az 

értékeléseket. Az értékeléskor beállított nyelv alapján először a magyar, majd az 

angol értékeléseket töltöttem le. Amíg a magyar adathalmaz nem nagy méretű és 

sikeresen letöltöttem az összes elérhető értékelést, addig az angol értékelések 

gyűjtését korábban leállítottam, mivel így is elegendő adat született. A legyűjtött 

magyar adathalmaz 221 232 értékelést, az angol pedig  

1 418 632 értékelést tartalmaz. A továbbiakban ezen 2 adathalmaz tulajdonságainak 

bemutatása következik.  

A kutatás alapját egy osztályozási feladat megvalósítása adja, ahol az 

ajánláscímke értékének prediktálása a cél. Ezért első lépésben érdemes megnézni, 

hogy milyen arányban jelennek meg az „Ajánlott” és a „Nem ajánlott” értékek az 

adathalmazban. Ezt mutatja be a 6. és 7. ábra. 
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6. ábra Magyar adathalmaz értékeléseinek 

száma címke szerint 

 

7. ábra Angol adathalmaz értékeléseinek 

száma címke szerint 

 

Látható, mindkét adathalmaz kiegyensúlyozatlan, túlnyomó többségben vannak 

a magyar és az angol nyelvű értékelések esetében is a pozitív („Ajánlott”) 

értékelések. 

A szöveges értékelés nyelvét meghatározó nyelv mező értékét a felhasználó 

szabadon választja ki egy legördülő listából, így előfordulhat, hogy nem ugyanazon 

a nyelven írja meg az értékelését, mint amit a listából kiválasztott. Ennek 

ellenőrzésére a fastText szövegosztályozás és reprezentáláshoz készített könyvtár 

nyelvdetektáló modelljét alkalmaztam [22, 23]. A segítségével kinyertem az 

értékelések valós nyelveit, melyek gyakorisága a 8. és 9. ábrán látható (az y tengely 

logaritmikus). 

 

8. ábra Magyar adathalmaz nyelvi eloszlása a valós nyelv szerint 
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9. ábra Angol adathalmaz nyelvi eloszlása a valós nyelv szerint 

Az ábrákon, az átláthatóság végett, ki lettek szűrve azok a nyelvek, amikhez 300-

nál kevesebb értékelés tartozik. Az angol szöveghalmazban a bejegyzések 

túlnyomó része angol nyelvű, viszont a magyar címkézésű adathalmazban kiugró 

számosságú az angol nyelvűként felismert értékelések száma. Ez azzal 

magyarázható, hogy sok magyar Steam felhasználó tud angolul és valószínűleg 

jobban preferálta az angol nyelvet az értékelés megírásakor. Ezen problémák 

kezeléseként a szöveghalmaz előfeldolgozása során mind az angol, mind a magyar 

nyelvű adathalmazokból csak azon értékeléseket tartottam meg, melyek nyelve 

megegyezik a felhasználó által megadott nyelvvel.  

A korpusz előkészítésének fontos lépése a szövegek hosszának kiértékelése, 

mivel a BERT tanításakor egy maximális szekvenciahosszt kell beállítani. Ha a 

megadott érték túl nagy, az a bemenetek felesleges padding-olásához vezethet. A 

szöveghosszok nagy variabilitása miatt a szövegrekordokat hosszuk alapján 

vödröztem oly módon, hogy 50 egyenlő szélességű vödröt alakítottam ki. A 

kapcsolódó hisztogramokat a 10. és a 11. ábrák mutatják be (az y tengely 

logaritmikus nagyságrendű).  
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10. ábra Magyar adathalmaz értékeléseinek 

hosszai 50 egyenlő méretű vödörbe rendezve 

 

11. ábra Angol adathalmaz értékeléseinek 

hosszai 50 egyenlő méretű vödörbe rendezve 

 

A 10. és 11. ábrákon hasonló eloszlás látható a két adathalmaz tekintetében. Az 

angol szöveghalmazban található 2 kiugró érték, ezeket megvizsgálva azt 

tapasztaltam, hogy tényleges tartalmat nem hordoznak, hanem csak sok újsorjelet. 

Így ezen értékelések felfoghatóak csak zajnak. Ahogy az előkészítések fejezetnél 

látható lesz, ezeket töröltem. Az értékelési szövegek hosszát tekintve a két nyelvre 

vonatkoztatott eloszlás hasonló, mivel mindkét szöveghalmaz nagyon sok rövidebb 

értékelést tartalmaz (pl. „Nice!”, „nagyon jo”), viszont hosszú, és részletes 

értékelések is 10-es nagyságrendekben szerepelnek bennük. 

 Kutatási módszertan 

A kutatás során az összegyűjtött adathalmazokon olyan BERT alapú bináris 

osztályozásokat valósítottam meg, amelyeket különböző előfeldolgozásokkal, 

különböző modell-összeállításokban hajtottam végre és teszteltem le.  

 A szöveghalmazok előkészítése 

Az osztályozási feladat megvalósításához szükséges volt a tanító (tréning) és a 

kiértékelő (validation) adathalmazok kialakítása, melyek különféle előkészítő 

tevékenységek végrehajtását is igényelték.  

Az alkalmazott lépések a következők voltak: 

1. Az értékelések szűrése a szövegek hossza szerint: ahogy a 3.1. 

alfejezetben is említettem, a legyűjtött szöveghalmazban változóak a 
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szövegek hosszai. Rengeteg pár szavas értékelést is tartalmaznak, viszont 

ezek túl egyszerűek (pl.: „Jó”). Továbbá, a BERT fix hosszú bemenete 

miatt célszerű a hasonló méretű értékeléseket együttesen feldolgozni, így 

a túl hosszú értékeléseket is érdemes kiszűrni. Ezek alapján a 25 és 500 

karakterhossz közötti értékeléseket találtam legmegfelelőbbnek, s csak 

ezeket tartottam meg. 

2. Nyelvek szerinti szűrés: a korábban bemutatott 8. és 9. ábra a tényleges 

nyelvek eloszlását mutatja be az alapadathalmazokban. Mint korábban is 

jeleztem, a magyar alapadathalmazból csak a ténylegesen magyar 

értékeléseket tartottam meg, az angolból pedig csak az angolokat. 

3. Tanítási és kiértékelési halmazra bontás: az adatok 80%-át tanítási 

halmazba, a maradék 20%-át pedig kiértékelési halmazba soroltam be. A 

tréning és validation halmazok kialakítása véletlenszerűen történt, amely 

nem vette figyelembe a legyűjtött szövegek sorrendjét. 

Ezekkel a lépésekkel elkészült két-két minimális előfeldolgozású tanító és 

validációs szöveghalmaz, melyeket a következőkben nyelvük alapján hun és eng 

előtag jelölésekkel láttam el. 

A 6. és 7. ábrán látható volt, hogy az alapadathalmazok kiegyensúlyozatlanok. 

A kutatás során szeretném megvizsgálni, hogy hogyan befolyásolja az osztályozás 

pontosságát az adathalmaz kiegyensúlyozása. Emiatt véletlen mintavételezéssel 3 

olyan adathalmazt hoztam létre, melyekben kiegyensúlyoztam vagy a tanuló 

adathalmazt, vagy a kiértékelő adathalmazt, vagy mindkettőt. Az így létrejött 3 

adathalmaz elnevezése rendre a következő: hun_balanced_onlytraining, 

hun_balanced_onlyeval és hun_balanced. 

Mint láthattuk, az angol adathalmaz mérete sokkal nagyobb, mint a magyar 

nyelvű szöveghalmazé. Mivel a neurális hálózat tanulását jelentős mértékben 

befolyásolhatja a tanításhoz felhasznált adathalmaz mérete, ezért a kutatásban 

elsősorban olyan összehasonlításokat szeretnék végezni, ahol a modellek tanítása 

azonos méretű adathalmazokon történik. Ezen cél megvalósításának érdekében az 

alap angol szöveghalmazt lekicsinyítettem a magyar szöveghalmaz méretére az 

előzőekben említett kiegyensúlyozási szempontok figyelembevétele mellett. Ezt a 
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névkonvenció során „x1” utótaggal jelöléssel láttam el. Az így létrejött 

adathalmazok a következőek: eng_x1_balanced_onlytraining, 

eng_x1_balanced_onlyeval és eng_x1_balanced.  

Másrészt, szintén az angol adathalmaz mérete miatt, lehetőségem nyílt 

megvizsgálni, hogy javul-e az osztályozási modell eredménye amennyiben 

növelem a tanulóhalmaz méretét. Emiatt 8 további adathalmazt hoztam létre, 

melyekben lecsökkentettem az angol szöveghalmaz méretét a magyar méretével 

azonosra, annak 1 századára, 5 századára, tizedére, felére, kétszeresére, ötszörösére, 

és tízszeresére. Ezen szöveghalmazok neve rendre eng_x1, eng_x0.01, eng_x0.05, 

eng_x0.1, eng_x0.5, eng_x2, eng_x5, eng_x10. Továbbá, mivel az egyszeresnél 

kisebb adathalmazok a magyar adathalmazon is előállíthatóak, ezért ezeket a 

magyar esetén is létrehoztam, ezek a következők: hun_x0.01, hun_x0.05, 

hun_x0.1, hun_x0.5. 

A kutatáshoz előkészített szöveghalmazok fő paramétereit az 1. táblázat foglalja 

össze. 

1. Táblázat A kutatáshoz használt adathalmazok jellemzői 

Szöveghalmaz nyelve 
Értékelések  

száma 

Pozitív 

(„Ajánlott”) 

értékelések 

száma 

Negatív 

(„Nem 

ajánlott”) 

értékelések 

száma 

hun  85 473   73 327   12 146  

hun_balanced  24 291   12 145   12 146  

hun_balanced_onlyeval  24 340  19 163  5177 

hun_balanced_onlytraining  24 294  13 907  10 387 

eng_x1_balanced  31 389   15 694   15 695  

eng_x1_balanced_onlyeval  31 670  23 760  7910 

eng_x1_balanced_onlytraining  32 472  18 271  14 201 

eng_x0.01  854  717  137 

eng_x0.05  4273  3494  779 

eng_x0.1  8547  6941  1606 

eng_x0.5  42 736  34 700  8036 

eng_x1  85 473   69 203   16 270  
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eng_x2  170 946   138 898   32 048  

eng_x5  427 365   347 010   80 355  

eng_x10  854 730   694 559   160 171  

hun_x0.01  854  736  118 

hun_x0.05  4273  3694  579 

hun_x0.1  8547  7347  1200 

hun_x0.5  42 736  36 659  6 077 

 

A táblázat által bemutatott adathalmazokat különböző BERT modellek 

tanításához és kiértékeléséhez használtam fel, melyeket a következőkben 

részletezek. 

 Alkalmazott modellek 

Mivel angol és magyar szöveghalmaz áll rendelkezésemre a kiértékeléshez, ezért 

az angol adathalmazon előtanított BERT-Base modellt és a magyaron előtanított 

huBERT-et alkalmaztam a finomításokhoz. Ahogy 2.3.4 fejezetben korábban 

említettem, ezeknek 2 verziója is van, a cased és az uncased (magyarnál uncased 

helyett lowercased) modellek. Kutatásomban mindegyiket megvizsgáltam, így 

összesen 4 modellt értékeltem ki, melyek a következők: cased angol BERT-Base, 

uncased angol BERT-Base, cased huBERT és lowercased huBERT. 

Mivel az 1. táblázatban látható adathalmazok nyers szövegformátumúak, ezért 

szükséges lépés ezen szöveghalmazok tokenizálása, mely a BERT modell 

finomítása előtt történik meg. Ez modellfüggő, más lépések szükségesek a cased, 

uncased és lowercased modellekhez. A tokenizálást az eredeti BERT 

implementáció alapján végeztem el, és a következő lépésekből állt: 

1. Szöveg normalizálása: ebben a lépésben a szövegek előkészítése 

modellenként eltérő. Cased modellek esetén ez a lépés kimaradt, viszont 

uncased modellek esetén, a szöveg kisbetűssé alakítása szükséges volt, a 

diakritikus jeleket pedig le kellett cserélni. A lowercased modell esetén pedig 

csak kisbetűssé alakítás történt ebben a lépésben. Emiatt használja ezt a 

verziót huBERT, hiszen a magyar nyelvben szemantikailag fontosak a 

diakritikus jelek. 
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2. Központozási jelek leválasztása: ezen lépésben a központozási jelek köré 

szóköz került, így saját tokenként szerepeltek. 

3. WordPiece tokenizálás: a tokenek itt véglegesültek, whitespace karakterek 

jelentették a tokenek közti határokat. Az így kinyert tokeneken WordPiece 

tokenizálást [24] hajtottam végre, mely karakter alapon alszavakat talált meg 

a korpuszban. Így könnyebb lehet például ragozott szavak felismerése. Az 

alkotott alszavak speciális karakterrel kezdődtek, így lehetett visszaalakítani 

a felbontott szavakat, mint például: készít = kész + ##ít. 

 A modellek paraméterhangolása 

A kutatás folyamán a megfelelő osztályozási eredmények elérésének érdekében 

kiemelten fontos a neurális hálózat hiperparamétereinek megfelelő beállítása. 

Emiatt a kutatás első lépéseként hiperparaméter-hangolást hajtottam végre. A 

BERT hiperparaméterei közül Jacob Devlin-ék is kiemelik a legfontosabbakat [8], 

ezek a batch méret, a tanulási ráta (learning rate) és az epoch-ok száma, s így én is 

ezen paraméterek hangolását végzem el. (A tanulási ráta az Adam algoritmus 

paramétere, ez szolgál a BERT optimalizálójaként weight decay-el kiegészítve.) 

Ezekhez a szerzők javasolt értékeket is megadtak, amik jól működhetnek különböző 

feladatokon. Ezek a következők: 

• Batch méret: 16, 32 

• Tanulási ráta: 5e-5, 3e-5, 2e-5 

• Epochok száma: 2, 3, 4 

Kutatásaim során a tanulási ráta értékkészletét kiegészítem az 1e-5 és 6e-5 

értékekkel. A tanulási ráta és a batch méret kombinációit grid search algoritmussal 

értékeltem ki. Emellett epoch-onként kiértékelést végeztem, így azt is 

megvizsgáltam, hogy melyik epoch-ban volt optimális a veszteségfüggvény. 

Minden futtatást 4 epoch-ig végeztem, az ajánlás szerint. A kiértékeléshez 

alkalmazott veszteségfüggvényt a 3-as képlet mutatja be a következő fejezetben.  

A paraméterhangolás mellett, a cased és uncased/lowercased modellek közötti 

választási döntést is ebben a kutatási fázisban hoztam meg úgy, hogy mindkét 
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változatra elvégeztem a hiperparaméter-hangolást, majd a jobb veszteségfüggvény 

értékű modellt választottam. Ahogy már említettem, a nyelvi sajátságokat 

figyelembe véve ebben a kutatási fázisban 4 modellt alkalmaztam, a cased és 

uncased angol BERT-Base-t, és a cased, lowercased huBERT-et. A tokenizálást 

minden esetben a modellnek megfelelő módon végeztem el, azaz cased, uncased, 

lowercased modellekhez rendre cased, uncased és lowercased tokenizálást 

hajtottam végre. 

 

 Tesztszcenáriók 

A hiperparaméter-hangolást követően a következő forgatókönycsoportok 

szerinti teszteket hajtottam végre (az előző fázisban meghatározott hiperparaméter-

beállítások mellett):  

• Szcenárió I: Modellek bilingualitása: a hun és eng_x1 adathalmazokon 

magyar és angol nyelvre betanított BERT modellekkel végeztem 

osztályozást (huBERT és angol BERT-Base). Ezzel lehetőségem volt két 

azonos méretű, de eltérő nyelvű szövegeket tartalmazó adathalmazon 

megvizsgálni, hogy az egyes modellek milyen teljesítményt nyújtanak a 

saját és egy idegen nyelvű szöveghalmaz bináris osztályozása során. 

• Szcenárió II: Kiegyensúlyozás hatása: A második csoportba tartozó 

tesztesetek célja a kiegyensúlyozott és nem kiegyensúlyozott 

adathalmazok közti különbségek kiértékelése volt. Ehhez az összes hun_ 

és az egyszeres méretű eng_x1_ kezdetű szöveghalmazokat használtam 

fel. A modellek pedig a magyar adathalmazok esetében a huBERT, az 

angolok adathalmazok esetében pedig az angol BERT-Base voltak. 

• Szcenárió III: A szöveghalmaz méretének hatása az osztályozás 

teljesítményére: az angol BERT-Base modellen az eng_x0.01, 

eng_x0.05, eng_x0.1, eng_x0.5, eng_x1, eng_x2, eng_x5 és az eng_x10 

adathalmazokat, a magyar huBERT modellen pedig a hun_x0.01, 

hun_x0.05, hun_x0.1, hun_x0.5 és a hun adathalmazokat futtatva azt 
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vizsgáltam, hogy milyen hatása van az adathalmaz méretének az 

osztályozás pontosságára. 

• Szcenárió IV: Cased, Uncased és Lowercased esetek vizsgálata: a 

hiperparaméter-hangolás során elvégzett futásoknál csak a 

veszteségfüggvényt használtam fel és nem részleteztem a különbségeket, 

emiatt ebben a szcenárióban más metrikákkal és szempontokkal is 

kiértékelem a 4 modellt, mindet a saját nyelvű adathalmazán. 

 

 Kiértékelés módszertana 

A kísérletek kiértékeléséhez több kvantitatív mértéket is használtam. A 

tanításhoz is használt veszteségfüggvényt, az F1-mértéket, pontosságot 

kiegyensúlyozott pontosságot, és az ezek komponenseinek tekinthető precizitás, 

szenzitivitás és specificitás mértékeket. 

A veszteségfüggvény (loss) kiszámítási módját a következő képlet mutatja be: 

 loss(𝑿) = 𝐴 (−∑(𝒍 ∗ 𝐿𝑜𝑔𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑿))) (3) 

ahol 𝑿 a BERT utolsó rétegének kimenete, 𝐴 egy mátrix elemeinek számtani 

közepét kiszámító függvény, 𝒍 az osztályozás címkéinek one-hot-enkódolt vektora, 

a 𝐿𝑜𝑔𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 függvényt pedig a következőképpen definiáljuk: 

 𝐿𝑜𝑔𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥(𝑥𝑖) = 𝑙𝑜𝑔 (
exp(𝑥𝑖)

∑ exp(𝑥𝑗)𝑗
) (4) 

ahol 𝑥𝑖 a bemeneti vektor 𝑖. eleme, így elemenként alkalmazva a 𝐿𝑜𝑔𝑆𝑜𝑓𝑡𝑚𝑎𝑥 

függvényt egy új vektort kapunk kimenetnek. 

Mivel a BERT kimenete 0 és 1 közötti valószínűségi érték, ezért a loss függvény 

kimenetének tartománya [0, ∞), ahol 0 teljes egyezést jelent az elvárt kimenet és a 

kapott kimenet között. 

Az osztályozás szempontjából a kimenetek a következő csoportokba 

sorolhatóak: valós pozitív (TP), valós negatív (TN), álpozitív (FP) és álnegatív (FN) 

esetek. A valós csoportokban a BERT kimenete megegyezik az elvárt kimenettel, 
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viszont az ál- csoportokban nem. Ezen csoportoknak a számossága alapján 

megállapítható, hogy mennyire volt jó az osztályozás. 

A kiértékelés során a precizitás (más néven pozitív prediktív érték), a 

szenzitivitás (más néven valódi pozitív ráta), az F1-mérték, és a pontosság minőségi 

mutatókat határoztam meg. Az osztályozás precizitása a következőképpen 

határozható meg: 

 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡á𝑠 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃
   (5) 

 

Az osztályozás szenzitivitásának meghatározása: 

 𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
 (6) 

Az F1-mérték a precizitás és a szenzitivitás harmonikus közepeként adódik: 

 𝐹1 = 2 ∙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡á𝑠 ∙ 𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑧𝑖𝑡á𝑠+𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠
 (7) 

Az F1-mérték 0 és 1 közötti eredményt ad, ahol 1 jelenti a teljes egyezést, így a 

magasabb F1 értékkel rendelkező futások elérése a cél. A precizitás és a 

szenzitivitás értékei szintén a [0, 1] tartományból vesznek fel értékeket, s esetükben 

is az 1 érték jelenti a legjobb értéket. 

Továbbá, az osztályozás pontosságát is meghatároztam a következő módon: 

 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑠á𝑔 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑃+𝐹𝑁
 (8) 

Vagyis a pontosság a helyesen azonosított esetek, és az összes eset számának az 

aránya. Ez viszont, jellegéből adódóan félrevezető metrika lehet 

kiegyensúlyozatlan adathalmazok esetén. 

A kiegyensúlyozatlan adathalmazok értékeléséhez sok egyéb metrika is 

használható. Jelen kutatásban a kiegyensúlyozott pontosságot alkalmaztam, mely a 

szenzitivitás és a specificitás (más néven valódi negatív ráta) számtani közepe. A 

szenzitivitás kiszámolását már bemutattam a 6. képletben, a specificitás képlete 

pedig a következő: 

 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡á𝑠 =
𝑇𝑁

𝑇𝑁+𝐹𝑃
 (9) 
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Így, az előbbi két mértékből kiszámítható a kiegyensúlyozott pontosság: 

 𝑘𝑖𝑒𝑔𝑦𝑒𝑛𝑠ú𝑙𝑦𝑜𝑧𝑜𝑡𝑡 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑠á𝑔 =
𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑡á𝑠+𝑠𝑧𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡á𝑠

2
 (10) 

 

 A kutatás technikai háttere 

A modellek futtatásához és kiértékeléséhez a BERT alkotói által készített nyílt 

forráskódú implementációt használtam [25], kisebb átalakításokkal. Az eredeti 

implementáció TPU-ra (Tensor Processing Unit) lett fejlesztve, mely a Google által 

specifikusan neurálishálózat-tanításra fejlesztett hardvertípus. Ennek előnye, hogy 

nagy minibatch méreteknél sokkal gyorsabban végzi a futtatást. A kísérletekhez egy 

Nvidia Titan V GPU-t, 8 magos CPU-t, és 32GB RAM-ot tartalmazó hardvert 

használtam. Így, mivel a munkához egy GPU állt rendelkezésre, ezért szükség volt 

az eredeti BERT kód átírására GPU kompatibilissé. Ezen technológiai részletek a 

dolgozat jellege miatt jelen munkában nem kerülnek részletezésre. 
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4. Eredmények 

 A BERT modellek hiperparaméter-hangolása és eredményei 

A hiperparaméter-hangolás célja a megfelelő tanulási ráta, batch méret és epoch 

szám meghatározása. A hiperparaméter-hangolást az angol BERT-Base modell 

esetében a cased és uncased, a huBERT modell esetében pedig cased és lowercased 

változatok esetén is elvégeztem azon célból, hogy megtaláljam a legideálisabb 

modell és hiperparaméter-beállítás kombinációkat a további kísérletek 

elvégzéséhez. 

A kis méretű minibatch tanítás miatt, a tanítási fázisban az egyes lépésekhez 

tartozó loss értékek (lásd 3. egyenlet) nagyban eltérhetnek, nem garantált a loss 

érték folyamatos csökkenése. Így, hogy jobban látható legyen a tanítási hiba 

(training loss), egy 1D Gauss szűrővel (20-as szigma értékkel) simítottam azt. A 

modellek hibáját (evaluation loss) az egyes epoch-ok végén a kiértékelő 

szöveghalmaz felhasználásával határoztam meg. Az eredményeket a 12, 13, 14 és 

15-ös ábrák mutatják be. Az ábrákon a Gauss szűrővel simított training loss értékek 

folyamatos vonallal, az evaluation loss értékek pedig szaggatott vonallal vannak 

ábrázolva. Bár az evaluation loss értékek csak az epochok végén lettek 

meghatározva, értéküket a trendek szemléltetése és a jobb átláthatóság végett 

összekötöttem (szaggatott vonallal). A 40 futás eredményét nyelvük szerint, majd 

azon belül case-ing (uncased, cased, lowercased) és batch méret szerint 

különítettem el és ábrázoltam. 
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12. ábra Hiperparaméter-hangolás lépésenkénti training loss, és epochonkénti evaluation loss 

értékei, külön az egyes futásokra cased angol BERT-Base esetén. 

 

 

13. ábra Hiperparaméter-hangolás lépésenkénti training loss, és epochonkénti evaluation loss 

értékei, külön az egyes futásokra uncased angol BERT-Base esetén. 
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14. ábra Hiperparaméter-hangolás lépésenkénti training loss, és epochonkénti evaluation loss 

értékei, külön az egyes futásokra cased huBERT esetén. 

 

 

15. ábra Hiperparaméter-hangolás lépésenkénti training loss, és epochonkénti evaluation loss 

értékei, külön az egyes futásokra lowercased huBERT esetén. 

 

Az eredményeket elemezve láthatjuk, hogy szinte mindegyik tanításra jellemző, 

hogy a túltanulás már a 2. epoch-nál fellép, hiszen az 1. epoch-ban a legjobb a 

futások evaluation loss értéke, utána pedig ez az érték növekszik. Ez nagyrészt a 
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transfer learning-nek köszönhető, hiszen a finomhangolás során általában kis epoch 

számmal, gyorsan megtanulható egy-egy feladat. Az, hogy ez kisebb az ajánlott 

epoch számoknál, azt jelezheti, hogy a használt adathalmazok bináris osztályozási 

feladata nem jelent komoly kihívást a modellnek. 

A további általános tulajdonságjegyek (hasonlóságok/különbözőségek) 

észrevételét nehezíti, hogy nagyon hasonló eredményeket értek el az eltérő tanulási 

rátával tanított modellek. Mivel látható, hogy szinte mindegyik esetben az 1. epoch-

nál a legalacsonyabb az evaluation loss értéke, ezért elegendő csak az itteni 

értékeket megvizsgálni. Ez látható a 16. diagrammon, az evaluation loss pontos 

értékeit pedig az 1.sz Melléklet tartalmazza. 

 

16. ábra Hiperparaméter-hangolás futások 1. epoch-jának evaluation loss értékei a tanulási ráta 

hiperparaméterének függvényében. 

A 16. ábra 𝑥 tengelyén a tanulási ráta, az 𝑦 tengelyen pedig az adott teszteset 1. 

epoch-jának evaluation loss értékei szerepelnek, minden esetben a 0 és 0,4 közötti 
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tartományban ábrázolva. Csak a 16 batch méretű teszteket tekintve szinte minden 

esetben az látható, hogy a tanulási ráta növelésével a veszteségfüggvény értéke is 

növekszik. Ennek oka az lehet, hogy nagyobb tanulási ráta értékeknél nehezebben 

konvergál a modell az optimumra. Láthatjuk továbbá, hogy egy esetet kivéve, a 32 

batch méretű tesztek mindenhol jobb eredményt értek el, mint a 16 batch méretűek 

(a különbség azonban itt minimális). Ez általánosságban is jellemző, hogy a batch 

méret növelésével az eredmény is javítható, az egyetlen, ami gátolja a batch méret 

növelését, az a hardver (a mi esetünkben a 64-es batch méret már nem fért 

memóriába). A cased és uncased/lowercased modell közötti különbségek ezen az 

ábrán nem feltűnőek, ezért ezeket a 4-es szcenárióban részletezem. 

A hiperparaméter-hangolás eredményeképpen a magyar és angol BERT 

modellekhez külön-külön választottam ki a legjobb hiperparaméter értékeket, 

melyek a következők lettek:  

• huBERT:  

o tanulási ráta=1e-5,  

o batch méret=32  

o és a cased modell alkalmazása.  

o Ezen hiperparaméter-beállítások és modell alkalmazása mellett a 

modell evaluation loss értéke: 0,1338. 

• angol BERT-Base:  

o tanulási ráta=3e-5, 

o batch méret=32, 

o és az uncased modell alkalmazása. 

o Ezen hiperparaméter-beállítások és modell alkalmazása mellett a 

modell evaluation loss értéke: 0,1623. 

 

 Tesztelési szcenáriók eredményei 

A következő alfejezetekben bemutatom a tesztszcenáriók eredményeit, melyek 

mind a hiperparaméter-hangolás során elért, az előbb említett legjobb 
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hiperparamétereket alkalmazzák. Ahol nincs említve, ott a huBERT-nél a cased 

modell, és az angol BERT-Base-nél pedig az uncased modell az értendő. 

 Szcenárió I: Modellek bilingualitása 

A huBERT és az angol BERT-Base mind a saját nyelveiken lettek előtanítva, 

ezért az elvárható eredmény, hogy mindegyik modell a saját nyelvű adathalmazán 

teljesít jobban. Viszont kérdéses, hogy mekkora mértékű az eltérés egy idegen 

nyelvű szöveghalmaz felhasználása során, tehát megtudtak-e tanulni egy új nyelvet 

a modellek. Ez függhet attól, hogy az előtanításhoz és a finomhangoláshoz használt 

szöveghalmazok nyelve mennyire hasonlít, illetve, hogy a két modell 

finomhangolásához használt szöveghalmazok mennyisége és jellege mennyiben 

különbözik. Kérdés továbbá, hogy melyik teljesít jobban a saját nyelvi 

környezetében. A kiértékeléshez tartozó keveredési mátrix a 2. táblázatban, a 

minőségi mutatószámok értékei a 3. táblázatban, az F1-mérték és a pontosság 

grafikus megjelenítése pedig a 17. ábrán látható. Az egyértelműség kedvéért fontos 

megjegyezni, hogy a kiértékelések természetesen a szöveghalmazok validation 

részhalmazán lettek végrehajtva, azért ilyen alacsonyak a gyakorisági értékek a 

keveredési mátrixban. Az eng_x1 és hun szöveghalmazok validációs részhalmaza 

egyaránt 17 094 értékelést tartalmazott. 

2. táblázat 1. szcenárió BERT modelleinek keveredési mátrixa 

  huBERT angol BERT-Base 

Angol 

szöveghalmaz 

(eng_x1) 

Jósolt
             Elvárt érték Ajánlott Nem ajánlott Ajánlott Nem ajánlott 

Ajánlott 13 189 951 13 407 641 

Nem ajánlott 655 2 299 437 2 609 

Magyar 

szöveghalmaz 

(hun) 

Ajánlott 14 371 437 14 369 796 

Nem ajánlott 333 1 953 335 1594 
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3. táblázat Bilinguális szcenárió modell- és adatpárjainak metrikái 

Adat + 

modell név 

evaluation 

loss 
precizitás szenzitivitás 

F1-

mérték 
pontosság 

kiegyensúlyozott 

pontosság 

eng_x1 +  

huBERT 
0,2240 0,9327 0,9526 0,9426 0,9060 0,8300 

hun +  

huBERT 
0,1217 0,9704 0,9773 0,9739 0,9549 0,8972 

eng_x1 +  

angol 

BERT-Base 

0,1607 0,9543 0,9684 0,9613 0,9369 0,8856 

hun +  

angol 

BERT-Base 

0,1687 0,9475 0,9772 0,9621 0,9338 0,8220 

 

 

17. ábra Az angol BERT-Base modell és a huBERT teljesítménye a saját nyelvű és idegen nyelvű 

adathalmazon az F1-mérték és a pontosság szempontjából értékelve. 

A 17. ábrán látható, hogy mindkét modell mindkét nyelv tekintetében jó 

eredményeket ért az osztályozási feladat megvalósítása során. Az eredmények 

minden esetben meghaladták a 0,9-es értéket (mind a pontosság, mind az F1 mérték 

esetében), így, hogy jobban láthatóak legyenek a különbségek, az ábrán csak a 0,9 

és 1 közötti tartomány látható. Láthatjuk, hogy a feltételezés – mely szerint 

mindegyik szövegen a saját nyelvű modell teljesít jobban – teljesült.  

Érdekes megfigyelni, hogy az angol BERT-Base szinte azonos F1 és pontosság 

értékeket értéket ért el mindkét adathalmazon. Vizsgáljuk meg például az F1-

mértéket. Korábban említettem, hogy az F1-mérték egy összegző mérték, a 

precizitás és a szenzitivitás mértékéből áll össze. Ezeket tekintve a 2. táblázatban, 

azt láthatjuk, hogy az angol BERT precizitása jobb a saját nyelvű adathalmazán, 
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viszont szenzitivitása rosszabb. Mindkét esetben hasonló mértékű az eltérés, emiatt 

kapott ez a modell hasonló F1 értékeket az angol és magyar szöveghalmazon. Az 

ellentétes irányú eltérés oka, hogy kis mértékben eltérő a pozitív/negatív 

értékelések aránya a hun és eng_x1 szöveghalmazokban (1. táblázat), mivel 

véletlenszerűen lettek az értékelések kiválasztva. Pontosabban, az eng_x1 

halmazban több negatív értékelés van, mint a hun halmazban, így a modellek is 

nagyobb valószínűséggel jósolnak negatív értékelést az angol halmaz esetében (ez 

látható a 3. táblázatban is). A szenzitivitás pedig akkor lesz magas érték, ha a hamis 

negatív értékelésekből minél kevesebbet eredményez egy modell. Így mivel a 

magyar adathalmazban kevesebbszer jósolt negatív értékelést az angol BERT, 

hamis negatív értékelésből is kevesebbet szerzett, így kaphatott jobb szenzitivitást 

ezen a halmazon. Szintén ez - a magyar és angol adathalmaz közötti 

kiegyensúlyozásbeli különbség - az oka a pontosság mértékében tapasztalható 

hasonlóságnak is, hiszen a kiegyensúlyozott pontosságban már jobb értéket kapott 

az angol BERT angol adathalmazon, mint magyaron. 

A modellek bilingualitásának tekintetében elmondható, hogy mindkét modell 

kiemelkedően teljesített, hiszen mind a 4 esetben 0,9-nél jobb pontosságot és F1 

értéket értek el. Ebből feltételezhetjük, hogy a BERT az előtanítás során egy 

általánosabb tudást szerez meg, így az előtanítás során nem feltétlenül szükséges 

alkalmazkodni a „downstream” feladatok nyelvéhez vagy témájához. 

Ennek ellenére, a huBERT-ről elmondható, hogy kevésbé tudta megtanulni az 

angol nyelvet, mint az angol BERT a magyar nyelvet (habár ahogy előbb említettem 

így is jó eredményt ért el). A legtöbb mértéket tekintve, a huBERT a saját nyelvén 

jobban teljesített, mint az angol a sajátján, viszont idegen nyelven már az angol 

BERT ért el jobb eredményeket. Tehát elmondható, hogy a huBERT előtanítása 

sokkal specifikusabb volt a Steam-es szöveghalmazunk szempontjából, ezért 

kevésbé bilinguális mint az angol BERT. Viszont ennek előnye, hogy az általa 

ismert nyelven jobb eredményt tud így elérni egy „downstream” feladatnál. 

A következő szcenáriókban már nem vizsgálom a modellek idegen nyelvi 

teljesítményét, minden esetben csak a saját nyelvén fut a modell. 
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 Szcenárió II: Kiegyensúlyozás hatása 

Ahogy már az adathalmazok bemutatásánál említettem, a gyűjtött 

szöveghalmazok kiegyensúlyozatlanok, mivel bennük sokkal több „Ajánlott” 

értékelés van, mint „Nem ajánlott”. Emiatt, mind a tanító halmazt, mind a 

kiértékelőt és egyszerre mindkettőt is kiegyensúlyozva megvizsgáltam, hogy 

milyen javulás érhető el ilyen jellegű adatelőkészítéssel, illetve milyen hatása van 

az osztályozásra a kiegyensúlyozatlanságnak. A tanító és kiértékelő halmaz 

kiegyensúlyozását azért érdemes külön-külön is vizsgálni, mivel a kiértékelés ez 

utóbbin történik, így az eredményt eltorzíthatja a halmaz esetleges 

kiegyensúlyozatlansága. Mivel a kiegyensúlyozatlanság ténye a minőségi 

mutatószámok értékére is jelentős befolyással bír, így a már bemutatott 

kiegyensúlyozott pontosságot (10. egyenlet) is kiszámítottam az osztályozásokra 

vonatkozóan. Az eredmények – külön a magyar és angol kiértékelésekre – 4. 

táblázatban és a 18. és 19. ábrákon tekinthetők meg. 

4. táblázat Kiegyensúlyozás szcenárió modell- és adatpárjainak metrikái 

Adat+ 

modell név 

evaluation 

loss 
precizitás szenzitivitás 

F1-

mérték 
pontosság 

kiegyensúlyozott 

pontosság 

hun + huBERT 0,1229 0,9718 0,9758 0,9738 0,9549 0,9011 

hun_balanced + 

huBERT 
0,1830 0,9378 0,9298 0,9338 0,9326 0,9327 

hun_balanced_ 

onlyeval + 

huBERT 

0,3101 0,8496 0,9683 0,9051 0,8985 0,8985 

hun_balanced_ 

onlytraining + 

huBERT 

0,2007 0,9897 0,9190 0,9530 0,9219 0,9296 

eng_x1+ 

angol BERT-Base 
0,1628 0,9527 0,9708 0,9616 0,9373 0,8827 

eng_x1_balanced+

angol BERT-Base 
0,2260 0,9114 0,9091 0,9103 0,9101 0,9101 

eng_x1_balanced_ 

onlyeval+ 

angol BERT-Base 

0,3058 0,8119 0,9627 0,8809 0,8699 0,8699 

eng_x1_balanced_ 

onlytraining+ 

angol BERT-Base 

0,2128 0,9739 0,9127 0,9423 0,9091 0,9031 
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18. ábra A huBERT eredményei a magyar kiegyensúlyozott 

és nem kiegyensúlyozott adathalmazokon.  

 

 

19. ábra Az angol BERT-Base eredményei az angol 

kiegyensúlyozott és nem kiegyensúlyozott adathalmazokon. 

 

Az ábrákon láthatjuk, hogy a legjobb pontossága és legjobb F1 értéke a magyar 

és angol nyelvű osztályozási feladatok esetében is az alap kiegyensúlyozatlan 

adathalmaz esetében adódik. Ez abból következik, hogy nem csak a pontosság, 

hanem az F1-mérték is érzékeny a kiegyensúlyozatlanságra, mivel a pozitív 

címkéjű értékeléseket nagyobb mértékben veszi figyelembe. Éppen ezért fontos 

tisztában lennünk azzal a ténnyel, hogy ezen mértékek torzítanak nem 

kiegyensúlyozott adathalmazok esetében. Ebből adódóan a kiegyensúlyozott 

pontosság mértékének kell fokozott figyelmet szentelni, mivel ezen mérték adja a 

valósabb eredményt. Például a magyar és angol alap kiegyensúlyozatlan 

adathalmazok esetben is ennek az értéke rosszabb, mint a pontosságé. Az eltérés 

mértéke 0,0538 a magyar, és 0,0546 az angol esetben (lsd. részletesebben a 4. 

táblázatban). Tehát hiába kaptak ezek a mértékek az alap kiegyensúlyozatlan 

adathalmaz estén jobb F1 értéket és pontosságot, a kiegyensúlyozatlanságuk miatt 

a negatív címkéknél rosszabbul teljesítettek, ami a kiegyensúlyozott pontosság 

értékén is meglátszik.  

Viszont, ha a másik három esetet nézzük, ahol a szöveghalmaz valamely része 

ki lett egyensúlyozva, ott az osztályozás pontossága és kiegyensúlyozott pontossága 

nagyon közeli értéket kapott. Azokban az esetekben, ahol a kiértékelő halmaz is ki 
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lett egyenlítve (tehát balanced és balanced_onlyeval), ott amiatt kapott a két mérték 

nagyon hasonló értékeket, mivel ezek a mértékek a kiértékelő halmazon elért 

eredményen számolódnak ki. Az utolsó esetben pedig, ahol csak a tanító halmaz 

lett kiegyenlítve (balanced_onlytraining), a kiegyenlítés hatására kevésbé lett 

torzított (biased) a modell a pozitív értékelések felé, így a pontosság is valósabb 

értéket mutatott. Ezen megfigyelések alapján levonhatjuk azt a következtetést, hogy 

abban az esetben, ha mindkét osztály irányába elfogulatlan osztályozót szeretnénk 

építeni, akkor a tanító halmazt kell kiegyensúlyoznunk, hiszen ezekben az 

esetekben (tehát balanced és balanced_onlytraining) jobb kiegyensúlyozott 

pontosságot kaptunk. Ez az eredmény azt mutatja, hogy habár a kiegyensúlyozással 

kevesebb adatot kapunk, mégis a modell torzításának javítása nagyobb 

jelentőséggel bír a modell teljesítményének szempontjából. 

A balanced_onlyeval esetek, habár nem javítják a modellek torzítását (és így 

nem javítják az eredményét sem), mégis rávilágítanak arra, hogy nem feltétlenül 

szükséges olyan mértékeket használni, melyekre nem hat a kiegyensúlyozatlanság. 

Ezekben az esetekben a tanítóhalmaz kiegyensúlyozatlan, ezért a modell is torzított 

lesz, viszont mivel a kiértékelő halmaz kiegyensúlyozott, ezért az azon számolt 

mértékek mégis valós eredményt fognak mutatni. Például a balanced_onlyeval 

eseteknek az F1 értéke rosszabb lett, mint az eredeti, teljesen kiegyensúlyozatlan 

esetnek. 

Összességében a teljes adathalmaz kiegyensúlyozásával, a huBERT esetében 

0,0316-tal, az angol BERT esetében pedig 0,0274-gyel tudtam javítani a modellek 

kiegyensúlyozott pontosságát. Tehát esetünkben nem nagy mértékben, viszont 

mindenképp negatív hatása van a kiegyensúlyozatlanságnak a modellek valós 

teljesítményére. 

 

 



 

39 

 Szcenárió III: A szöveghalmaz méretének hatása az osztályozás 

teljesítményére 

Az angol adathalmaz nagyobb mérete miatt lehetőségem nyílt arra, hogy 

leteszteljem mekkora és milyen hatása van az adatok mennyiségének az angol 

BERT-Base-re. Általánosságban elmondható, hogy több adattal jobb eredményeket 

lehet elérni, így mindenképp javulás várható el az adathalmaz méretének 

növelésével, viszont kérdéses, hogy ez milyen mértékű. Az eredmények az 5. és 6. 

táblázatokban és a 20. és 21. ábrákon láthatók. 

5. táblázat Méretezési szcenárió metrikái az angol adathalmaz különböző méretein 

Adat+ 

modell név 

evaluation 

loss 
precizitás szenzitivitás 

F1-

mérték 
pontosság 

kiegyensúlyozott 

pontosság 

eng_x0.01 +  

uncased angol 

BERT-Base 

0,332 0,847 1,0000 0,9171 0,847 0,5000 

eng_x0.05 +  

uncased angol 

BERT-Base 

0,242 0,9185 0,9699 0,9435 0,9051 0,7926 

eng_x0.1+ 

angol BERT-Base 
0,2227 0,9403 0,9532 0,9467 0,9128 0,8449 

eng_x0.5+ 

angol BERT-Base 
0,1756 0,9512 0,9622 0,9567 0,9293 0,8747 

eng_x1+ 

angol BERT-Base 
0,1607 0,9522 0,9704 0,9612 0,9367 0,8816 

eng_tsv_x2+ 

angol BERT-Base 
0,1551 0,9591 0,9672 0,9631 0,9396 0,8923 

eng_x5+ 

angol BERT-Base 
0,1347 0,9644 0,9709 0,9676 0,9473 0,9081 

eng_x10+ 

angol BERT-Base 
0,1280 0,9645 0,9744 0,9694 0,9502 0,9102 

 

6. táblázat Méretezési szcenárió metrikái, a magyar adathalmaz különböző méretein 

Adat+ 

modell név 

evaluation 

loss 
precizitás szenzitivitás 

F1-

mérték 
pontosság 

kiegyensúlyozott 

pontosság 

hun_x0.01 +  

cased huBERT 
0,2988 0,8502 1,0000 0,919 0,8529 0,5535 

hun_x0.05 +  

cased huBERT 
0,2 0,9525 0,9538 0,9532 0,9192 0,8273 

hun_x0.1 +  

cased huBERT 
0,1547 0,9635 0,9774 0,9704 0,949 0,8794 

hun_x0.5 +  

cased huBERT 
0,1142 0,9746 0,9754 0,975 0,9569 0,9077 

hun_x1 +  

cased huBERT 
0,1212 0,9705 0,977 0,9737 0,9547 0,8972 
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20. ábra Az angol uncased BERT-Base modell F1 értéke és pontossága a különböző méretű angol 

adathalmazokon.  

 

21. ábra A magyar cased huBERT modell F1 értéke és pontossága a különböző méretű magyar 

adathalmazokon. 

Az eredmények azt mutatják, hogy nagyobb adathalmazok esetében valóban 

jobb lett mind az F1-mérték értéke és a pontossága is az angol BERT-Base-nek. A 

változás lineáris jellegű, kis mértékű, és nem arányos az adathalmaz méretének 

változásával. Míg az eng_x10-ben 10-szer annyi értékelés van, mint az eng_x1-ben, 

addig F1 értéke csak 0,85%-kal, pontossága pedig csak 1,44%-kal javult. Ennek fő 

oka, hogy a legjobb elérhető F1 értéket – vagyis az 1-et – már a 0,01-szeres 

adathalmaz (eng_x0.01) is megközelítette. Mindegyik tesztelt esetben 0,9-nél jobb 

értékeket kaptunk F1-mérték tekintetében és pontosság tekintetében is csak a 0,01-

szeres adathalmaz nem érte el a 0,9-es értéket. Így ezeken már nehezebben javít a 
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modell, hiszen az esetleges hibáit már valószínűleg pár, az átlagostól eltérő 

értékelés okozhatja. Tehát az adathalmazunk méretének növelésével csak az ilyen 

speciális esetek előfordulásának a lehetőségét növeljük, az adatok nagy részét 

viszont már ismeri a modell, és ezeken nem képes újat tanulni. A magyar 

adathalmazra is ezek a következtetések vonhatóak le, arányokban hasonló változás 

tapasztalható ebben az esetben is.  

A 0,01-szeres modellek kis mérete miatt, az eredményüknek nagy a varianciája, 

viszont 0,8 alatti F1 értéket és pontosságot így sem kaptam. Habár ez az eredmény 

kiemelkedőnek mondható, megvizsgálva az 5. és 6. táblázat többi metrikáit, már 

más kép rajzolódik ki. Az itteni értékek nagy szórásúak, mindkét 0,01-szeres 

adathalmazon futó modell szenzitivitása 1, viszont kiegyensúlyozott pontossága 0,5 

körüli. A szenzitivitás esetében ez akkor történhet meg, ha egy értékelést sem 

osztályoz hibásan negatívként a modell. Mivel a modellek szinte csak pozitív 

címkét jósoltak minden értékeléshez, így hibás negatív osztályozásuk sem lehetett, 

tehát a szenzitivitásuk 1 lett. Így elmondható, hogy a modell 1-es szenzitivitása és 

ezáltal magas F1 értéke sem mondható jó eredménynek. 

Összességében az látható, hogy a modellek már a 0,1-nél nagyobb méretezésű 

adathalmazokon is jó eredményt értek el, mivel ez a mennyiségű adat is elég 

reprezentatív volt a teljes halmazra nézve. Az 1. táblázatra visszatekintve láthatjuk, 

hogy ez a 0,1-szeres adathalmaz 8547 db értékelést tartalmazott, amiből 80%-át, 

vagyis 6837 esetet használtunk fel tanításra. Az eredményből látható, hogy nem 

csak az adathalmaz mérete a fontos teljesítmény szempontjából, hanem a 

változatossága is. 

 

 Szcenárió IV: Cased, Uncased és Lowercased esetek vizsgálata 

A hiperparaméter-hangolás során már megállapítottam, hogy a modellek 2 

változata közült melyik teljesített jobban, viszont nem részleteztem ezt az 

eredményt. Így ebben a tesztben, csak a hangolás során kiválasztott 

hiperparaméterekkel teszteltem le, az angol BERT-Base cased és uncased, és a 

huBERT cased és lowercased verzióját. Az eredmények a 7. táblázatban és a 22. 

ábrán láthatóak. Mindegyik modell csak a saját adathalmazán futott, így a 22. ábrán 
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a narancssárga oszlop a magyar esetben lowercased huBERT-et, angol esetben 

pedig uncased angol BERT-Base modellt jelöl. 

 

7. táblázat Cased, uncased, lowercased szcenárió modell- és adatpárjainak metrikái 

Adat + 

modell név 

evaluation 

loss 
precizitás szenzitivitás 

F1-

mérték 
pontosság 

kiegyensúlyozott 

pontosság 

hun_tsv +  

cased huBERT 

0,1219 0,9723 0,9753 0,9738 0,9548 0,9023 

hun_tsv +  

lowercased huBERT 

0,1506 0,9611 0,9734 0,9672 0,9433 0,8657 

eng_tsv_x1 + cased 

angol BERT-Base 

0,1685 0,9509 0,9671 0,9589 0,9329 0,8772 

eng_tsv_x1 + uncased 

angol BERT-Base 

0,1607 0,9543 0,9684 0,9613 0,9369 0,8856 

 

 

22. ábra Angol BERT-Base cased/uncased, és huBERT cased/lowercased F1 értéke és pontossága a 

saját nyelvű adathalmazukon. 

Az angol adathalmazon az uncased jobb eredményt ért el, mint a cased modell, 

mely nem meglepő, hiszen Jacob Devlin és munkatársai is úgy találták [8], hogy 

csak azokban az esetekben teljesít jobban a cased modell, amikor a 

kisbetűk/nagybetűk jelentősek a feladat szempontjából (pl.: névelem-felismerés). 

Habár a magyar adathalmaz esetében fordított a helyzet, a két eset nem 

hasonlítható össze, hiszen a huBERT uncased helyett lowercased tokenizálást 

alkalmaz. Arra, hogy miért teljesít jobban a magyar cased modell, a hipotézisem, 

hogy a használt magyar adathalmazban fontos szerepe van a nagybetűknek, mivel 

egy negatív, agresszívabb hangvételű értékeléshez több nagybetűt használhat a 
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felhasználó. Összességében nem túl nagyok az eltérések, mely szintén annak 

köszönhető, hogy nem okozott problémát a BERT-nek a probléma és adathalmaz 

páros. 

Továbbá, megfigyelhető, hogy habár F1 tekintetében közeli értéket kapott a 

lowercased huBERT és az uncased angol BERT-Base, addig kiegyensúlyozott 

pontosságban 0,0199-cel jobb eredménye lett az uncased modellnek. Mint 

említettem, ez a két eset nem feltétlenül összehasonlítható, mégis rávilágítanak arra, 

hogy egyszerűbb esetekhez akár érdemes lehetne egy uncased huBERT modell 

teljesítményét megvizsgálni. 

Összességében tehát elmondható, hogy Jacob Devlin és munkatársai javaslata az 

uncased-re valóban igazolódott, viszont a huBERT esetén más szempontokat kellett 

figyelembe venni, ezért ennek részletesebb megvizsgálása további kutatás témája 

lehet. 
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5. Összefoglalás 

A transfer learning metodikának hála, az NLP-ben is lehetőség nyílt kis 

adathalmazokon, kevés erőforrással, jó eredményeket elérni, és ennek része a 

BERT modell is. Célom annak feltárása volt, hogy milyen kapcsolatban állnak a 

BERT modellek a bemeneteikkel és hogy milyen mértékben függnek az 

előtanításukhoz használt adathalmaz nyelvétől, tehát mennyire képesek egy ettől 

eltérő nyelvet megtanulni és azon feladatot megoldani, illetve milyen paraméterek 

befolyásolhatják a működésük hatékonyságát. Kutatásom során különböző 

szcenáriókban vizsgáltam a BERT magyar és angol modelljét. Ehhez saját gyűjtésű 

magyar és angol nyelvű szöveghalmazt használtam, melyeken bináris osztályozási 

feladatot oldottam meg.  

Az 1. szcenárióban azt vizsgáltam, hogy az angol nyelven előtanított BERT-

Base és a magyar nyelven előtanított huBERT modellek milyen teljesítményt 

nyújtanak a saját nyelvükön, illetve a számukra idegen nyelven. Az előtanítással 

megegyező feladatok megoldását tekintve megállapítottam, hogy huBERT 

speciálisabb, jobban teljesített a saját nyelvén, mint az angol BERT-Base a sajátján, 

idegen nyelven viszont a huBERT teljesített rosszabbul. Ennek megvizsgálása, 

hogy mi miatt kevésbé általános a huBERT, további kutatás témája lehet. Emellett 

bemutattam, hogy a huBERT és az angol BERT-Base modell is képesek voltak a 

számukra idegen nyelvű adathalmazon is jó eredménnyel elvégezni a bináris 

osztályozás feladatát (mind az F1-mérték, mind a pontosság mindkét esetben 

meghaladta a 0,9-es értéket).  Így elmondható, hogy mindkét modell valóban képes 

volt egy új nyelvet megtanulni.  

A 2. szcenárióban az adathalmazok kiegyensúlyozásának hatásait vizsgáltam. A 

kísérletek bebizonyították, hogy megéri kiegyensúlyozni legalább a tanító 

adathalmazt, hiszen így javítható a modell eredménye. Ezentúl az is látható volt, 

hogy csak a kiegyensúlyozott mértékek tudnak ilyen esetekben valós értéket 

mutatni, ennek hiányában pedig csak a kiértékelő halmaz kiegyensúlyozásával is 

kimutathatók az adott modell valós eredményei. 

A 3. szcenárióban az adathalmaz méretezésének befolyásoló hatását értékeltem 

ki. Az eredmények arra világítottak rá, hogy a több adaton végzett finomhangolás 
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csak akkor jár jobb osztályozási eredménnyel, amennyiben azok változatosságot 

hoznak az eddigi adathalmazba. Ezentúl arra is, hogy kis adatméret esetén az 

eredmények nagy varianciája miatt több metrikával is érdemes kiértékelni a 

modellt, hiszen a modell lehetséges szélsőségei miatt egyes metrikák hamis 

bizonyosságot adhatnak. 

Végül, a 4. szcenárióban a cased és uncased/lowercased BERT modellek 

különbségeit vizsgáltam. Itt látható volt, hogy a BERT alkotóinak ajánlása, 

miszerint az uncased modell általában jobb eredményeket ad, valóban teljesült az 

angol nyelvű BERT-Base modell esetében. Viszont a magyar nyelvű huBERT 

esetén, a cased modell hozta a jobb eredményeket. A lowercased modelljét pedig 

az angol uncased modell túlteljesítette. Ezen két eredmény okainak vizsgálata 

további kutatás témája lehet, akár annak megvizsgálásával is, hogy egyszerűbb 

feladatokhoz jobban tud-e teljesíteni egy uncased huBERT modell. 

Munkám folytatásaként olyan szövegfeldolgozásokkal szeretnék foglalkozni, 

ahol a BERT modellek egy speciális szakterületi feladatot oldanak meg. Példaként 

említeném az egészségügyet, ahol a szaknyelv sajátossága miatt hasonló probléma 

állhat elő, mint amit jelen munkámmal modelleztem. Vagyis az előtanított BERT 

modell egyáltalán, vagy csak kis mértékben ismeri azt a nyelvet, amelyen feladatot 

kell megoldania. Gondoljunk például egy egészségügyi dokumentumra, amelyet 

magyar orvosok készítenek magyar nyelven, annak megértése azonban egy 

egészségügyben nem jártas személy számára nem egyszerű feladat. Mivel a 

huBERT modellt csupán 2020-ban publikálták, ezért ilyen szakterületspecifikus 

modell még nem létezik magyar nyelven. A közeljövőben érdemes megvizsgálni, 

hogy milyen nehézségek árán hozható létre például egy egészségügyi 

szakterületspecifikus magyar BERT modell, illetve milyen teljesítményt nyújt a 

huBERT egy ilyen adathalmazon.   
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Mellékletek 

1. sz melléklet 

Hiperparaméter-hangolás 1. epochjának evaluation adathalmazon számolt metrikái: 

Hiperparaméter-hangolás 

tesztesetének neve 

(lr=learning rate, 

bs=batch size) 

evaluation 

loss 
precizitás szenzitivitás 

F1-

mérték 
pontosság 

kiegyensúlyozott 

pontosság 

1e-5lr16bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1810 0,9494 0,9659 0,9576 0,9307 0,8734 

1e-5lr32bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1836 0,9337 0,9799 0,9563 0,9275 0,8419 

2e-5lr16bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1931 0,9386 0,9733 0,9557 0,9269 0,8512 

2e-5lr32bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1694 0,9487 0,9686 0,9586 0,9322 0,8729 

3e-5lr16bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1922 0,9435 0,9686 0,9559 0,9276 0,8609 

3e-5lr32bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1718 0,9443 0,9728 0,9584 0,9316 0,8644 

5e-5lr16bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,2316 0,9373 0,9675 0,9522 0,9213 0,8460 

5e-5lr32bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,1811 0,9432 0,9714 0,9571 0,9295 0,8612 

6e-5lr16bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,2499 0,9318 0,9586 0,9450 0,9097 0,8299 

6e-5lr32bs-eng_x1-

cased_L-12_H-768_A-12 
0,2090 0,9245 0,9797 0,9513 0,9188 0,8195 

1e-5lr16bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1777 0,9596 0,9574 0,9585 0,9329 0,8930 

1e-5lr32bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1703 0,9483 0,9725 0,9602 0,9348 0,8733 

2e-5lr16bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1816 0,9510 0,9674 0,9591 0,9332 0,8775 

2e-5lr32bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1644 0,9446 0,9776 0,9608 0,9355 0,8668 

3e-5lr16bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1839 0,9436 0,9716 0,9574 0,9300 0,8623 

3e-5lr32bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1623 0,9499 0,9712 0,9604 0,9352 0,8767 

5e-5lr16bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,2036 0,9255 0,9791 0,9516 0,9193 0,8219 

5e-5lr32bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1799 0,9497 0,9646 0,9571 0,9300 0,8737 

6e-5lr16bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,2115 0,9296 0,9739 0,9512 0,9192 0,8300 



 

50 

6e-5lr32bs-eng_x1-

uncased_L-12_H-768_A-

12 

0,1812 0,9441 0,9716 0,9577 0,9305 0,8634 

1e-5lr16bs-hun-hubert 0,1632 0,9676 0,9768 0,9722 0,9519 0,8879 

1e-5lr32bs-hun-hubert 0,1338 0,9754 0,9709 0,9731 0,9539 0,9101 

2e-5lr16bs-hun-hubert 0,1625 0,9568 0,9816 0,9690 0,9461 0,8546 

2e-5lr32bs-hun-hubert 0,1495 0,9655 0,9767 0,9710 0,9499 0,8810 

3e-5lr16bs-hun-hubert 0,1692 0,9720 0,9634 0,9676 0,9446 0,8963 

3e-5lr32bs-hun-hubert 0,1443 0,9643 0,9755 0,9699 0,9479 0,8769 

5e-5lr16bs-hun-hubert 0,2230 0,9470 0,9810 0,9637 0,9364 0,8216 

5e-5lr32bs-hun-hubert 0,1755 0,9574 0,9760 0,9666 0,9420 0,8545 

6e-5lr16bs-hun-hubert 0,3458 0,8920 0,9948 0,9406 0,8920 0,6269 

6e-5lr32bs-hun-hubert 0,1796 0,9531 0,9759 0,9644 0,9381 0,8405 

1e-5lr16bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1687 0,9611 0,9730 0,9670 0,9429 0,8655 

1e-5lr32bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1539 0,9689 0,9619 0,9654 0,9407 0,8862 

2e-5lr16bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1985 0,9608 0,9740 0,9674 0,9436 0,8650 

2e-5lr32bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1614 0,9730 0,9564 0,9646 0,9397 0,8968 

3e-5lr16bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1874 0,9599 0,9734 0,9666 0,9422 0,8618 

3e-5lr32bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1567 0,9686 0,9642 0,9664 0,9423 0,8860 

5e-5lr16bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1697 0,9563 0,9744 0,9653 0,9397 0,8503 

5e-5lr32bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1582 0,9643 0,9681 0,9662 0,9417 0,8738 

6e-5lr16bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,2662 0,9608 0,9108 0,9351 0,8913 0,8411 

6e-5lr32bs-hun-

hubert_wiki_lower 
0,1616 0,9602 0,9734 0,9668 0,9425 0,8628 
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